
} موســكو – قـــال مصـــدر مطلع على الشـــأن 
إن اللقاء املرتقب األسبوع  الروسي لـ“العرب“ 
املقبـــل بني وزيـــر اخلارجيـــة األميركي جون 
كيري في موسكو مع الرئيس فالدميير بوتني 
ونظيره الروســـي ســـيرجي الفروف ســـيكون 
نقطة جوهرية في املسار السوري وخصوصا 
العمليـــة التفاوضيـــة ودفعهـــا إلـــى األمـــام 
بالضغـــط علـــى املعارضة والنظام الســـوري 
ليقدمـــا تنـــازالت حقيقية تدفع إلـــى االنتقال 
السياسي وفق القرار األممي 2254 الذي كانت 

موسكو وواشنطن تقفان وراء صدوره.
وأشـــار املصدر إلى أن اللقاء السابق بني 
كيري وبوتني أدى إلى تطور جوهري متثل في 
وقف إطالق نار حقيقي ومســـتدام في سوريا، 

الفتا إلى أن احليثيات التي تلت ذلك من إعالن 
بوتني املفاجئ لســـحب القوات من ســـوريا ما 
هي إال إشـــارات على أن روســـيا جادة باحلل 
السياســـي، وســـتفعل كل ما هـــو ممكن لدفع 
الرئيس السوري بشار األسد للتجاوب وتقدمي 

التنازالت املطلوبة إلجناح املرحلة االنتقالية.
ويعتقـــد املصدر أن االتصاالت املســـتمرة 
بني بوتـــني وزعماء دول اخلليج كانت عنصرا 
أساســـيا لتبني تفاهمات إقليمية ودولية عن 
مســـتقبل ســـوريا، باإلضافة إلـــى االتصاالت 
األميركيـــة اخلليجيـــة وقيـــام كيـــري بزيارة 
الســـعودية ومقابلـــة العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ثـــم وزراء خارجية 

االحتاد األوروبي.

ورغـــم التصريحات املتضاربـــة لألطراف 
املعنية بامللف الســـوري، فإن مؤشرات كثيرة 
تؤكد على أن االنســـحاب الروسي كان الهدف 
منـــه الضغط على األســـد للكف عـــن التلويح 
بالبقاء في السلطة ورفض االنتقال السياسي 

وفق ما جاء في بيان جنيف.
ومن الصعب احلديث عن االحتفاظ بسلطة 
مركزية في وقت تكررت فيه تصريحات روسية 
وأميركية داعمة لنظام الفيدرالية في ســـوريا، 
ما يعنيه مـــن ترضية ملختلف األطراف خاصة 
األكراد الذين مروا مباشـــرة إلى تنفيذ الوعود 
التـــي تلقوها ســـرا من األميركيـــني والروس، 
وأعلنـــوا عن تكويـــن فيدرالية ســـتكون نواة 

لكيان انفصالي على الشاكلة العراقية.

فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الربــاط – بدأت جتربة املغـــرب في مكافحة 
الفكر املتشـــدد، عـــن طريق التمكـــني خلطاب 
التســـامح واالعتـــدال، تلقى رواجـــا في دول 
عديـــدة تريـــد االســـتفادة منهـــا. وبعـــد دول 
أفريقية وفرنســـا وقع املغرب الثالثاء اتفاقية 
مع موسكو تقضي بإرســـال أئمة مغاربة إلى 

روسيا، وإعداد أئمة روس في املغرب.
ويأتي هذا بعد أن جنحت االســـتراتيجية 
الدينية والتعليمية للمغرب في التصدي للفكر 
املتشدد في جتنيب البالد ظاهرة اإلرهاب التي 
اخترقت عملياتها دوال عربية وإسالمية كثيرة 

كانـــت تراهن على أن احلل األمني كفيل وحده 
بتفكيك هذه الظاهرة.

واعتبرت نزهة الوافي النائب في البرملان 
وعضو اجلمعيـــة البرملانية ملجلس أوروبا أن 
تنسيق املغرب مع روســـيا في مجال التعاون 
الديني وتكويـــن األئمة يعطي للدبلوماســـية 

الدينية للمغرب الشيء الكثير.
وأشارت الوافي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن هيكلة احلقل الديني باملغرب تشكل ”جتربة 
ناجحـــة ومنوذجـــا يحتذى“ من أجل إشـــاعة 
إســـالم وســـطي ومعتدل ســـواء فـــي أفريقيا 
أو فـــي أوروبا، في ســـياق التصـــدي للتهديد 

اإلرهابي بالعالم.
وســـبق للمغرب أن تعهد بتدريب وتأهيل 
األئمة فـــي دول أفريقية مثـــل مالي والغابون 
والكـــوت ديفـــوار وغينيا، وفـــي بعض الدول 
األوروبية كفرنســـا وبلجيكا، بهدف توســـيع 
مجـــال التعـــاون وقطع الطريق أمام انتشـــار 

الفكر الديني املتطرف.

وزاد اإلقبـــال علـــى طلب اســـتقدام األئمة 
املغاربة فـــي دول جنوب الصحراء مع أحداث 
العنف التي تشهدها دول مثل مالي ونيجيريا.
وانضمـــت إلـــى قائمة هـــذه الـــدول ليبيا 
وتونـــس، اللتـــان أبدتا رغبتهمـــا األكيدة في 
االســـتفادة من التجربـــة املغربيـــة في مجال 

تدبير الشأن الديني.
واعتبر محمد اخليـــراوي، عضو املجلس 
العلمي أن مجموعة من الدول أصبحت حتاول 
أن تقارب النمط الـــذي يكون به املغرب األئمة 
واخلطباء ليكونوا قدوة للتدين ”السليم الذي 
يحافظ على أصوله وعلى كليته وثوابته، وفي 
الوقت نفســـه ينفتـــح على العصر ويتشـــرب 
ثقافتـــه دون إخـــالل باألصول، بـــل بفهم جيد 

لها“.
وأعلـــن املغرب عن إنشـــاء معهد لـ“تكوين 
األئمة املرشدين واملرشـــدات“، بهدف تكريس 
اإلشـــعاع الديني، والتشـــبث بتعاليـــم الدين 
اإلســـالمي املعتـــدل، وذلك في إطـــار الترويج 

ملشـــروع اإلصـــالح الديني الذي شـــرعت فيه 
الربـــاط عـــام 2004. وقـــد بدا هـــذا املعهد في 
استقبال الدارســـني من مختلف الدول خاصة 

من أفريقيا.
وفضال عـــن الطلبـــة املغاربة املســـجلني، 
والذيـــن يصـــل عددهم إلى 150 إماما مرشـــدا 
و100 مرشدة في السنة، يستقبل املعهد حاليا 
447 طالبـــا أجنبيا ينحدرون مـــن مالي (212)، 
وتونس (37)، وغينيـــا (100)، والكوت ديفوار 

(75)، وفرنسا (23).
وأصـــدر العاهـــل املغربـــي امللـــك محمـــد 
الســـادس مرســـوما يقضي بإنشـــاء مؤسسة 
للعلمـــاء األفارقة، فـــي الرباط، مـــن أجل صد 

التيارات الفكرية املتطرفة.
وحســـب املرســـوم امللكـــي فـــإن العاهـــل 
املغربـــي أنشـــأ هـــذه املؤسســـة التـــي أطلق 
عليها اســـم ”مؤسسة محمد السادس للعلماء 
األفارقـــة“، بغية ”احملافظة علـــى وحدة الدين 
اإلســـالمي في صد التيارات الفكرية والعقدية 

املتطرفة، وفتح فرص لتبادل اآلراء بني علماء 
القارة األفريقية، وتنمية مدارك الناس العلمية 

واملعرفية“.
وميثـــل املغـــرب مرجعـــا روحيـــا ملاليني 
األفارقة من مّتبعي الطـــرق الصوفية، والحظ 
املراقبـــون تعلق مريدي هـــذه الطرق باملغرب 
وإشـــعاعه الدينـــي خالل الزيـــارات األفريقية 

للملك محمد السادس.
وال تقف املقاربة املغربية ملقاومة التشـــدد 
عند التســـويق العتـــدال املذهـــب املالكي، أو 
لســـماحة الطـــرق الصوفية ونقـــاوة أهدافها 
ومبادئهـــا، بل متتـــد إلى قطـــع الطريق أمام 

توظيف الدين في احلسابات السياسية.
وكان امللك محمد السادس أصدر في يوليو 
2014 مرسوما يحظر على املشتغلني في املجال 
الديني ”اتخاذ أّي موقف سياسي أو نقابي“.

وجنح املغـــرب فـــي حترير املســـاجد من 
سيطرة اجلمعيات الســـلفية املتشددة وجعل 

الشأن الديني من مشموالت الدولة. 
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إيفاد أئمة مغاربة إلى روسيا إلشاعة االعتدال ومكافحة التشدد

كيري في موسكو إلنهاء تفاصيل الحل في سوريا

امللفات العربية محور لقاء 
الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر 

صالح البيضاين

} صنعــاء – أكـــدت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
وجود خالفات كبيرة بني احلوثيني والرئيس 
اليمني الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، على 
خلفيـــة املفاوضات بـــني احلوثيني واحلكومة 
الســـعودية، والتي يشـــارك فيهـــا ضباط من 
اجلانب الســـعودي وعدد مـــن القادة البارزين 
فـــي اجلماعة احلوثيـــة على رأســـهم الناطق 
الرســـمي باســـم احلوثيني محمد عبدالسالم 
ومهدي املشـــاط مديـــر مكتب زعيـــم اجلماعة 

عبدامللك احلوثي.
وقالـــت املصادر إن صالح يخشـــى أن يتم 
تقدميـــه وحزبه كبش فداء ألي اتفاق قادم، في 
ظل حترك احلوثيني بشـــكل فردي في املســـار 
السياســـي وقيامهم بخطوات تهدئة من دون 

التشاور معه.
ووفقا للمصادر فقد سعى الرئيس السابق 
إلى إفشـــال احلوار من خـــالل اإليعاز للقوات 
التابعـــة له فـــي محافظة حّجة علـــى احلدود 
مع الســـعودية خلـــرق الهدنة التي يشـــهدها 
الشريط احلدودي منذ ذهاب وفد حوثي ملقابلة 

مسؤولني سعوديني.
اليمنـــي  السياســـي  احمللـــل  واعتبـــر 
عبدالباقـــي شمســـان أن العالقة بـــني صالح 
واحلوثيـــني متوتـــرة بطبعهـــا، وأن الرئيس 
الســـابق كان يتوقـــع أن يتخلـــى عنه احللفاء 
املرتبطون بإيران، وإن كان يشـــعر دائما أنهم 
يوظفون قدراته العسكرية لفرض حكمهم قبل 

أن ينقلبوا عليه.
وأضاف شمسان في تصريح لـ“العرب“ أن 
هنـــاك فك ارتباط غير معلـــن بني الطرفني وأن 
صالح يدرك أنه اســـتنفد كل أوراق القوة التي 
كانـــت لديه وفقد الثقة مـــن قبل الدول الراعية 
للمســـألة اليمنية وخاصة السعودية التي لم 

تبد أي تفاعل مع دعواته للحوار.
وسبق وأن دعا الرئيس السابق إلى حوار 
ميني ســـعودي حتت رعايـــة األمم املتحدة في 

جنيف.
وحث الحقا املتمردين على القبول بالقرار 
2216 الذي يفرض عليهم االنســـحاب من املدن 
وتسليم أسلحتهم وساوى بينهم وبني القاعدة 
حـــني دعا ”أنصار الله (احلوثيني) إلى القبول 
بقرارات مجلس األمن وتنفيذها، كما أدعوهم 
وجميـــع امليليشـــيات والقاعـــدة واملســـّلحني 
التابعني لهادي إلى االنسحاب من احملافظات 

وتسليمها للجيش واألمن“.
وكان يهـــدف إلـــى اســـتمالة الســـعودية 
الســـعوديني  لكـــن  مجـــددا،  عليـــه  للرهـــان 
ســـدوا األبواب أمامه قبـــل أن يفتحوها أمام 
املتمردين احلوثيني الذيـــن عرفوا أن الطريق 
إلـــى اســـترضاء الريـــاض يكمن فـــي التبرؤ 

من إيران وإعالن قبولهم بالقرار الدولي 2216.
واعتبر احمللل السياســـي اليمني عبدالله 
حتالـــف  أن  أكـــدت  األحـــداث  أن  إســـماعيل 
احلوثيـــني مع صالح حمل أهدافا متباينة ولم 
يرتق إطالقا إلى التحالف االستراتيجي، الفتا 
إلى أن احلوثيني لم ينظروا إلى صالح كشريك 
حقيقـــي ولكن كعدو مؤجل ســـيأتي وقته بعد 

زوال احلاجة إليه.
وأضاف إســـماعيل أن تفاهمات احلوثيني 
مع الرياض ليست احلادثة األولى التي أربكت 
حتالف احلوثي وصالح بل بـــرزت التباينات 
فـــي أكثر مـــن مناســـبة ومنهـــا االجتماعات 
التشـــاورية في مســـقط وجنيـــف، والزيارات 
احلوثية املنفـــردة إلى دول احللف الروســـي 
السوري، وأيضا ما صرح به صالح من رغبته 
فـــي التحاور منفـــردا مع الســـعودية وهو ما 

قوبل حينها بهجوم من احلوثيني.
وكان احلوثيون قـــد بدأوا بتقدمي تنازالت 
وصفت بغير املســـبوقة من خالل قيامهم بنزع 
اآلالف مـــن األلغـــام التـــي قامـــوا بزرعها في 
املناطق احلدودية، كما سمحوا لقوافل اإلغاثة 
بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة صعدة، 
وهو األمر الذي أثار حفيظة الرئيس الســـابق 
وأنصاره الذين باتوا يشعرون بوجود صفقة 

قادمة قد يكونون هم الطرف األضعف فيها.
ويقوم املبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد بجولة في عدد من العواصم 
اخلليجيـــة، لبحث إمكانية اســـتئناف احلوار 
بني الفرقاء اليمنيني. وتأتي مساعي املبعوث 
الدولي اجلديدة، بعد زيارة الوفد احلوثي إلى 

السعودية وسريان الهدنة على احلدود.
واعتبـــر املتحدث باســـم قـــوات التحالف 
العربـــي العميد أحمـــد عســـيري األربعاء أن 
العمليات العســـكرية الكبيـــرة التي يقوم بها 
التحالف في اليمن أوشـــكت على االنتهاء، إال 
أنه شـــدد على أن اليمن سيبقى في حاجة إلى 
الدعـــم على املدى الطويـــل لتجنب حتوله إلى 

ليبيا ثانية.
وقال عســـيري إن املعارك توقفـــت تقريبا 
على طـــول احلـــدود الســـعودية اليمنية بعد 
جهـــود الوســـاطة التـــي قامـــت بها عشـــائر 

األسبوع املاضي.
وعلى الصعيد العســـكري يواصل اجليش 
الوطني واملقاومة الشـــعبية في محافظة تعز 
إحراز العديد من االنتصارات، والسيطرة على 

مناطق جديدة كانت في قبضة احلوثيني.
من  وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
محافظـــة مـــأرب، االنتهـــاء من إجنـــاز خطة 
عســـكرية لتحرير عدد من احملافظات املجاورة 

مثل البيضاء وذمار. 

التهدئة مع السعودية تفجر 

الخالفات بين الحوثيين وصالح

} أبوظبــي - بحـــث الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي اخلميس مع 
الشـــيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
التطـــورات على الســـاحة اإلقليمية والدولية، 
فضال عن العالقات الثنائية وســـبل تعزيزها 

وتطويرها. 

وذكـــرت وكالـــة األنباء اإلماراتيـــة ( وام ) 
أن الشـــيخ محمد بن زايد والشـــيخ متيم أكدا 
حـــرص البلدين على التعاون مع األشـــقاء في 
دول املجلـــس لدعـــم جهود العمـــل اخلليجي 

املشترك. 
ويأتـــي هـــذا اللقاء فـــي ضـــوء تطورات 

إقليميـــة هامـــة بينها مؤشـــرات انفراجة في 
امللف السوري، فضال عن اإلجراءات اخلليجية 
األخيـــرة ضد حزب اللـــه والتي بـــدأت تأخذ 
منحـــى أكثر اتســـاعا وشـــمولية، وأثبتت من 
جديد متاســـك املوقف اخلليجـــي في مواجهة 

التمدد اإليراني.

[ االستراتيجية الدينية والتعليمية للمغرب في التصدي للتطرف نموذج دولي
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رحيل جورج طرابيشي

[ مغامرات الحوثيين تقودهم نحو الكارثة ص3



محسن عوض الله

الســـجون  مصلحـــة  أطلقـــت   – القاهــرة   {
المصرية، الخميس، ســـراح محمد الظواهري 

شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويأتي اإلفراج علـــى الظواهري في ظرفية 
أمنية دقيقة على خلفيـــة تدهور األوضاع في 
شـــبه جزيرة ســـيناء التي باتـــت عصية على 

السيطرة.
وكانت محكمـــة جنائيات الجيـــزة (غرب) 
قررت في جلســـة 23 فبرايـــر الماضي، إخالء 
ســـبيل الظواهري مراعاة لظروفـــه الصحية، 
مع اتخاذ التدابيـــر االحترازية، بعدم مغادرة 
مســـكنه، إال بأمر الشـــرطة، وطعنـــت النيابة 

في القـــرار، ورفضت محكمة االســـتئناف هذا 
الطعـــن، وأيـــدت إخالء ســـبيله فـــي القضية 
المتهم فيها بـ”تشـــكيل وتولـــي قيادة جماعة 

إرهابية“.
قيـــادات  أبـــرز  أحـــد  الظواهـــري  ويعـــد 
الجماعات اإلسالمية بمصر، وأفرج عنه خالل 
إدارة المجلس العســـكري للبالد، عقب تنحي 
الرئيس األســـبق حسني مبارك في العام 2011 
ثم عاد للســـجن مرة أخـــرى بعد قيام ثورة 30 

يونيو 2013 وسقوط حكم اإلخوان.
وعـــرف عـــن محمـــد الظواهـــري عالقاته 
بالحركات اإلســـالمية في الداخـــل والخارج، 
وكان مقربـــا مـــن اإلخـــوان، وإحـــدى حلقات 

التواصل بين الجماعة وتيارات متشددة.

وقال ماهـــر فرغلـــي، الخبير في شـــؤون 
الحركات اإلســـالمية لـ”العرب“ إن اإلفراج عن 
الظواهري سيكون له تأثير واضح على سيناء، 
التي يرتبط فيها الظواهري بعالقات واســـعة 
مع المسلحين هناك، واإلفراج عنه سيعطيهم 

أمال، وربما يدفعهم للقيام بمراجعات فكرية.
واتفـــق معـــه فـــي الـــرأي هشـــام النجار 
القيادي الســـابق بالجماعة اإلســـالمية، حيث 
قـــال لـ”العـــرب“ إن ”اإلفـــراج عنه قـــرار جيد 
في الصـــراع المرير بين الدولـــة والجماعات 
الجهاديـــة، لما يمثله في أوســـاط الجهاديين، 
وخروجه ســـيفيد في مســـار اللعـــب بأوراق 
أخرى غير ورقة المواجهة العسكرية الشاملة 
والممتدة، وهي اإلستراتيجية التي اعتمدتها 

الدولة المصرية طوال السنوات الماضية“.
وبوجه عـــام اتفق كثير مـــن الخبراء على 
أن خطـــوة اإلفراج تصب في صالـــح التهدئة 
واالحتـــواء علـــى جبهتـــي ســـيناء وليبيـــا، 
وأن مرحلـــة جديـــدة من المناوشـــات وحرب 
األعصاب السياســـية، أوشـــكت على الظهور، 
وأن المواجهة المسلحة لن تكون هي الحاكمة 

بمفردها خالل المرحلة المقبلة.
بالمقابـــل يـــرى مصطفى زهـــران الخبير 
فـــي الحركات الجهاديـــة أن محمد الظواهري 
يمثـــل الحالة الناعمة من الســـلفية الجهادية، 
معتبـــرا أن الحديث عن نفوذ له على التيارات 
الجهادية في ســـيناء وخارجها، ينطوي على 

قدر من المبالغة.

} دمشــق – أعلنـــت اإلدارة الذاتيـــة الكردية، 
الخميـــس، النظـــام الفيدرالـــي فـــي مناطـــق 
سيطرتها في شمال ســـوريا، في خطوة تراها 
مقدمـــة العتمـــاد نظـــام مماثـــل فـــي األراضي 
الســـورية كافة مـــا بعـــد الحرب، األمـــر الذي 

يرفضه النظام السوري والمعارضة.
ويعتبر هـــذا اإلعالن رســـالة واضحة إلى 
المجتمعين في جنيف، يؤكد فيها األكراد الذين 
تم اســـتبعادهم عـــن مفاوضات الســـالم، أنهم 
عنصر أساسي في المجتمع السوري، وال يمكن 

أن تنجح عملية سياسية دونهم.
وكانت قـــوى إقليمية تتصدرهـــا تركيا قد 
ضغطـــت باتجـــاه منـــع االتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي من المشـــاركة في مفاوضـــات جنيف 

الجارية منذ االثنين بين المعارضة والنظام.
وتتهم أنقرة االتحـــاد الديمقراطي، الحزب 
الكـــردي األهم فـــي ســـوريا، بانتمائـــه لحزب 
العمـــال الكردســـتاني الذي يســـعى النفصال 

جنوب شرق تركيا.
وتم إقرار النظـــام الفيدرالي خالل اجتماع 
شـــارك فيه أكثر من 150 شـــخصية من شـــمال 
سوريا بينهم أكراد وعرب وسريان وأشوريون 
وتركمان وأرمن، في رميالن الواقعة في أقصى 

محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال ســـيهانوك ديبو، مستشـــار الرئاسة 
المشـــتركة في حزب االتحـــاد الديمقراطي ”تم 
شـــمال  إقرار النظـــام الفيدرالي في روج آفا – 
ســـوريا“، مشـــيرا إلى أنـــه ”تم االتفـــاق على 

تشكيل مجلس تأسيسي للنظام الفيدرالي“.
والمناطق المعنية باإلعالن هي المقاطعات 
الكردية الثالث، كوباني (ريف حلب الشـــمالي) 
وعفريـــن (ريـــف حلـــب الغربـــي) والجزيـــرة 
(الحســـكة)، باإلضافة إلى تلك التي ســـيطرت 
عليهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة (تحالف 
مـــن فصائل كردية وعربية مقاتلة على رأســـها 

وحدات حماية الشـــعب) مؤخرا، خصوصا في 
محافظتي الحسكة وحلب (شمال).

وســـارعت كل من دمشـــق والمعارضة إلى 
تأكيـــد رفضهمـــا للخطـــوة الكرديـــة. وحذرت 
الحكومة الســـورية ”أي طرف تســـول له نفسه 

النيل من وحدة أرض سوريا“.
ونقلت وكالة األنباء الرســـمية (ســـانا) عن 
مصدر فـــي وزارة الخارجيـــة تأكيده أن ”طرح 
موضوع االتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساسا 
بوحدة األراضي السورية وال قيمة قانونية له“.
وشـــدد على أنه لن يكـــون لإلعالن ”أي أثر 
قانوني أو سياســـي أو اجتماعي أو اقتصادي 
طالما أنه ال يعبر عن إرادة الشـــعب الســـوري 
بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه المتمسكين 

جميعا بوحدة بالدهم أرضا وشعبا“.
من جانبه أكد االئتالف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية أنه ”ال مكان ألي مشاريع 
اســـتباقية تصادر إرادة الشـــعب الســـوري“، 
وحـــذر ”مـــن أي محاولـــة لتشـــكيل كيانات أو 

مناطق أو إدارات ضد إرادة الشعب“.
واســـتغل أكراد سوريا األزمة التي تعصف 
بالبالد منذ ست سنوات لتحقيق حلمهم بإقامة 
حكـــم ذاتي في شـــمال ســـوريا. وقـــد تمكنوا 

في العـــام 2013 مـــن إعـــالن إدارة ذاتية تضم 
مقاطعات عفرين وكوباني والجزيرة، في شمال 
سوريا تحت اسم ”روج آفا“ ليوسعوا اليوم من 
إجراءاتهـــم بإعالن الفدرلة، معولين على الدعم 

الروسي واألميركي.
وأعلنـــت كل من واشـــنطن وموســـكو عدم 
اعترافهمـــا بالخطـــوة الكردية ولكـــن في ذات 

الوقت تركتا الباب مواربا.
ويتشـــكك كثير من المحللين فـــي الموقف 
الروســـي واألميركي، في ظل إصـــرار الطرفين 
وتســـابقهما على دعـــم األكـــراد، بذريعة أنهم 

األجدر واألقدر على محاربة تنظيم داعش.
وكانـــت موســـكو قد تحدثت منـــذ فترة عن 
خيار الفيدرالية في ســـوريا كحل لألزمة، حيث 
قال ســـيرجي ريابكوف نائب وزيـــر الخارجية 
الروســـي في 29 فبراير الماضي ”نرى إمكانية 
إنشـــاء جمهوريـــة فيدرالية، في حـــال توافقت 
األطـــراف المشـــاركة فـــي المفاوضات بشـــأن 

سوريا“. 
وقبلها لمـــح مســـؤولون أميركيـــون لهذا 
الخيار، ما يؤكد أن خطوة أكراد سوريا لم تأت 

من فراغ.
وقال المســـؤول اإلعالمي في حزب االتحاد 

الديمقراطـــي فـــي أوروبـــا إبراهيـــم إبراهيم 
”الفيدرالية في مناطق روج آفا – شـــمال سوريا 
تأتي فـــي إطار رؤيـــة كاملة لضـــرورة اعتماد 
نظام فيدرالي في كامل ســـوريا الحقا، على أن 
يحدد الدستور الجديد العالقة بين المقاطعات 
التي تدير نفســـها والمركز في دمشق“واعتبر 
أن ”الشـــكل الفيدرالي إلدارة سوريا هو األمثل 
حفاظا على ســـوريا من التقسيم“، وخصوصا 
بســـبب ”أزمة الثقـــة التي نشـــأت مؤخرا بين 
المكونات الســـورية والتجربـــة الوحيدة التي 

أعادت الثقة هي اإلدارة الذاتية“.
ويؤكد األكراد أن فيدراليتهم المرتقبة تقوم 
على الجغرافيا وليس على القومية، فبحســـب 
إبراهيـــم إبراهيم، فـــإن الفيدراليـــة ”لن تكون 
قومية بقدر ما هي جغرافية وسياسية“، كونها 
تضم مكونات قومية وإثنية أخرى غير األكراد.

ويشكل األكراد أكثر من عشرة في المئة من 
سكان سوريا. 

األكراد يعلنون كردستان سوريا رغم رفض النظام واملعارضة

الجمعة 2016/03/18 - السنة 38 العدد 210218

أخبار
[ واشنطن تعترض على الخطوة الكردية مع ترك الباب مواربا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
األميركية، مارك تونر، إنه ”يجب 

تحميل النظام السوري ورئيسه بشار 
األسد، مسؤولية العنف الهمجي، 

والهجمات التي يمارسها ضد شعبه“، 
مشيًرا إلى أهمية متابعة هذا األمر.

◄ ذكرت مصادر أمنية في مصر أن 
ستة من رجال األمن قتلوا وأصيب 

عشرة آخرون في هجومين منفصلين 
بمنطقة شمال سيناء التي يتمركز 

بها متشددون موالون لتنظيم 
الدولة اإلسالمية المتشدد بينما قال 

الجيش إنه قتل ثالثة يشتبه في أنهم 
متشددون.

◄ حذرت منسقة األمم المتحدة 
الخاصة إلى لبنان سيغريد كاغ من 
أن لبنان يواجه التآكل المتواصل 

للمؤسسات، وتحديات مصدرها 
شبكات التطرف والمهمشين.

◄ قتل فلسطينيان برصاص الجيش 
اإلسرائيلي، الخميس، بزعم محاولتهما 

تنفيذ عملية ”طعن“، شمالي الضفة 
الغربية.

◄ أكد وزير الخارجية األلماني فرانك 
فالتر شتاينماير أنه ال يستطيع تصور 

مستقبال لسوريا مع الرئيس األسد.

◄ أوقفت المديرية العامة لألمن العام 
اللبناني مواطنا بتهمة انتمائه إلى 

تنظيم إرهابي.

◄ قال يان إيجالند مستشار األمم 
المتحدة للشؤون اإلنسانية إن 

الحكومة السورية ال تزال ترفض 
توصيل المساعدات لست بلدات 
محاصرة وتعرقل تقديم الرعاية 

الصحية للمحتاجين.

باختصار

أعاد إعالن األكــــــراد إقامة نظام فيدرالي 
في شمال ســــــوريا خلط األوراق مجددا، 
حيث أن هذه اخلطوة من شــــــأنها أن تدفع 
املعارضني إلشراكهم في املفاوضات إلى 
إعادة النظر فــــــي موقفهم، فهم باتوا رقما 

صعبا في املعادلة يصعب جتاوزه.

شاب في الكشافة الكاثوليكية يتناول القربان املقدس في الكنيسة املارونية شرق بيروت

مقتل ١٦ معتمرا فلسطينيا 
على الحدود األردنية السعودية

لقـــي 16 فلســـطينيا مصرعهـــم  } عــامن – 
وأصيـــب 34 آخرون بجروح إثر انقالب حافلة 

كانت تقلهم إلى السعودية ألداء العمرة.
األردنـــي  المدنـــي  للدفـــاع  بيـــان  وقـــال 
”عـــدد الوفيات بيـــن المعتمرين من األشـــقاء 
الفلســـطينيين في حـــادث الحافلة قرب حدود 
المدورة (الحدود الســـعودية) بلغ 16 شخصا 
فيما أصيـــب 34 آخـــرون بإصابـــات مختلفة 

تراوحت ما بين البالغة والمتوسطة“.
وكان بيـــان ســـابق تحدث عـــن مصرع 14 
معتمرا فلســـطينيا وإصابة 36 آخرين بجروح 
بين المتوسطة الخطورة والبالغة في الحادث.
وعـــزا ســـبب الحـــادث إلى فقدان ســـائق 
الحافلة الســـيطرة عليها قرب حدود المدورة 
(نحو 320 كلم جنوب شـــرق عمان) حيث كانت 
متوجهة إلى األراضي المقدســـة (السعودية) 

ألداء مناسك العمرة.
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  وأعلـــن 
عبـــاس، الخميس، الحداد العـــام ليوم واحد، 
وأمر بتنكيس األعالم علـــى المقار الحكومية 
الفلســـطينية. وكان حـــادث مماثـــل وقـــع في 
عـــام 2013 فـــي منطقـــة العدســـية بالقرب من 
الحـــدود األردنية الفلســـطينية قتل على أثره 
17 فلســـطينيا جراء سقوط حافلة تقلهم أثناء 

عودتهم من السعودية.

{اســـتبدال قوى إقليمية بالقوى الدولية التي كانت تتصارع في ســـوريا، لن يحدث شـــيئا سوى نزع 
الصفة العالمية عن األزمة، وإحالل حروب طائفية قد تعود على المنطقة بويالت مضاعفة}.

خالد فخيدة
كاتب صحافي أردني

{حـــزب الله منظمة عســـكرية طائفية لديها أجندة تتناقض مع مصلحـــة لبنان وتخوض مغامرات في كل 
المنطقة بما يضر بمصلحة البلد}.

سامي اجلميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

اإلفراج عن الظواهري هدفه خلط أوراق االشتباك في سيناء

منطق أصحاب األرض

العالقة بني جوبا والخرطوم 
تعود إلى نقطة الصفر

} اخلرطــوم – عـــاد التوتر يخيـــم من جديد 
على العالقة بين جوبا والخرطوم، على خلفية 
اتهـــام النظام الســـوداني لجارته باســـتمرار 

دعمها للحركات المتمردة.
معاملـــة  الســـودانية  الحكومـــة  وقـــررت 
رعايـــا جنـــوب الســـودان المتواجديـــن فـــي 
أراضيهـــا بوصفهـــم  ”أجانب“ لـــدى تلقيهم 
لخدمـــات الصحـــة والتعليم، وهـــو ما يحرم 
آالف الجنوبييـــن مـــن امتيـــازات ”المواطنة“ 
التـــي وفرتها لهم الخرطوم بعد اندالع الحرب 

األهلية في بالدهم.
وأكدت الحكومـــة على إلزامية التحقق من 
هويـــة الجنوبيين المقيميـــن بالبالد، واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال كل من ال يحمل 

جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية.
ويأتـــي القراران بعد ســـاعات مـــن تهديد 
مساعد الرئيس الســـوداني، إبراهيم محمود، 
بإغالق الحـــدود مع جنوب الســـودان، إذا لم 

يتخل عن دعم المتمردين.
وقال نائب البشـــير ”ما لـــم تتوقف جوبا 
عـــن دعـــم المتمرديـــن فإننا ســـنغلق الحدود 
(…) وســـنتعامل أيضا مـــع الالجئين الجنوب 
ســـودانيين وفقـــا للقانـــون الدولـــي وليـــس 

معاملتهم كمواطنيين“.
وشـــهدت العالقة بين الســـودان وجنوب 
السودان انفراجة نسبية في الفترة الماضية. 
وأمر الرئيس الســـوداني عمر حســـن البشير 
في السابع والعشرين من يناير الماضي بفتح 

الحدود بين البلدين.
وكان البشـــير يأمل من خالل هذه الخطوة 
في اســـتمالة حكومة سليفا كير لقطع صالتها 
مع الحركات المتمردة التي تنشـــط أساسا في 
أقاليم دارفور (غرب) وجنوب كردفان (وســـط) 

والنيل األزرق.
ويبـــدو أن لجوبا حســـابات أخرى، حيث 
اســـتمرت في مد الحركات المســـلحة بالدعم 
التســـليحي واللوجستي، األمر الذي بدد آمال 
الخرطـــوم فـــي تحقيق حســـم عســـكري، بدل 

التكلفة الباهظة للتسوية السياسية.
الرئيـــس  نائـــب  تصريحـــات  وجـــاءت 
الســـوداني فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
مـــع الوســـيط األفريقـــي ثابو أمبيكـــي عقب 
اجتماعهما بالرئيس البشـــير فـــي الخرطوم، 
الخميس. وقال أمبيكي إنه ناقش مع الرئيس 
الســـوداني ”تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة 
بين السودان وجنوب السودان في 2012“ لكنه 

لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ورعى أمبيكي محادثات سالم بين البلدين 
بعد اشتباكات عســـكرية على الحدود توجت 
بتوقيع بروتكول تعاون من تسع اتفاقيات في 

سبتمبر 2012.

كردستان سوريا.. تحقيق عدالة 
أم بداية تقسيم

ص 12

يــشــكــك مــحــلــلــون فـــي املــوقــف 
الروسي واألميركي، في ظل إصرار 

الطرفني على دعم األكراد

◄
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} بغــداد - وضـــع اندفـــاع مقتـــدى الصـــدر، 
نحو تصعيـــد حراكـــه االحتجاجـــي املطالب 
بـ“اإلصـــالح“، زعيم التيـــار الصدري، مجّددا، 
فـــي مواجهة مباشـــرة مـــع غرميـــه التقليدي 
نوري املالكي، الذي خرج عن صمته ببيان حاّد 
اللهجة، حّذر فيه الصدر من املضي في تنظيم 
اعتصامه الـــذي يعتزم الشـــروع فيه اجلمعة 

أمام املنطقة اخلضراء.
والصـــدر واملالكي ليســـا مجـــّرد غرميني 
سياســـيني فـــي صلـــب العائلـــة السياســـية 
الشـــيعية، بل همـــا عدّوان تواجها بالســـالح 
ســـنة ٢٠٠٨ حني وّجه املالكي الذي كان يرأس 
احلكومة آنذاك اآللة العســـكرية للدولة لكسر 
ميليشـــيا جيـــش املهدي بقيـــادة الصدر التي 
قويت شـــوكتها آنذاك بشـــكل كبير، في عملية 
عسكرية انطلقت في مارس من السنة املذكورة 
حتت اســـم ”صولة الفرســـان“، وخّلفت مئات 
القتلى واجلرحى وأفضت إلى تســـليم الصدر 
بالهزمية وإعالنه جتميد نشاط جيش املهدي.

ودأب مقتدى الصدر منذ إســـقاط االحتالل 
األميركـــي لنظـــام الرئيـــس الســـابق صـــّدام 
حســـني، ومجيء نظام األحـــزاب الدينية، عن 
البحث عن مكانة سياســـية كبيرة يرى نفســـه 
جديرا بها، نظرا إلـــى مكانة عائلته في مجال 
التدين الشـــيعي ودورها فـــي معارضة نظام 
حـــزب البعث، لكـــن ذلك لم يتحّقـــق له في ظّل 
وجود شـــخصيات شيعية كانت أكثر منه نيال 
لثقة إيران ذات الدور الكبير في حتديد مالمح 
املشـــهد السياســـي العراقي. ومـــن بني هؤالء 

رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
وأتيحـــت للصدر فرصـــة ذهبيـــة في ظّل 
شـــيوع الغضب اجلماهيري من ترّدي أوضاع 
العراق على مختلف املســـتويات، ومن شيوع 
الفســـاد وتعّطل قنوات اإلصـــالح، ليقفز إلى 
الواجهة كزعيم للحراك االحتجاجي الذي بدأ 
يصّعده من مجـــّرد التظاهر فـــي بغداد وعّدة 
مـــدن بجنوب العـــراق، إلى التهديـــد باقتحام 
املنطقة اخلضراء، وأخيـــرا بقراره االعتصام 

على أبوابها انطالقا من اجلمعة.
وميّثـــل حراك الصدر خطرا مباشـــرا على 
املالكي من زاويتني أولهما شخصية، والثانية 

حزبية.

على مستوى شخصي ميكن اعتبار نوري 
املالكي معنيا بأي حراك في الشـــارع العراقي 
يطالـــب باإلصـــالح ومبحاســـبة الفاســـدين، 
باعتبـــاره من كبـــار رموز الفســـاد في العراق 

بحسب ما تثبته األرقام والوقائع.
فبعض األرقام املتداولة بني دوائر عراقية 
بعضهـــا نيابي تبـــّني أن املالكـــي أهدر خالل 
فترتـــي قيادته للحكومة العراقية بني ســـنتي 
٢٠٠٦ و٢٠١٤ مـــا يقـــارب ٣٥٠ مليـــار دوالر من 
مجموع حوالي ٧٠٠ مليار جناها العراق خالل 

الفترة املذكورة من عائدات بيع النفط.
وبـــات معروفا علـــى نطاق واســـع مقدار 
الفســـاد فـــي صفقـــات الدولـــة، مبا فـــي ذلك 
التوظيـــف بالقطاع  الســـالح، وفـــي  صفقات 
العمومي، مبا في ذلك بالقوات املســـّلحة التي 
ضّمت عشـــرات اآلالف من ”اجلنود“ الوهميني 

املعروفني بالفضائيني.
أما الوقائـــع فتبّني أّن املالكـــي حني غادر 
احلكـــم وترك منصب رئاســـة الـــوزراء حليدر 
العبـــادي، تـــرك العـــراق فـــي حالة من شـــبه 
االنهيـــار واإلفالس على مختلف املســـتويات، 
حتى أن القوات املســـّلحة بكّل عّدتها وعتادها 
انهارت بشـــكل صادم أمـــام زحف بضع مئات 
مـــن عناصر تنظيـــم داعش الذيـــن احتّلوا ما 

يقارب ثلث مساحة البلد.
أما على املســـتوى احلزبي فأصبح مقتدى 
الصدر يهـــّدد قيادة حزب الدعوة اإلســـالمية 
الذي يتزعمه املالكي للدولة العراقية، من خالل 
ضغطـــه على رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
للتعجيل بتشكيل حكومة تكنوقراط، وزاد من 
تهديده بالتوّجه نحو االنسحاب من التحالف 
الوطنـــي الذي يضـــم أحزابا شـــيعية أكبرها 
حزب الدعوة، كما شرع في السعي إلى تشكيل 
كتلة برملانية بالتعاون مع زعيم املجلس األعلى 
اإلسالمي عمار احلكيم، لتصبح منافسة لكتلة 

دولة القانون التي يتزعمها املالكي نفسه.
وتظهـــر مختلـــف هـــذه املعطيـــات مقدار 
اخلطر الذي أصبح يشكله الصدر على املالكي، 
التي طبعت لهجة البيان  ما يفسر ”العصبية“ 
الـــذي أصـــدره زعيم ”دولـــة القانون“ بشـــأن 
االعتصامات التي يعتزم الصدر تنظيمها أمام 

املنطقة اخلضراء.

وجاء فـــي بيـــان املالكي بشـــأن حتّركات 
الصدر ”تلـــك التحركات هي محـــاوالت لفتح 
ثغرة في جـــدار الوحدة الوطنية يتســـلل من 
السياســـية،  العـــراق والعملية  خاللها أعداء 
وليجدوا ضالتهم وفرصتهم إلســـقاط العملية 
السياســـية، وتتحرك البؤر املعادية لشـــعبنا 
كحزب البعث املقبـــور والعصابات اإلجرامية 
للضربات  لينتقموا  والطائفيـــني  واإلرهابيني 

التـــي وجهناها لهم“، معتبـــرا ”االحتكام إلى 
الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد واملجتمع“.

وبلغ األمر باملالكي حّد تهديد الصدر بقوة 
الســـالح قائال ”السالح يقابله سالح والرجال 

يقابلهم رجال“.
ورّد التيـــار الصـــدري على بيـــان املالكي 
بالقـــول علـــى لســـان النائب بالبرملـــان حاكم 
الزاملي ”إن بيان دولة القانون حول االعتصام 

املقبل هو بيان ألناس مفلسني“.
ومن جهتـــه أعلن أمـــني عـــام منظمة بدر 
هادي العامري، اخلميـــس، حتفظه على بيان 
التي  ائتالف دولة القانون و“اللغة القاســـية“ 
كتب بها، مشددا على ضرورة تغليب املصلحة 
العامـــة علـــى كل املصالح الذاتيـــة، فيما دعا 
”عقالء القوم“ إلى تـــدارك املوقف والبحث عن 

حل لألزمة من خالل احلوار.

ودعا املجلـــس األعلى اإلســـالمي، بقيادة 
عمـــار احلكيم، اخلميس ”إلـــى اجتماع عاجل 
لقوى التحالف الوطني من أجل إيجاد احللول 

السريعة للخطر اجلدي“.
أمـــا مقتدى الصدر فأكد، اخلميس، املضي 
في إقامـــة االعتصامات أمـــام بوابات املنطقة 
اخلضـــراء، موجهـــا خطابـــه إلـــى احملتّجني 
بالقـــول ”ال تراجع، ال استســـالم، ال صدام، ال 
ســـالح، ال قطـــع طـــرق، ال اعتـــداء، ال عصيان 

للجان املسؤولة عن االعتصام“.
ومأتـــى إصرار الصـــدر علـــى املضي في 
التصعيـــد، رغـــم احملاذير والتهديـــدات، عدم 
اســـتعداده لتضييع فرصـــة تاريخية لتجيير 
احلـــراك االحتجاجي ليقبض على زعامة البلد 
التـــي لطاملا اعتبرها حّقـــا أصيال له ُحرم منه 

طيلة السنوات املاضية.

اعتصامات بغداد تقدح شرارة حرب «اإلخوة األعداء» بين الصدر والمالكي
[ رئيس الوزراء السابق معني مباشرة بأي دعوة لمحاسبة الفاسدين [ فرصة للصدر للحصول على زعامة يعتبرها حقه الشرعي

صولة فرسان معاكسة

◄ أقدمت امرأة من مدينة الفلوجة 
بغرب العراق، الخميس، على االنتحار 

بإغراق نفسها في نهر الفرات مع 
طفليها البالغين من العمر أربع وست 

سنوات بسبب الجوع وعدم قدرتها 
على توفير الغذاء، في ظل احتالل 

تنظيم داعش للمدينة والحصار 
المطبق الذي تفرضه القوات العراقية 

عليها من الخارج.

◄ تتجه النيابة العامة الكويتية، 
الستدعاء النائب عبدالحميد دشتي، 

للتحقيق معه بشأن اإلساءة إلى 
المملكة العربية السعودية وإلى 
القضاء الكويتي، بعد أن تم رفع 

الحصانة البرلمانية عنه، علما أن 
دشتي موجود حاليا في جنيف.

◄ جددت الكويت تحذيرها لمواطنيها 

من السفر إلى لبنان، كما طالبت 
المواطنين الكويتيين الموجودين 
هناك بالمغادرة، وذلك بعد تعرض 

ثالثة مواطنين كويتيين لالغتيال في 
لبنان في ظرف أقل من أسبوع.

◄ قالت مصادر عسكرية إّن الجيش 
الوطني اليمني بصدد تشكيل أربعة 
ألوية عسكرية ستشارك إلى جانب 

ستة ألوية أخرى موجودة على جبهة 
نهم على البوابة الشرقية للعاصمة 

صنعاء في تنفيذ خطة تحرير المدينة.

◄ قامت طائرات تابعة للجيش 
العراقي بإلقاء منشورات على 

الموصل مركز محافظة نينوى، تدعو 
األهالي إلى االستعداد لطرد تنظيم 

داعش من المدينة التي يشتكي 
سكانها من أّن إعالنات الحكومة 
المتكّررة عن قرب انطالق معركة 

تحرير الموصل، تثير عناصر داعش 
وتزيد من شراستهم في معاملة 

المدنيين.

باختصار
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أخبار

صراع الزعامة بني أقطاب األحزاب الشيعية في العراق يلوح من وراء احلراك االحتجاجي 
املطالب باإلصالح ومحاربة الفســــــاد، وُيبرز إلى الواجهة غرميني تقليديني ســــــبقا لهما أن 
تبارزا في ســــــاحات احلرب، ويتبارزان حاليا في كواليس السياسة ومنابر اإلعالم: نوري 

املالكي ومقتدى الصدر.

«اآلن نحن على استعداد للحوار مع بغداد لالتفاق على صيغة جديدة لإلدارة والحكم وإقامة 

عالقات من شأنها أن تكون مبعث خير وسعادة لجميع املكونات في املنطقة}.

نيجرفان البارزاني
 رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

«كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات حزب الله سيضع نفسه أمام املساءلة القانونية. 

تبعات املوقف من الحزب موحدة سواء في الكويت أو في دول مجلس التعاون األخرى}.

خالد اجلارالله
 نائب وزير اخلارجية الكويتي

مجرد  ليسا  واملــالــكــي  الــصــدر 

غــريــمــني ســيــاســيــني، بــل هما 

سنة  بالسالح  تواجها  عـــدوان 

2008

◄

محمد عزان: مغامرات الحوثيني تقودهم نحو الكارثة

صالح البيضاين

} صنعــاء - كشـــف الباحـــث اليمنـــي محمد 
يحيى عزان مؤســـس ”حركة الشـــباب املؤمن“ 
فـــي صعدة، في حديث لـ“العـــرب“ عن جوانب 
من خالفاته مع اجلماعة احلوثية التي انتهت 
بانشـــقاقه عنها على الرغم مـــن دوره الفكري 
املؤثر في تأســـيس حســـني بدرالدين احلوثي 

للتيار الذي حمل اسمه الحقا.
ويعـــد عزان الـــذي ينحـــدر مـــن محافظة 
صعدة، واحدا من أبرز الذين دأبوا على انتقاد 
توجهات احلوثيني السياســـية والفكرية وهو 
األمـــر الـــذي انتهى مبنعـــه مـــن اخلطابة في 

املساجد.
وفـــي حديثه لـ“العرب“، نفـــى محمد عزان 
أن تكون ”حركة الشـــباب املؤمن“ التي نشـــأت 
في صعـــدة في العام ١٩٩٠ هـــي نواة اجلماعة 
احلوثية، كما هو الرأي السائد لدى الكثير من 
الباحثني في شؤون اجلماعات الدينية، مؤكدا، 
فـــي املقابـــل، أن مؤســـس اجلماعـــة احلوثية 
اســـتفاد إلى حّد ما من ”حركة الشباب املؤمن“ 

ولكنها لم تكن أساسا لتلك اجلماعة.
ويقـــول عزان في هذا الســـياق ”من املؤكد 
أن حركـــة احلوثي جـــاءت ردة فعل على حركة 
الشـــباب املؤمـــن التـــي اتســـمت باالنفتـــاح 
املـــوروث  قيـــود  مـــن  والتحـــرر  والتســـامح 
التقليـــدي، إلـــى درجـــة أن حســـني احلوثـــي 
كان يـــرى أنه ال بد من وقـــف احلركة وجتميد 
مناهجهـــا وإلغاء أنشـــطتها، لكونها في نظره 
ُتلّني شـــدة الشـــباب وتدفعهم نحو التســـاهل 
وعدم االكتراث باملسائل املذهبية التي متيزهم 

عن اآلخرين“.
ويضيف عزان ”استفاد احلوثيون من حركة 
الشـــباب املؤمن كتيار كان لهم حضور ســـابق 

فيـــه، كما هو حال أي حركة في االســـتفادة من 
محيطها وبيئتها وعالقاتها، وســـاعدهم على 
ذلك، املوقف الســـلبي الذي اتخذته الدولة من 
الشـــباب املؤمن حينما وضعتهم مع احلوثيني 

في دائرة استهداف واحدة“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إقـــراره بأن مؤســـس 
اجلماعة احلوثية حســـني احلوثي قد اختطف 
املذهب الزيـــدي بعيدا باجتـــاه أقصى اليمني 
من خـــالل مواقفه املتشـــددة، إال أن عزان يرى 
أن ثمة فرقا بـــني الفكر الديني للحوثيني وبني 
املذهـــب اجلعفري، ليعـــود ويؤكد علـــى تأثر 
احلوثيني سياســـيا ببعض األفكار التي كانت 
تصدرهـــا إيران، شـــارحا ”ليـــس صحيحا ما 
يشـــاع مـــن أن احلوثيني صـــاروا على املذهب 
اجلعفري، ال في الفكر الديني وال في السياسة 
الدينيـــة، ولكنهم مـــن املعجبني بثـــورة إيران 
ومشاريعها ويستفيدون منها كغيرهم، على أن 
اإلطار الشيعي العام يشملهم حتى مع بقائهم 
علـــى املذهب الزيدي. ولذلـــك يحظون باهتمام 
خاص. واملذهب الزيدي كالسني يجد املتطرف 

واملعتدل في تراثه ما يريد“.
وفـــي ما يتعلـــق باحلديث حول ممارســـة 
احلوثيـــني لبعض الطقوس الشـــيعية التي لم 
تكن معروفة من قبل لدى أتباع املذهب الزيدي 
فـــي اليمن، يقول الباحـــث اليمني محمد عزان 
”الطقـــوس املذهبية اخلاصة باالثني عشـــرية 
ال ميارســـها احلوثيون في مـــا أعلمه بالكيفية 
املعروفة فـــي العراق وإيران والبحرين ولبنان 
(اللطـــم واجللد ونحـــو ذلك)، أمـــا االحتفاالت 
بالبعض من املناســـبات كالغدير وعاشـــوراء 
واملولد، فليست مما يختص به االثنا عشرية“.
وعـــزان فيما ينفي وجود مـــا ميكن وصفه 
اآلن بالصـــراع الفكـــري فـــي أوســـاط جماعة 
احلوثي، يشير إلى أن هنالك اختالفات ال تزال 
طفيفة في تفسير بعض األمور الدينية وتقييم 
بعـــض اخليـــارات السياســـية، الفتـــا إلى أن 
”االعتدال الزيدي والتطـــرف الزيدي كاالعتدال 
والتطـــرف الســـني أو العلماني أو املســـيحي 
أواليهـــودي، كل منهما موجـــود، ولكن هذا أو 

ذاك يبرز حسب الظروف ووفق ردات الفعل“.
وتطرق حديث عزان لـ“العرب“ إلى مستقبل 
احلوثيني عقب ســـيطرتهم على مفاصل الدولة 

بانقـــالب نفذوه فـــي احلادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر ٢٠١٤ قائـــال ”إن اجلماعـــة تهـــرول 
باجتـــاه مســـار كارثـــي نتيجـــة لتصرفاتها“، 
ومؤّكدا أن ”مســـتقبل احلركة مرهون بحســـن 
تصرفها اليوم، والذي يظهر أنها اجتهت نحو 
املغامرات وقد اســـتحكم فيها الغرور والطيش 
بعدمـــا حققته من تقـــدم ميداني في البالد كان 

أكبـــر من حجمهـــا، وذلك ما أفقدهـــا كثيرا من 
جمهورهـــا، بـــل ودفـــع كثيرا مـــن الفئات إلى 
ســـيتراجع  وبالتالي  ملواجهتها.  االصطفـــاف 
حضورهـــا اجلماهيري في املســـتقبل املنظور 
إلى أدنى املستويات، خصوصا خارج إطارها 
احلركي، وحتى في بيئتها املذهبية وحاضنتها 

االجتماعية“.

عزان لم يشارك في تأسيس جماعة الحوثي لكنه أثر فيها

ــطــف  حـــســـني الــــحــــوثــــي اخــت

املــذهــب الــزيــدي ونــحــا بــه نحو 

الــتــشــدد، وجــمــاعــتــه مــتــأثــرة 

سياسيا بإيران ومشاريعها

◄



صابر بليدي

من فاعلني في  } الجزائــر  - علمت ”العـــرب“ 
ما يعـــرف بجبهة ”اجلـــدار الوطني“، املنتظر 
إطالقها نهاية الشـــهر اجلـــاري باجلزائر، أن 
يتم توسيع مطلب رد االعتبار للوزير السابق 
للطاقة واملناجم شكيب خليل، املقيم حاليا في 
الواليات املتحدة، ورفع املتابعة القضائية عنه، 
ليشمل مختلف الفعاليات السياسية واألهلية، 
املنخرطة في املبادرة التي أطلقها حزب جبهة 

التحرير الوطني احلاكم في اجلزائر.
وإذ حتمـــل مبـــادرة ”اجلـــدار الوطنـــي“، 
أبعـــادا تضامنية أمام املخاطر األمنية، نتيجة 
الوضع املتردي في ليبيا، فإن املبادرة تنطوي 
علـــى صراع سياســـي بني األذرع السياســـية 
للســـلطة، خاصة فـــي مـــا يتعلـــق بالبند 51 
مـــن الدســـتور اجلديد، الذي يحظر ممارســـة 

املسؤولية السامية على مزدوجي اجلنسية.
وأظهر الرجل األول في احلزب احلاكم عمار 
ســـعداني، انتقادات شـــديدة للبند على كونه 
يقصـــي فئات عريضة مـــن اجلالية اجلزائرية 
في اخلـــارج واملقدرة بـ6 ماليني فرد، منهم من 
حتمت عليهم الظروف الداخلية للبالد الهجرة 

للخارج وحملوا جنسيات أجنبية.
وصرح ســـعداني أن وزير الطاقة واملناجم 
الســـابق شـــكيب خليل، ”هو واحد من هؤالء 
الذيـــن ظلمـــوا من طـــرف أجهزة رســـمية في 
الدولة، قامـــت بفبركة تقارير، من أجل إزاحته 
من منصبه والضغـــط عليه إلى غاية مغادرته 
للبـــالد، وأن هنـــاك أكثر من أربعـــة آالف كادر 

وطني راحوا ضحية تقارير مفبركة“.
ووجه املتحدث أصابـــع االتهام إلى جهاز 
االســـتخبارات الســـابق، الـــذي كان قبل حله 
يجـــري حتقيقـــات مدققـــة على مســـار جميع 
الكـــوادر التـــي تقتـــرح العتالء مســـؤوليات 

فـــي مؤسســـات الدولة، مبـــن فيهم الـــوزراء 
واإلطارات السامية

وطالـــب ســـعداني بضـــرورة رد االعتبار 
لشكيب خليل، وإعادته إلى منصبه على رأس 
وزارة الطاقـــة واملناجم، وهـــو اخلطاب الذي 
تكرر على لســـان شـــريكه في مبادرة ”اجلدار 
الوطني“، رئيس حـــزب ”جتمع أمل اجلزائر“ 
عمار غول، حيث دافعا عنه بشراسة، واعتبراه 

ضحية ممارسات جهاز االستخبارات.
ويراهن عمار سعداني على حضور حوالي 
40 تشكيلة سياسية ومئات اجلمعيات للندوة، 
وعلى رأســـها شـــخصيات مســـتقلة وأحزاب 
فاعلـــة، يكـــون املنظمـــون قـــد وجهـــوا إليها 
الدعوة، علـــى غرار رئيس احلكومة الســـابق 

مولود حمروش، وجبهة القوى االشتراكية.
وبلهجة التحدي خاطب سعداني خصومه 
في املعارضة السياســـية ”سنرى من سيلتف 
حولـــه اجلزائريـــون نحن أم هـــم؟“، ويتزامن 
موعد عقد نـــدوة اجلدار الوطنـــي مع انعقاد 
مؤمتر للمعارضة (مزافران 2)، وهو ما اعتبره 
املناوئون محاولة للتشـــويش على تنســـيقية 
احلريـــات واالنتقال الدميقراطـــي، التي تتجه 
إلى عقد ندوة ثانية ينتظر توسيعها إلى قوى 

سياسية وشخصيات جديدة.
وعاد اجلدل في اآلونة األخيرة بقوة حول 
شـــخصية شـــكيب خليل، املقيم فـــي الواليات 
املتحدة، خاصة بعد إقـــدام الرئيس بوتفليقة 
علـــى حل جهاز االســـتخبارات وإقالة عدد من 

كبار ضباطه منتصف سبتمبر املاضي.
وارتبطـــت شـــخصية الوزير، مبـــا يعرف 
في اجلزائر بـ“فضائح ســـوناطراك“، وملفات 
الفســـاد التي ال زالت تثير اهتمام الرأي العام 
اجلزائري، خاصة مع الذكر املتكرر لشـــخص 
الوزير على لســـان متهمني وشهود ومحامني، 
و“ســـوناطراك2“.  ”ســـوناطراك1“  ملفـــي  في 
وشـــكل ملـــف شـــكيب خليـــل، ذروة الصراع 
بني مؤسســـتي الرئاســـة و االستخبارات قبل 
ســـبتمبر املاضـــي، بعـــد أن مت الضغـــط على 
بوتفليقة من أجـــل تنحية الرجل من احلكومة 
فـــي 2013، بدعـــوى ضلوعه في ملفات فســـاد 
وارتباطـــه بدوائـــر أجنبية، األمر الـــذي َأّوله 

محيـــط الرئيـــس بوتفليقـــة، مبحاولة ضرب 
رجاالته والتأثير على مستقبله السياسي.

وظل شكيب خليل، يوصف بذراع الرئيس 
وعينـــه على قطاع النفط، قبـــل أن يضطر إلى 
التخلـــي عنه حتـــت ضغـــط االســـتخبارات، 
وتســـتعر مع ذلك شـــرارة الصراع بني قطبي 
الســـلطة، وينهيه بوتفليقة لصاحله، وتشرع 
أحزاب السلطة حملة التأهيل لرد االعتبار إلى 

خليل.
 وال يـــزال عـــدم االنســـجام بـــني أحـــزاب 
الســـلطة على البند 51 من الدســـتور اجلديد، 
مؤشرا على استمرار التجاذب الداخلي، وعدم 
االســـتقرار على مقاربة موحدة، في ظل متسك 

حزب التجمع الوطني الدميقراطي، مبضمون 
البنـــد وانتقـــاده الشـــديد ملـــا يعـــرف بذوي 

اجلنسيات املزدوجة في مناصب املسؤولية.
وذهب معارضون سياســـيون إلى أن البند 
ينطوي على تصفية حســـابات سياســـية بني 
أركان السلطة، وال عالقة له بالسيادة الوطنية 
أو حمايـــة املصالح االســـتراتيجية، وال حتى 
الدفاع عن اجلالية املقيمة في اخلارج، وكل ما 
في األمر أن جنـــاح أويحي يريد التخلص من 
منافســـيه عبر بوابة اجلنســـية املزدوجة، في 
حني يرافع ســـعداني على اجلالية والكفاءات 
املهاجرة، ألجل ضمـــان مواقع عناصره وعلى 

رأسهم وزير النفط السابق شكيب خليل.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والطفولة واألسرة 

في موريتانيا فاطمة حبيب عزم 
حكومة بالدها على“مراجعة 

مدونة األحوال الشخصية 
لتتناسب والتغيرات الطارئة 

على بنية المجتمع“.

◄ أجرى مبعوث األمم المتحدة 
إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 

الخميس، مباحثات مع نبيل 
العربي، األمين العام للجامعة 
العربية، تناولت تسريع جهود 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني 

الليبية.

◄ قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان مارك إيرو الخميس إنه 
يعتزم مقابلة رئيس الوزراء 
الليبي المكلف فايز السراج، 

الجمعة، لبحث الموقف 
السياسي في ليبيا وسبل تقدم 

البالد إلى األمام.

◄ دفعت السلطات الجزائرية 
مؤخرا بتعزيزات عسكرية 

وأمنية كبرى على طول الشريط 
الحدودي مع تونس، وذلك 

تحسبا إلمكانية حصول أي عمل 
إرهابي، ومن أجل إفشال أي 

مخططات محتملة للمجموعات 
اإلرهابية المتحصنة بالجبال.

◄ قال وزير الخارجية التونسي 
إن بالده تنتظر الكثير من 
قمة دول جوار ليبيا التي 

ستعقد بتونس في 21 و22 من 
الشهر الجاري وتجمع القمة 

وزراء خارجية مصر والجزائر 
والسودان والنيجر وتشاد لبحث 
سبل دفع العملية السياسية في 

هذا البلد.

باختصار

أحزاب السلطة عازمة على تأهيل ضحايا جهاز االستخبارات
[ شكيب خليل من رجل فساد إلى ضحية للتقارير المفبركة في الجزائر
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} تونــس - قـــال وزيـــر الشـــؤون اخلارجية 
التونسية خمّيس اجلهيناوي، إن بالده عازمة 
على وضع خطة مشـــتركة، مع بلـــدان جنوب 

الصحراء األفريقية ملكافحة اإلرهاب.
وأفـــاد الوزيـــر التونســـي، اخلميس، في 
تصريحات لإلعالميني على هامش لقاء جمعه 
بســـفراء بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب الصحراء، 
فـــي مقر وزارته بالعاصمة تونس، إنه ســـيتم 
”إرســـاء تشـــاور مســـتمر مـــع هـــذه البلدان، 
وإحيـــاء األطـــر القانونيـــة املوجـــودة بيننا 
وبـــني هذه البلـــدان، وأيضا في مجـــال تبادل 

املعلومات واخلبرات والتكوين“.

وأضاف ”القارة األفريقية بالذات متعرضة 
لهجمات إرهابية، ورأيتـــم ما وقع مؤخرًا في 
ساحل العاج وبوركينافاسو وفي مالي، وهذا 
يســـتدعي منا بطبيعة احلال التعاون الثنائي 

بيننا وبني هؤالء البلدان“.
وبـــّني اجلهيناوي أن ”هـــذه البلدان، جزء 
منهـــا لديهـــا حدود مـــع ليبيا، وهـــي مصدر 

للخطر على ليبيا، وعلينا نحن“.
وتواجـــه تونس خطر انتشـــار اجلماعات 
اإلرهابيـــة التي تنفذ عمليات تســـتهدف فيها 
وكانـــت  والســـياح،  والعســـكريني  األمنيـــني 
آخرهـــا عمليـــة بنقردان احلدوديـــة مع ليبيا، 

واســـتهدفت، بداية األســـبوع املاضي، ثكنات 
عســـكرية وأمنية، ُقتل فيها العشرات، وأفادت 
بيانات رســـمية، أنهـــا كانت محاولـــة إلقامة 

”إمارة داعشية“ جديدة في املدينة.
وبحســـب آخر حصيلـــة نشـــرتها وزارتا 
الســـبت  التونســـيتان،  والدفـــاع  الداخليـــة 
املاضـــي، فإن العملية أســـفرت عـــن ”القضاء 
علـــى 49 إرهابًيـــا، وإلقـــاء القبـــض علـــى 9 
آخرين، ومصادرة كميات كبيرة من األســـلحة 
والذخيـــرة، فيما قتل 12 آخرون بينهم أمنيون 

وعسكريون و7 مدنيني“.
وعزز ذلك الهجوم مخـــاوف من أن العنف 

ينتشـــر من ليبيا حيث رســـخ تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية موطـــئ قـــدم وســـط اضطرابـــات 
واسعة وفوضى سياسية مع وجود حكومتني 

تتنافسان على السيطرة على البالد.
وقـــع هجوم بنقـــردان بعد ثـــالث هجمات 
كبيرة شـــنها متشـــددون في 2015 ومن بينها 
بالعاصمـــة  بـــاردو  متحـــف  علـــى  الهجـــوم 
التونســـية والذي يقـــول مســـؤولون إنه من 

تنفيذ متشددين تدربوا في ليبيا.
وغـــادر أكثـــر مـــن 3 آالف تونســـي البالد 
للقتال في صفوف الدولة اإلسالمية وجماعات 

متشددة أخرى في سوريا والعراق.

تونس تبحث خطة مشتركة لمكافحة اإلرهاب مع دول جنوب الصحراء

خالفات عميقة تشــــــق الفاعلني السياســــــيني اجلزائريني حول الســــــلطة على البند الواحد 
واخلمســــــني من الدستور اجلديد والذي مينع مزدوجي اجلنسية من تقلد مناصب قيادية 
بالبالد، ويعمل قطاع واســــــع من هؤالء السياســــــيني على إعادة تأهيل عدد من القياديني 
السابقني وعلى رأســــــهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل فيما يتمسك آخرون بضرورة 

إبعادهم لغايات تتعلق باألمن القومي.

{لقـــد وقع اختراق شـــبابنا ووجب علينا بنـــاء قلعة افتراضية تحمي شـــبابنا وفكرهـــم من اإلرهاب أخبار

وتدنيس الفكر الديني، والوزارة ستركز بالخصوص على التواصل عبر اإلنترنت مع هذه الفئة}.

محمد خليل
وزير الشؤون الدينية في تونس

{نؤكد تمسكنا بحقنا في صحرائنا وحقنا الطبيعي والحق في حماية أبنائنا الموجودين بهذه 

المناطق واسترجاع أبنائنا الذين يوجدون تحت الهيمنة الجزائرية}.

عبداإلله بن كيران
رئيس احلكومة املغربية

إثارة الجدل

} وزيـــر اخلارجية الفرنســـي جان مارك أريو في زيارة إلى تونس تســـتغرق يومني وتهدف إلى تعزيز الروابـــط األمنية واالقتصادية في ظل ما 
تعيشه تونس من تطورات وخاصة في امللف األمني.

الرباط: الصحراء قضية 

حياة أو موت

} الربــاط - طالب رئيـــس احلكومة املغربية، 
عبداإلله بن كيـــران، األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون بـ"احترام الشعب املغربي"، معتبرا 
أن قضية الصحراء بالنســـبة إلى بالده "مسألة 

حياة أو موت". 
وجـــاء ذلك خـــالل كلمة، اخلميـــس، اعتبر 
فيها أن الصحراء بالنســـبة إلى بالده "مســـألة 
حيـــاة أو موت". ودعا اجلزائر إلى "العودة إلى 
الصواب" بخصوص تعاملها مع هذه القضية، 
قائال في هـــذا الصدد "إخواننـــا اجلزائريون، 

يجب أن يرجعوا إلى صوابهم".
وأضـــاف بن كيران "يبـــدو أن بان كي مون 
انزعج من خروج املغاربة في مسيرة ضده رغم 
أنه ليس لديهم أي عداء معه، ولكن تصريحاته 
أثـــارت غضـــب شـــعب بأكملـــه، وهـــو يترأس 
مؤسسة كبيرة، وأقل ما يجب أن يفعله هو عدم 
إثارة غضب الشـــعوب وتركها تعبر عن رأيها، 
وقـــد عبرت عن رأيها من خالل هذه املســـيرات 

االحتجاجية".
وكان األمـــني العـــام لألمم املتحـــدة قد أدى 
زيـــارة إلى مخيمات الالجئني الصحراويني في 
اجلزائر، مطلع الشـــهر اجلـــاري، أدلى خاللها 
بتصريحـــات قـــال فيها إنه "يعمـــل على توفير 
األجواء لتنظيم اســـتفتاء تقرير مصير الشعب 
الصحراوي في األراضـــي احملتلة"، األمر الذي 
أثار احتجاج الســـلطات املغربية التي اعتبرت 

التصريحات "خروجا عن احلياد".

} طرابلس - قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة إيطالية 
نشـــرت الخميـــس إن التدخل العســـكري في 
ليبيا ينطوي على خطورة وأضاف أن األفضل 
للقوى الخارجية دعـــم قائد الجيش المتمركز 

في شرق البالد.
الســـلطة بيـــن حكومتين  وســـمح صراع 
متنافســـتين في ليبيا لتنظيم داعش المتشدد 
بانتـــزاع موطـــئ قدم فـــي البالد كمـــا يعرقل 
الصقـــور فـــي المعســـكرين الجهـــود الرامية 

لتنصيب حكومة وحدة وطنية.
ونصح السيســـي في مقابلـــة أجرتها معه 
صحيفـــة (ال ريبوبليكا) اإليطالية بدعم خليفة 
حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي الموالي 
للحكومة الليبيـــة المعترف بها دوليا ومقرها 
طبرق بشرق البالد في الحرب ضد المتشددين.

وقال إنه إذا ما تم تقديم الســـالح والدعم 
للجيش الوطنـــي الليبي فـــإن بإمكانه القيام 
بالمهمة أفضل من أي جهة أخرى وأفضل من 
التدخل الخارجي الذي قد يؤدي لخطر التورط 

في وضع قد يخرج عن السيطرة.
وأضاف السيســـي أن مصـــر تضغط على 
حكومة طبرق لتقبل بحكومة الوحدة الوطنية 

التي تدعمها األمم المتحدة.
وتقـــول حكومة طبـــرق إنها ال تســـتطيع 
التصويت على حكومـــة الوحدة بينما يرفض 
المؤتمر الوطني العـــام وهو برلمان مواز في 

طرابلس تسليم السلطة لهذه الحكومة.
وقال السيسي إن القوى الغربية ال يمكنها 
التدخل في ليبيـــا إال إذا طلبت منها الحكومة 
الليبيـــة ذلك وحصلت علـــى تفويض من األمم 
المتحـــدة وجامعـــة الـــدول العربيـــة. وكانت 
الواليات المتحـــدة واالتحاد األوروبي قاال إن 

أي تدخل جديد يجب أن تطلبه ليبيا.
وأضاف السيســـي أن العالـــم يحتاج إلى 
التحرك بشكل سريع لتحقيق االستقرار في كل 
دول المنطقة التي لم تسقط بعد في الفوضى.
وتســـاءل السيســـي عما ســـيحدث إذا ما 
كان يتعيـــن علـــى أوروبا التعامـــل مع موجة 
من المهاجرين تعـــادل مثلي الموجة الحالية. 
وأضاف لهذا السبب يقول إنه ال يمكن التركيز 

فقط على المشكلة العسكرية في ليبيا.
وقـــال السيســـي إن هناك 5 أســـئلة يجب 
اإلجابة عليها قبل القيام بعمل عسكري وهي؛ 
كيـــف يمكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها، 
ومن سيقوم بإعادة تأسيس الجيش والشرطة، 
وكيف يمكن حماية المدنييـــن خالل العملية، 
ومـــا إذا كان التدخـــل ســـيلبي احتياجات كل 

الليبيين، ومن سيعيد بناء البالد.

السيسي يدعو الغرب

 إلى دعم حفتر

عمار سعداني:

شكيب خليل واحد من 

الذين ظلموا من طرف 

أجهزة رسمية في الدولة



} لندن - وجه سياسيون بريطانيين يعارضون 
بقاء بالدهم في االتحـــاد األوروبي، الخميس، 
تحذيرا شـــديد اللهجة إلـــى الرئيس األميركي 
باراك أوباما من مغبة التدخل في الجدل الدائر 
حول عضوية بريطانيـــا في التكتل، وذلك قبل 

زيارته المحتملة إلى لندن الشهر القادم.
وأكـــد الموّقعـــون في خطـــاب مفتوح إلى 
البيت األبيض، أنه ســـيكون ”حدثا مؤســـفا“ 
فـــي نهاية فترة أوباما بمنصبـــه، التي تنتهي 
في يناير القادم، إذا تدخل في النقاش الجاري 
حاليا حتى لو بتوصية ألنها ستكون ”توصية 

دبلوماسية سلبية“.
وأشـــارت كيـــت هـــوي، النائبة عـــن حزب 
العمـــال وأحد الموقعين على الرســـالة إلى أن 
الخطاب يهدف إلى تحذيـــر الرئيس األميركي 
من توتر المشـــاعر تجاهه إذا عبر عن رأيه ألي 

جانب من النقاش.
كمـــا اعتبرت أن مـــا ينوي أوبامـــا القيام 
به يعتبر تدخال في شـــؤون المملكة المتحدة. 
وقالـــت ”نحن بالتأكيد لـــن نفكر أبدا في زيارة 

لمواطنيـــن  نقـــول  وأن  المتحـــدة،  الواليـــات 
األميركيين كيف يصوتـــون في االنتخابات أو 

كيف يعدلوا دستورهم“.
وتتنزل زيارة أوباما المتوقعة إلى لندن في 
إطار جولة تشـــمل أيضا الســـعودية وألمانيا، 
حيـــث من المنتظـــر أن يصل البـــالد بعد عيد 
ميـــالد الملكة إليزابيـــث الثانية فـــي الحادي 

والعشرين من أبريل القادم.
وتقول المجموعـــة، التي تضم زعيم حزب 
االســـتقالل الســـابق نايجـــل فـــاراج والنائبة 
عـــن حزب العمال كيلفيـــن هوبكينز والنائبين 
المحافظيـــن تـــوم بورســـجلوف وبيتـــر بون 
وغيرهـــم فـــي رســـالتها، إن االســـتفتاء يمثل 

تصويتا له عواقب وخيمة.
كما شـــددوا على أن بريطانيا قد ”تزدهر“ 
خـــارج التكتل بأن تكون حرة فـــي العمل دون 
قيـــود تجارية في حين تتمتع بالســـيادة على 

شؤونها والسيطرة على حدودها.
وكان عمدة لندن والقيادي البارز في حزب 
المحافظين بوريس جونســـون قد وجه مطلع 

األســـبوع انتقادا الذعا ألوباما، واصفا تدخله 
في الجدل الدائر بشـــأن عضوية بريطانيا في 
االتحاد بـ“النفاق الشـــائن“. وقبل ذلك كان قد 
تصادم مع رئيس الـــوزراء في مجلس العموم 

حول هذه المسألة.
بيـــد أن حكومة ديفيد كاميـــرون ردت على 
ذلـــك، بالقـــول إن حديـــث أوبامـــا والرؤســـاء 

اآلخرين في هـــذه القضية، أمر يجب اإلنصات 
إليه بعناية.

وبدأ كاميـــرون منذ فترة فـــي قيادة حملة 
إلقنـــاع الناخبين بضرورة البقـــاء في االتحاد 
قبـــل االســـتفتاء المقرر فـــي الـ23 مـــن يونيو 
القادم، وسط ضغوط من األوساط االقتصادية 

التي هددت بنقل أعمالها خارج البالد.

}  موســكو- تخطط روسيا إسقاط الجنسية 
عن الــــروس المنتمين للجماعات المتشــــددة، 
وذلــــك على خطى فرنســــا التــــي تمضي قدما 
نحــــو إدراج قانون مثير للجدل في الدســــتور 
يســــحب الجنســــية عــــن مرتكبــــي الجرائــــم 

والجنح اإلرهابية.
وأعلــــن نائب رئيس مكافحــــة اإلرهاب في 
وزارة الداخلية الروســــية فالديمير ماكاروف، 
الخميس، أن الســــلطات تدرس مسألة إسقاط 
الجنســــية عــــن المواطنيــــن الــــروس الذيــــن 
يحاربون في صفوف تنظيم داعش المتطرف.

الروســــية عن  ونقلت وكالة ”نوفوســــتي“ 
ماكاروف قوله إن ”إســــقاط الجنسية يناقض 

الدســــتور، لكــــن يجري بحث هــــذا الموضوع 
اآلن“.

ويقول المراقبون إن المقترح مثير للجدل 
وال يقتصر الوضع على روسيا فحسب، بل إن 
ذلك يتخطاها إلــــى دول أخرى تعاني من آفة 
اإلرهاب وخصوصا في فرنســــا، حيث تسعى 
الحكومة إلى انتزاع موافقة مجلس الشــــيوخ 

إلدراجه في الدستور.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر إن الســــلطات 
األمنية ألقت القبض على ثالثة أشــــخاص في 
مدينة خســــاف يورت في داغســــتان الواقعة 
شــــمال القوقاز الروســــي بتهمة االنتماء إلى 

داعش.

وكان وزير داخلية داغســــتان عبدالرشيد 
محمدوف قد صرح في ديســــمبر الماضي بأن 
900 من مواطني البــــالد انضموا إلى داعش. 
بينما أعلنت موســــكو قبل فتــــرة عن محاكمة 
العشــــرات مــــن الروس شــــاركوا فــــي الحرب 

بسوريا إلى جانب التنظيم المتطرف.
ويقول مــــكاروف إن أكثر من 3500 مواطن 
روســــي التحقــــوا خــــالل الســــنوات األخيرة 
بالجماعات المســــلحة المتطرفــــة التي تقاتل 

في سوريا“.
كمــــا أوضــــح أن المخابــــرات الروســــية 
تملــــك معلومات كافية عن هؤالء األشــــخاص 
المرتبطين بداعــــش وتم اعتقال بعضهم لدى 

محاولتهــــم العــــودة إلــــى روســــيا وتقديمهم 
للمحاكمة.

وفــــي نهاية العام الماضي، كشــــف إيغور 
زوبــــوف، نائــــب وزير الداخلية الروســــي في 
معلومــــات أولية أن هناك نحــــو ألفي مواطن 
روســــي يقاتلون في صفوف داعش المحظور 

في روسيا.
والجدير بالذكر أن روســــيا فاجأت العالم 
مطلع األســــبوع باإلعالن عن ســــحب قواتها 
العســــكرية مــــن ســــوريا وتعليــــق عملياتها 
الحربية هنــــاك، فيما ذهب البعض إلى القول 
بــــأن صفقة تمــــت بيــــن موســــكو والواليات 

المتحدة حول النزاع السوري.

} برلــني - أغلقت ألمانيا، الخميس، سفارتها 
فـــي العاصمـــة التركيـــة أنقـــرة وقنصليتها 
العامة ومدرســـة ألمانية في مدينة إسطنبول 
بسبب تصاعد التحذيرات من حدوث هجمات 

إرهابية، في خطوة أثارت غضب األتراك.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة األلمانيـــة في 
خطوة بـــدت لكثير مـــن المراقبيـــن مفاجئة، 
أنه تقرر إغـــالق هذه الهيئات بســـبب وجود 

مؤشرات على هجوم وشيك محتمل.
ولم توضح الوزارة طبيعة التهديد األمني، 
ومن المحتمل أن تكون مؤشـــرات التهديد قيد 
التحقيق. ووضعت القـــوات األمنية في تركيا 
فـــي حالة تأهـــب قصـــوى إثر عـــدة هجمات 

بالقنابل في األشهر األخيرة.
وأكـــد فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير، وزيـــر 
الخارجيـــة األلماني، أن إغالق ســـفارة بالده 
في أنقـــرة وقنصليتها العامة في إســـطنبول 
ومـــدارس ألمانية في المدينتيـــن جاء بعد أن 
تلقـــت أجهزة األمـــن معلومات جديـــة تتعلق 

بهجوم وشيك.
وقال شـــتاينماير للصحافييـــن في برلين، 
األربعـــاء، ”تلقـــت ســـلطاتنا األمنيـــة العديد 
مـــن المعلومات الخطيرة جـــدا عن التحضير 
لهجمات إرهابية تستهدف بعثاتنا التمثيلية 

في تركيا“.
جاء ذلك قبل ســـويعات مـــن دخول القادة 
األوروبيين في مفاوضات ”نهائية“ مع األتراك 
فـــي قمة عاجلة ببروكســـل للتوصـــل إلى حل 
يحد من تدفـــق المهاجرين القادمين من تركيا 

متوجهين إلى غرب أوروبا.
وذكـــرت القنصليـــة األلمانية في رســـالة 
إلكترونيـــة لرعاياهـــا أن قـــرار اإلغـــالق جاء 
”بعـــد تحذيـــر ال يمكـــن التأكد بشـــكل نهائي 
مـــن صحتـــه“، مضيفـــة أن إغـــالق القنصلية 
والمدرســـة سوف يســـتمر طول اليوم كإجراء 

احتياطي.

وطلبـــت القنصليـــة مـــن رعاياهـــا تجّنب 
التواجد في محيط القنصلية التي تقع بالقرب 
من ميدان تقســـيم الذي اشتهر باالحتجاجات 
المعارضـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 

أردوغان.
وتسبب تفجير انتحاري جّد في إسطنبول 
يناير الماضي بمقتل 12 ســـائحا ألمانيا، كما 
لقي 37 شخصا على األقل مصرعهم في تفجير 

وقع األحد الماضي في أنقرة.
وفي غضـــون ذلك، أعلنـــت جماعة صقور 
حرية كردســـتان فـــي بيان لها علـــى موقعها 
اإللكتروني مسؤوليتها عن الهجوم االنتحاري 

الذي وقع في العاصمة أنقرة قبل أيام.
وقالت الحركة التي تعمل تحت مظلة حزب 
العمال الكردســـتاني المحظـــور إن ”الهجوم 
يأتي كعمل انتقامي ردا على العمليات األمنية 
التي تنفذها السلطات في جنوب شرق تركيا، 
حيث األغلبية الكردية“، مشيرة إلى أن الهجوم 

يستهدف القوات األمنية وليس المدنيين.
ولم تشـــفع على ما يبدو تصريحات رئيس 
الـــوزراء التركي أحمد داودأوغلو التي أشـــار 
فيهـــا إلى أن بـــالده اتخذت إجـــراءات أمنية 

إضافية في كل أنحاء البالد. 
وأكـــد داودأوغلو خـــالل اجتمـــاع اتحاد 
أرباب األعمال الصغيرة، إنه ”بعد أي عمليات 
إرهابية كبيـــرة يتزايد االهتمام باألمن في أي 
بلـــد. هذا ما جرى في نيويورك وباريس، وفي 

كل مكان“. 
وقال ”لدينا نفس الشـــيء، حيث تم اتخاذ 
كافـــة اإلجراءات اإلضافيـــة الضرورية في كل 
أرجاء البـــالد. وأقولها بكل مســـؤولية تعمل 

أجهزتنا األمنية ليل نهار“.
ورغـــم التطمينات التي تبعـــث بها تركيا 
حـــول قدرتهـــا علـــى مكافحـــة اإلرهـــاب على 
أن  يعتقـــدون  المراقبيـــن  أن  إال  أراضيهـــا، 
الخطوة األلمانية ســـتتبعها خطوات من دول 
أوروبيـــة أخـــرى وقد تكـــون لذلـــك عالقة مع 
االتفاق المثير للجدل بين أنقرة واالتحاد حول 

قضية الالجئين.
وانتقدت الحكومة المحلية في إســـطنبول 
ممثلياتهـــا  إغـــالق  ألمانيـــا  قـــرار  بقويـــة 
الدبلوماســـية في أنقرة وإســـطنبول بســـبب 

المخـــاوف من قيام متطرفين بشـــن اعتداءات 
إرهابية، قائلة إن هذه الخطوة ”تؤثر بصورة 

سلبية“ على المواطنين.
ونقلـــت وكالـــة ”دوجان“ التركيـــة لألنباء 
عـــن بيان للحكومـــة المحلية القـــول إن ”هذا 
اإلجراء اســـتند على معلومات اســـتخباراتية 
غير مؤكدة وتم اتخاذها من دون التشـــاور مع 

السلطات التركية.
وبعد تصريحـــات الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان حول توســـيع مفهوم اإلرهاب، 
تزايد منســـوب قلـــق األوروبيين على ما يبدو 
مـــن االنقســـامات والصراعـــات الداخلية في 

تركيا.
وتواجـــه تركيا تحديـــات خارجية كبيرة، 
فباإلضافـــة إلى خالفاتها مع إيران وروســـيا 
ومصر وتدخلها الدائم في األزمة السورية، لم 
تتمكـــن أنقرة من تعميـــق عالقاتها مع كل من 

واشنطن واالتحاد األوروبي.
ويقـــول المحللـــون إن الخطـــوة األلمانية 

هي انعكاس ملموس بشـــأن محـــاوالت تركيا 
المســـتميتة االبتعـــاد عـــن سياســـة تســـفير 
المشـــاكل على الداخـــل التركـــي وأي أولوية 
لسياســـتها الخارجيـــة التـــي تتوخـــى فيها 

سياسة االبتزاز لتحقيق مصالح ضيقة.
وكان رئيـــس المفوضيـــة األوروبية، جان 
كلود يونكر، قد أكد عشية القمة األوروبية أنه 
ال يتوقـــع أن يؤدي تكثيـــف التعاون مع تركيا 
في مجال حل أزمـــة الالجئين إلى انضمامها 

لالتحاد األوروبي في المستقبل القريب.
وقـــال يونكـــر لصحيفة ”هانديلســـبالت“ 
األلمانية، األربعاء، ”تركيا غير مستعدة حاليا 
لالنضمـــام إلى االتحاد األوروبـــي، وال أعتقد 
أنها ستكون مســـتعدة خالل السنوات العشر 

القادمة“.
وفوجئ األوروبيون الســـاعين منذ أشـــهر 
إلى حمـــل تركيا علـــى التعـــاون لوقف تدفق 
المهاجريـــن ”باالقتراح التركي الجديد“، الذي 
عرضته خالل القمة الســـابقة، معلنة بموجبه 

اســـتعدادها الســـتعادة كل المهاجرين الجدد 
الذيـــن يصلـــون إلى الجـــزر اليونانيـــة، بمن 
فيهم طالبي اللجوء. غير أن العديد من القادة 
األوروبييـــن اعتبروا الشـــروط التركية عملية 
ابتزاز لتحقيـــق طموحات األتراك في عضوية 

بالدهم في التكتل.
وفي حين تتحفظ بعض دول االتحاد على 
التوافق مع النظام التركي المتهم بالتســـلط، 
طالب الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان مجددا، 
األربعاء، برفع الحصانة عن النواب الموالين 
لألكـــراد، داعيـــا إلـــى محاكمتهـــم التهامهـــم 

بـ“التحريض على اإلرهاب“.

كبحت أملانيا بشــــــكل غير متوقع طموحات تركيا باستغالل أزمة املهاجرين لتحقيق مآرب 
أخــــــرى، متعللة بوجود تهديدات جدية على بعثاتها الدبلوماســــــية للضغط عليها من أجل 
التقليل من سقف مطالبها. ويبدو أن املتحفظني على مقترحات أنقرة بخصوص الالجئني 

سيتبعون خطى برلني، األمر الذي قد يزيد من األزمة التركية داخليا وخارجيا.

يواجه تدخل الرئيس األميركي باراك أوباما على خط اســــــتفتاء بريطانيا بشأن عضويتها 
في االحتاد األوروبي، معارضة شــــــديدة من املعســــــكر الرافض للبقاء في التكتل، وهو ما 

دفع املنتمني إليه إلى التحذير من تأثير ذلك على البريطانيني في هذا الشأن الداخلي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التهديدات األمنية في تركيا تقض مضاجع األوروبيين
[ ألمانيا تغلق سفارتها في أنقرة خشية هجمات إرهابية [ الخطوة قد تدفع األتراك إلى التنازل عن شروطهم بشأن الالجئين

عماها بدال من أن يكحلها

البطة العرجاء ال تربط وال تحل

◄ أكدت مصادر عسكرية صومالية 
وكينية، الخميس، مقتل 30 من 

عناصر حركة الشباب المتطرفة في 
اشتباكين مع القوات الحكومية 

وقعا في جنوب وشمال شرق البالد، 
األربعاء.

◄ كشفت وزارة الداخلية 
البريطانية، الخميس، عن اعتقال 

أجهزة األمن، العام الماضي، حوالي 
280 شخصا يشتبه في ارتباطهم 

باإلرهاب بينهم عدد من األطفال، أي 
بزيادة 10 أشخاص عن حصيلة عام 

.2014

◄ أبدت الصين، الخميس، 
معارضتها ألي عقوبات على كوريا 

الشمالية من جانب واحد بعد أن 
فرضت الواليات المتحدة عقوبات 

جديدة على البلد المعزول ردا على 
اختبارات نووية وصاروخية.

◄ قالت وسائل إعالم ألمانية إن 
عميال سابقا لجهاز االستخبارات 

األلماني حكم عليه، الخميس، 
بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته 

بالخيانة العظمى لتعاونه مع وكالة 
االستخبارات المركزية ”سي.آي.إيه“ 

وروسيا.

◄ ذكرت تقارير، الخميس، أن 
الرئيس الباكستاني األسبق برويز 

مشرف لم يتمكن ليل األربعاء من 
السفر إلى اإلمارات بعدما تم إخبار 

مساعديه في المطار بأن اسمه لم 
يرفع من قوائم الممنوعين من السفر.

◄ عينت ماليزيا الدبلوماسي برنارد 
جيلوك دومبوك كأول سفير لدى 
الفاتيكان، بحسب ما أعلنت عنه 

وزارة الخارجية، الخميس، والخطوة 
تأتي بعد 5 سنوات من إقامة عالقات 

دبلوماسية بين الطرفين.
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أخبار

على خطى فرنسا.. روسيا تدرس إسقاط الجنسية عن الدواعش

تدخل أوباما في مستقبل بريطانيا األوروبي يثير غضب معسكر االنفصال

باختصار

«حلف الناتو يمارس حربا نفســـية علينا، وتحت هذا الغطاء يريد تهيئة األرض إما لزيادة عدد 

قواته في أفغانستان، أو ربما أشياء أخرى ال نعلمها قد تكون خلف الستار». 

غالم حسني ناصري
النائب في البرملان األفغاني

«انسحاب املرشح الجمهوري ماركو روبيو من السباق الرئاسى، يمثل أول خطوة لزميله تيد كروز 

ليهزم املرشح دونالد ترامب في االنتخابات التمهيدية الجارية».

جيني بيث مارتن
قيادية بحزب الشاي األميركي احملافظ

فرانك فالتر شتاينماير:

تلقينا معلومات خطيرة 

تتعلق بهجمات تستهدف 

بعثاتنا في تركيا

أحمد داودأوغلو:

تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

األمنية اإلضافية الضرورية 

في كل أرجاء البالد
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لم يتغير النظام اإليراني، العالم هو الذي تغير
 [ كواسي كوارتينغ: السعودية غير قادرة على تقديم تصور استراتيجي يمكن التعويل عليه

[ الحكومة المصرية تميل إلى األسد ألنها ترى في البديل عدوا
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لقاءلقاء

} لندن – ال يحب كواســـي كوارتينغ الجلوس 
في األماكن المغلقة كثيرا، لذلك فضل أن نلتقي 
فـــي مقهـــى البرلمـــان رغم ضجيـــج األعضاء 
والزوار الذين يأتون إلى هنا الحتساء القهوة 

أثناء فترة راحتهم.
صوته الجهـــوري غطى علـــى الضوضاء 
المحيطـــة عندما طرحـــت عليه ســـؤاال يبدو 
أنه اســـتفزه كثيرا. قـــال كوارتينغ، المعروف 
داخل قاعة مجلس العموم بين زمالئه بمزاجه 
المـــرح وانفتاحـــه الـــذي يخلـــو أحيانـــا من 
الخجل، إن مخاوف المســـؤولين الخليجيين 
تتركـــز في اعتقادهم بأن ”ثورة دبلوماســـية“ 
حدثـــت فـــي المنطقـــة، ”فقبـــل 30 عامـــا كان 
الغرب، وفي مقدمته الواليات المتحدة، داعما 
يمكن الوثوق به للوقوف إلى جانب اإلســـالم 
السني، اآلن يبدو الغرب أقل حماسا الستمرار 
هـــذا الدعم، بينما بات على اســـتعداد لتغيير 
تحالفاته باتجاه اإلســـالم الشيعي، خصوصا 
الواليـــات المتحدة التي تســـاند هيمنة إيران 
علـــى المنطقة. هذه مخاوفهم وأعتقد أن جزءا 

كبيرا منها صحيح“.
ويرى أن اإليرانيين اآلن ”يســـتطيعون أن 
ينظـــروا عبر الــــ15 عاما الماضيـــة ويروا ما 
حققوه اليوم ويطمئنوا كثيرا على مستقبلهم 
في المنطقة، بعد أن تمكنوا بالفعل من إحكام 
الســـيطرة علـــى 4 عواصـــم عربيـــة (صنعاء، 

بغداد، دمشق وبيروت)“.
لكن اإلصالحييـــن تمكنوا هذا العام، ألول 
مرة، من صعود هرم السلطة من أسفل، بعدما 
اعتـــادوا أن يهبطـــوا عليه بمظلـــة من أعلى 
عبر تولي اإلصالحيين هاشـــمي رفســـنجاني 
ومحمد خاتمي الرئاســـة، قبل أن تعود إليهم 
بعد نجاح حسن روحاني في االنتخابات التي 

أجريت عام 2013.
ورغـــم ذلك ال تبدو هـــذه الخطوة جوهرية 
لتغييـــر فلســـفة الحكم فـــي طهـــران في نظر 
كوارتينغ، الذي يشـــغل منصب نائب الرئيس 
فـــي مجلس الشـــرق األوســـط التابـــع لحزب 
المحافظيـــن إلى جانـــب عضويته في مجلس 

العموم.
وقال أثناء احتســـاء رشفة من كوب قهوة 
ســـاخن كان قابعا على الطاولـــة أمامه ”يثير 
اندهاشـــي حديث الناس عن أن اإلصالحيين 
كســـبوا االنتخابـــات وأن ذلـــك من شـــأنه أن 
يتســـبب في انحســـار نفوذ المحافظين، لكن 
إذا نظـــرت إلى الصورة من بعيد فســـتجد أن 
كل هؤالء مازالوا يخضعون لرغبات المرشـــد 
األعلى. الفكرة تكمن في لقب ’المرشد األعلى‘، 
ما يعني أننا أمام نظام ديني متشـــدد ال مجال 

للحديث عن أي اعتدال بين صفوفه“.
وتمكـــن المعتدلـــون من حصـــد 30 مقعدا 
مخصصـــة لطهـــران فـــي مجلـــس الخبـــراء 
المســـؤول عن اختيار المرشـــد األعلى القادم 
خلفـــا آلية الله علي خامنئـــي (76 عاما) الذي 
يعاني من ســـوء حالته الصحية. كما خسروا 
مقعدا واحدا فقط من مقاعد مجلس الشـــورى 

فـــي العاصمـــة لصالح المتشـــدد 
أحمد  البارز 

جنتـــي 
ئيـــس  ر
مجلس 
صيانة 

الدســـتور، بينمـــا حصـــدوا جميـــع المقاعد 
الباقية.

ومع ذلك، ال يرى كثيرون ومنهم كوارتينغ، 
أن هذه االنتخابات تحمل جديدا.

وقـــال ”يجب أن نأخذ ما يحصل في إيران 
على محمل الجد. لـــم يحدث أي تغيير جذري 
في المؤسســـات التي مازالت تدار بواســـطة 
رجال دين متشـــددين. عندما تسير في شوارع 
طهـــران تجد هـــؤالء الذيـــن يرتـــدون عمامة 
بيضـــاء األقل درجة مـــن أولئك الذين يضعون 
فوق رؤوســـهم عمامة ســـوداء. لن يختفي كل 

هؤالء فجأة ألننا نريدهم أن يختفوا“.
حملـــة  اإليرانيـــة  االنتخابـــات  وتبعـــت 
إعالمية واســـعة لتحســـين صورة إيران التي 
طالما هيمن عليها االلتباس في الغرب عندما 
كانـــت تقبع في الركن البـــارد من العالم خالل 
فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها إلصرار 
طهـــران علـــى المضي قدمـــا فـــي برنامجها 

النووي.
ولـــم تكن هـــذه الحملـــة أو إلحـــاح علي، 
المعلـــم العراقي الشـــيعي الذي يشـــرف على 
تعليم كوارتينغ اللغـــة العربية، كافية إلقناعه 
بأن مقاومة النفـــوذ اإليراني في المنطقة هي 

مجرد حملة على الطائفة الشيعية.
ومنـــذ توقيعهـــا التفاق نـــووي نهائي مع 
القـــوى الغربية فـــي يوليو الماضـــي، تتبنى 
إيران مساعي حثيثة لتغيير انطباعات الغرب 

عن أجندتها الراديكالية.
ويـــرى كوارتينـــغ أنه بعد توقيـــع االتفاق 
النووي يحـــاول اإليرانيون أن يجعلوا العالم 
ينســـى أنهم الصورة األولى للحكم اإلسالمي 
الثيوقراطـــي فـــي المنطقـــة. ويقـــول ”عندما 
اندلعـــت الثـــورة االيرانيـــة وعـــاد آيـــة الله 
الخمينـــي إلى طهـــران كان النظام الذي أقامه 
يعبر وحده حينها عن فكرة االسالم السياسي 
المتشدد، ألنه ببســـاطة كان النظام اإلسالمي 
الوحيـــد فـــي المنطقة. فـــي مصـــر كان أنور 
الســـادات مازال يحكم، في العراق كان صدام 
حسين رئيســـا، وفي ليبيا كان معمر القذافي 
أيضا، لـــم يكن هناك أي منافس لهذه الصورة 
المتشددة، لذلك لم نعجب نحن في الغرب بهذا 

الشكل الجديد للحكم“.
وأضـــاف ”اآلن اختلـــف الوضـــع كثيـــرا، 
أصبح لدينا تنظيم اســـمه القاعدة، ثم وقعت 
أحداث 11 سبتمبر 2001 في الواليات المتحدة، 
وصـــارت التفجيرات التي تجري على أســـس 
طائفية في الشـــرق األوســـط أمـــرا عاديا، ثم 
ظهـــر تنظيم داعش الذي تمكـــن من أن يصّدر 
لنا أفظع الجرائم التي عرفتها المنطقة. تبدو 
إيـــران اليـــوم، مقارنة بكل هـــؤالء المجانين، 
جميلة. ويبـــدو نظام الحكم في طهران معتدال 
إلـــى حد كبيـــر. هذا ما 
يريـــدون إيصاله 
لكـــن  إلينـــا، 
لحقيقـــة  ا
أن  هـــي 
م  لنظـــا ا
اإليرانـــي 
يتغير،  لم 
كل  أن  غير 
ما في األمر 

أن العالم حوله هو الذي تغير. وهذا ببساطة 
ليس مبررا كافيا ألن تجعل شـــيئا طالما كنت 

تعتقد أنه قبيح يبدو فجأة جميال“.

الخليج.. حليف مغدور

شـــّكلت هذه الحمالت الدعائيـــة اإليرانية 
توجسا عربيا واسعا، وظهرت نتائجها بعدما 
قررت الســـعودية ودول خليجية وعربية قطع 
عالقاتها مع إيران إثر إحراق متظاهرين لمقر 
السفارة السعودية في طهران احتجاجا على 
إعدام الشـــيخ الشيعي الســـعودي نمر النمر 

مطلع العام.
وشنت وسائل إعالم غربية هجوما واسع 
النطاق على الســـعودية التـــي تتهمها تقارير 
بنشـــر الفكر الوهابي المتشـــدد في المنطقة، 
وفـــي المقابل بـــدت لهجة الغـــرب مرنة تجاه 

سياسات إيران الطائفية.
وتحـــول الصـــراع بين الريـــاض وطهران 
إلى عصب السياسة في الشرق األوسط الذي 
يشـــهد نزاعات مســـلحة في اليمـــن والعراق 
وســـوريا وليبيا، واحتقانا سياسيا وطائفيا 

في لبنان.
ويقـــول كوارتينـــغ، الـــذي يســـتعد خالل 
أســـابيع للقـــاء مســـؤولين ســـعوديين كبار 
في الريـــاض، إنه يكـــّن للســـعودية احتراما 
كبيـــرا، لكنه مازال غيـــر قادر علـــى االعتقاد 
بأن المســـؤولين هنـــاك ”قـــادرون على لعب 
دور قيـــادي يجمـــع المنطقة على المســـتوى 
االســـتراتيجي. رغم أن موقفهـــم المالي جيد، 
لكن أرى أنه ليســـت لديهم القـــدرة، إلى اآلن، 
علـــى تقديم سياســـة فاعلة فـــي المنطقة، أو 
تصـــور اســـتراتيجي يمكن أن يشـــكل بديال 

نعول عليه“.
رغم ذلـــك يتخوف كوارتينغ من الشـــعور 
المســـؤولين  علـــى  يهيمـــن  الـــذي  بالثقـــة 
اإليرانييـــن بعـــد ”االنقـــالب فـــي العالقـــات 
اإليرانية مـــع المحيطين الخارجي واإلقليمي 
فـــي أعقاب توقيع االتفاق النـــووي، لذلك فإن 
الوقت اآلن قد حان كـــي تظهر القوى الغربية 
دعمها ومســـاندتها لحلفائها في الخليج، ألن 
الخليجيين يشـــعرون اآلن بأنهم تحت ضغط 

هائل من قبل إيران“.
ويقـــر كوارتينغ ومعه سياســـيون آخرون 
فـــي الغرب بأن إيران هـــي الرابح الوحيد من 
االتفاق النووي، وأن مكاســـب الدول األخرى 

من هذا االتفاق ال تبدو واضحة.
وبغـــض النظـــر عن المكاســـب مـــن وراء 
االســـتراتيجية الغربيـــة الجديـــدة، كان مـــن 
الممكـــن لعـــدة عواصـــم عربية العمـــل على 
احتواء إيـــران ”إن توفرت اإلرادة“، كما يؤكد 
كوارتينغ الذي يـــرى أيضا أن ”الغرب يفضل 
االنســـحاب الهادئ بدال من االنخراط المنفعل 

الذي تقوم به روسيا اليوم في المنطقة“.
ويشـــعر الكثيـــرون فـــي الغرب بـــأن كل 
التدخالت التـــي قامت بها دولهم في المنطقة 
خالل الخمســـة عشـــر عاما الماضيـــة  كانت 
فاشلة ومكلفة في األموال واألرواح ”لذلك فإن 
هذا الجيل من السياسيين الغربيين ال يمتلك 
أي دوافع نفسية أو استراتيجية للتورط أكثر 
في أزمـــات المنطقة، خاصة الملف الســـوري 

الشائك“.

سوريا رهينة الجهاديين

التي  االنســـحاب“  كانـــت ”اســـتراتيجية 
اعتمدهـــا الغـــرب مقدمة الكتفـــاء أغلب دوله 
بشـــعارات تدعو إلى رحيل الرئيس السوري 
بشـــار األسد عن الســـلطة، من دون أن تترجم 
هذه الشعارات إلى خطوات عملية تفضي إلى 
حـــل لألزمة التي راح ضحيتها قرابة 300 ألف 

شخص.
لكـــن مـــع دخول األزمـــة عامها الســـادس 
خفتت حدة األصوات الغربية المعادية لألسد 
كثيـــرا بعدمـــا وصل العام الماضـــي أكثر من 
مليون الجـــئ إلـــى أوروبا، التي تخشـــى أن 
تؤدي موجات اللجـــوء المتتابعة إلى انهيار 
اتفاقيـــة حريـــة التنقـــل (شـــنغن)، أحـــد أهم 

مكتسبات االتحاد األوروبي.
ويصر كوارتينغ على ”التعاطي مع األزمة 
الســـورية ببراغماتيـــة“. ويقـــول ”عندما كنا 
نصر علـــى أن يرحل األســـد، لم يكـــن تنظيم 
داعش قد ظهر كالعب رئيســـي على الساحة، 
لكـــن مع بداية عـــام 2014 وقـــف الغرب فجأة 
ليرفع حاجبيه، وطرحنا على بعضنا البعض 
التســـاؤل المهم: من هـــؤالء؟ وهنا بدأت حدة 

مواقفنا تقل تجاه األسد“.
وأضاف ”فـــي النهاية وصلنا إلى معادلة 
صعبة عناصرها هم داعش وقوات المعارضة 
التـــي تعانـــي ضعفا شـــديدا، واألســـد، لكن 
التدخل العســـكري الروســـي في سوريا كان 
بمثابة ’رصاصة الرحمة‘ التي أطلقت على أي 
دعم فعال من قبل الغرب للمعارضة السورية“.

يـــرى كوارتينغ، الذي يفضـــل الذهاب بين 
الحيـــن واآلخـــر إلـــى القاهرة حيـــث تجمعه 
بالمســـؤولين صداقـــات وثيقـــة، ويـــرى في 
شـــوارعها جس نبض لما يحدث في المنطقة 
بأســـرها، أن مشكلة الشرق األوسط اليوم هي 
أنه ”غطس حتى عنقه في مســـتنقع اإلســـالم 

السياسي“.
وقـــال ”المشـــكلة اليـــوم أن كافـــة هـــذه 
التنظيمات اإلســـالمية باتت مســـلحة في عدة 
دول فـــي المنطقـــة. القـــوى التـــي تقاتل ضد 
األســـد على ســـبيل المثال بـــدأت علمانية ثم 
تحول أغلبها إلى قوى إســـالمية تكفيرية بدءا 
بداعـــش وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة 
في سوريا)، وصوال إلى جيش اإلسالم وأحرار 

الشام وجيش الفتح وغيرها“.
وأكد ”بعـــد مرور كل هذه الســـنوات على 
بدء األزمة، مازلنا اليوم نبحث عن ’الشـــريحة 
لكـــن دون جدوى،  العلمانيـــة فـــي الكعكعـــة‘ 
لمـــاذا؟ ألنـــك إن كنـــت حقـــا علمانيـــا لم تكن 
لتقاتل لمدة خمس سنوات متواصلة. عادة ما 
يبحث البراغماتيون عـــن العودة إلى حياتهم 

الطبيعية“.

مصر على ضفة المستنقع

اجتماعـــات  داخـــل  الحديـــث  يعـــد  لـــم 
السياســـيين الفخمة في أبنية لندن التاريخية 
عـــن ضـــرورة بقاء األســـد شـــيئا مخجال كما 
كان في الســـابق، بل بدأ يضفي على صاحبه 
نوعا من الشعور بالمسؤولية والتمتع برؤية 

استراتيجية ثاقبة.
وكان دفاع أحد السياســـيين الغربيين عن 
األســـد قبل عامين كفيال بوصمه بالالأخالقي. 
واليـــوم يميل األغلبية إلى الرؤيـــة القائلة إن 
على العالم مواجهة التنظيمات الجهادية أوال 

قبل الحديث عن رحيل األسد أو بقائه.
وكانـــت مصر إحدى الدول التي تبنت هذا 
الموقف منذ أن تحولت االحتجاجات السلمية 
في ســـوريا إلى حرب أهلية عنيفة استقطبت 

جهاديين من كل أنحاء العالم.
ويقـــول كوارتينـــغ ”أعتقـــد أن الحكومـــة 
المصريـــة تميل أكثـــر إلى األســـد، ألن هؤالء 
المتشـــددين هم بالضبط األعداء بالنسبة إلى 

القاهرة. المســـؤولون فـــي مصر ال يحبون أن 
يشـــاهدوا رجال بلحية طويلة يحمل ســـالحا. 
لذلك لو انحصر االختيار بين األســـد وشيوخ 
متشـــددين مســـلحين يصيحـــون ’اللـــه أكبر‘ 
فبالطبـــع ســـيذهبون إلـــى األســـد. وأنـــا في 

الحقيقة متعاطف جدا مع هذا التوجه“.
وقـــال ”اآلن يحـــاول (الرئيـــس الروســـي 
فالديميـــر) بوتيـــن تمديد عضالتـــه، وعندما 
بـــدأ الغرب ينتبـــه إلى الدور الـــذي يلعبه في 
المنطقـــة بعـــد أن رأينا 6 قادة عـــرب معا في 
موســـكو صيف 2015. كان ذلك مروعا بالنسبة 

إلينا“.
وأضاف ”أعتقـــد أن القادة العـــرب كانوا 
يعلمـــون بقرب تدخـــل بوتين العســـكري في 
ســـوريا“. وأكد ”علينـــا أن نتعامل مع الواقع، 
ألن األسد، خصوصا مع الدعم الروسي القوي 
الذي يحظى به، لن يختفي بين ليلة وضحاها. 

لذلك علينا أن نتحلى بمقاربة أكثر مرونة“.
وبدأت روســـيا قبل أيام في ســـحب الجزء 
األكبـــر من قواتهـــا التي مهـــدت الطريق أمام 
الجيـــش الســـوري لتحقيـــق مكاســـب غيـــر 
مســـبوقة جعلته يمتلـــك زمام المبـــادرة على 
أغلب جبهات القتال، خاصة في محافظة حلب 

االستراتيجية.
وأثنـــاء تنفيـــذ قرار ســـحب القـــوات من 
ســـوريا، كان وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري يبحث عن تعزيز العالقات بين روسيا 
ومصر التي كانـــت بوابة انطالق نفوذ بوتين 
في الشـــرق األوســـط خـــالل زيارتـــه للقاهرة 
في فبرايـــر 2015 التي حظي فيها باســـتقبال 

امبراطوري.
وأثناء تعزيز العالقات مع روســـيا، كانت 
روابط مصر بالغرب التي ظلت متماسكة خالل 
ثالثين عاما من حكم الرئيس األســـبق حسني 

مبارك، تتراجع إلى حد كبير.
ويقول كوارتينغ إن ”المشكلة الكبيرة اآلن 
في العالقات المصرية البريطانية هي موضوع 
شرم الشيخ وإســـقاط الطائرة الروسية، وهو 
ما نحاول إصالحه اآلن. والمشكلة الثانية هي 
موضـــوع جوليو ريجيني، وألنـــه إيطالي فإن 
الحكومة اإليطالية هي مـــن تقود الجهود مع 
الحكومة المصرية الكتشاف ما حدث له، لكنه 
أيضـــا كان طالبا في جامعـــة كامبريدج التي 

تخرج منها والتي تحظى باحترام واسع“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن مـــن ارتكبـــوا هـــذه 
الجريمة هـــم ’عناصر مارقة‘ ترتبط بالحكومة 
المصرية، لكني ال أتصور أن الحكومة هي من 
منح الضـــوء األخضر لفعل هـــذا. أحب مصر 
وأعـــرف المســـؤولين المصريين جيـــدا. هم 
أقوياء بالفعل، لكن ال أعتقد أنه من الممكن أن 

يقدمون على فعل شيء مجنون كهذا“.
وتبحث مصر على االستقرار. ومنذ إطاحة 
الجيـــش بالرئيـــس المنتمـــي إلـــى اإلخوان 

} القاهــرة – سلســـلة األحداث اإلرهابية التي 
شـــهدتها بعـــض الـــدول الغربية فـــي الفترة 
األخيـــرة، والتي بلغـــت ذروتها فـــي حوادث 
العاصمـــة الفرنســـية باريس قبل شـــهور، ثم 
المحـــاوالت اإلرهابية في بريطانيا، ســـاهمت 
في تســـريع تغير الموقـــف الغربي من جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين، التـــي ينظـــر لهـــا في 
العواصم األوروبية على أنها المدخل الوحيد 
لـــكل تنظيمـــات اإلســـالم السياســـي وحتى 

الجماعات المتطرفة.
هذه الرؤية يدعمها الباحث الفرنسي مايكل 
بـــرازان، مؤّلف كتـــاب ”اإلخوان المســـلمون: 
تحقيق في آخـــر أيديولوجية شـــمولية“، في 
حوار مع ”العرب“، قال فيه إن الغرب اكتشـــف 
أو تّيقـــن كيـــف أن اإلخوان ”زرعوا أنفســـهم 
بشكل دائم في المشهد النقابي خالل الثالثين 
عاما الماضية، واســـتطاعوا تمديد شـــبكات 
متراميـــة األطـــراف تجمع بين العشـــرات أو 
حتـــى المئات من الجماعـــات واالتحادات في 
العديد من دول أوروبا تحت غطاء إنساني أو 

حقوقي“.
 أســـئلة كثيرة دارت حول مستقبل جماعة 
اإلخـــوان في الغـــرب في أعقاب قـــرار اللجنة 
القضائيـــة بمجلس النـــواب األميركي بطلب 
إدراجهـــا على الئحـــة المنظمـــات اإلرهابية، 
وقبل ذلك تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة 

البريطانية والذي ربط الجماعة بالتطرف.
لكـــن برازان يـــرى أنه من الســـابق ألوانه 
تحديد مالمح هذا المســـتقبل وإعطاء تصور 
واضـــح بشـــأن اإلخـــوان فـــي بريطانيـــا أو 
الواليـــات المتحدة، رغم تأكيـــده أن حكومتي 
الدولتين اللتين كانتـــا تدعمان نظام اإلخوان 
المســـلمين لتولي مقاليد السلطة في عدة دول 
عربية في وقت سابق، بدأتا في اتخاذ الحيطة 
والحذر الشـــديد من هـــذه الجماعة وما يمكن 
أن تمثله أيديولوجيتها، وتم وضع المنظمات 

الرسمية التابعة لها تحت المراقبة.
الضبابيـــة التي تغلف مشـــهد مســـتقبل 
اإلخوان فـــي الغـــرب، تقابلها علـــى الناحية 
صالحهـــم  فـــي  تصـــب  حقائـــق  األخـــرى 
واســـتمرار وجودهم، الذي تراه بعض أجهزة 
االســـتخبارات الغربية ضروريـــا، لمنع إخالء 

الساحة لصالح التنظيمات األكثر تطرفا.
ومـــرّد ذلـــك، وفـــق بـــرازان، أن الجماعة 
نجحت على مدى سنوات في أن تجعل نفسها 
ضروريـــة تقريبا للغرب، خاصـــة أن قياداتها 
يقّدمـــون أنفســـهم دائما باعتبارهـــم الجانب 
المعتدل لإلسالم السياسي، مقابل العديد من 

التنظيمات األكثر تطرفا. 

المصالحة قادمة

 تزامـــن التوجـــه األميركـــي البريطانـــي 
لمراقبة جماعة اإلخوان وتقييد نشاطاتها مع 
الحديث عن المصالحة بين الجماعة والنظام 
الحاكم في مصر؛ وهو حديث ظهر إثر سقوط 
نظام اإلخوان في 30 يونيو 2013، وبقي يظهر 
صداه ويختفي حسب الضغوط السياسية أو 
االقتصاديـــة، وأحيانا حســـب مصالح بعض 
النخب المصرية التي تبحث عن دور سياسي، 
فـــال تجـــد أفضل من تقديم نفســـها كوســـيط 

للمصالحة.
لكـــن، الســـلطة الحاكمة لم تبلـــور موقفا 
واضحـــا من فكرة المصالحة حتى اآلن، تاركة 
البـــاب ”مواربا“ أمـــام كافـــة االحتماالت عبر 
تصريحات متفرقة عن أن الشعب المصري هو 

من يقرر قبول المصالحة من عدمه.
كذلك لـــم تقـــدم الجماعـــة موقفـــا واحدا 
تجـــاه فكـــرة المصالحة، وإنما علـــى العكس 
اندلعت الخالفـــات داخلها بين جيل القيادات 
التاريخية المؤيدة إلعادة اندماج الجماعة في 
الحياة السياسية عبر تقديم بعض التنازالت، 
وجيل الشباب الرافض للتسوية قبل الثأر لدم 
من قتلوا خالل المواجهات مع الشـــرطة خالل 

المواجهات التي سبقت ثورة 30 يونيو.
مايـــكل برازان، الذي جـــاب العالم العربي 
وأوروبا وأميركا طوال سنتين حتى يستطيع 
فهـــم حقيقـــة اإلخـــوان المســـلمين، ويؤلف 
كتابـــه ”اإلخوان المســـلمون: تحقيق في آخر 
أيديولوجية شـــمولية“، يـــرى أن المصالحة 
قادمة، لكن على المـــدى البعيد من خالل تيار 
دعم الشـــرعية الـــذي يقوده قدامـــى التنظيم 
أمثال محمود حســـين ومحمـــود عزت. وهذا 
التيار يهدف إلى إنهاء التوتر مع السلطة في 

مصر واستعادة التواجد داخل المجتمع.

الحاجة إلى دور اجتماعي

 رغـــم قناعته بـــأن اإلخوان تجـــار حروب 
وتعصب وليســـت لديهم أي خبـــرة في إدارة 
الـــدول، ومـــن الواضـــح أنهم كانوا يســـعون 

لســـحب مصـــر والمنطقـــة بالكامل إلى 
الهاويـــة، فـــإن بـــرازان يصـــر على 

حتمية المصالحـــة، ألن الجماعة 
ال تـــزال تمثل قطاعـــا كبيرا من 
المجتمع المصـــري، وال يمكن 

تهميشها إلى األبد.
واألخطـــر مـــن هـــذا، كما 
قال بـــرازان، يتمثل في حاجة 
الدولـــة المصريـــة إلـــى الدور 

بـــه  تقـــوم  الـــذي  االجتماعـــي 
الجماعـــة منذ عقود، ففـــي بلد ال 

تستطيع الحكومة فيه أن توفر األمن 
االجتماعي للفئات األكثـــر حرمانا، فإن 

جماعـــة اإلخوان لألســـف تولـــت القيام بهذا 
الـــدور، منذ عدة عقود وكانـــت الدولة تتظاهر 
بأنها ال تـــرى، لكنها كانت موجودة وضمنت، 
إلى حد ما، شـــكال من أشكال إعالن االستدامة 
لإلخوان، مقابـــل توفير التأميـــن االجتماعي 
للفقـــراء الذين كانـــوا يســـتفيدون من بعض 
اإلعانـــات الصحية والمســـاعدة االجتماعية، 
وهو ما ساعد اإلخوان على االنتشار والبقاء.

ولفت الكاتـــب ومخرج األفـــالم الوثائقية 
الذي برع في األبحاث التاريخية والمشـــاريع 
المتعلقة بالجماعات والتنظيمات السرية في 
العالم العربي، إلى أن الجماعة مرت بأوضاع 
مشـــابهة مـــن قبـــل، بداية مـــن أحـــداث عام 
1954، ثم في الســـتينات وأيضـــا بعد اغتيال 
السادات، ومع ذلك لم تفقد شعبيتها حتى بعد 
”تواطؤهـــا الواضح“ على مقتل الســـادات إال 

أنها استمرت.
وفســـر بـــرازان ذلك بـــأن الجماعـــة تمثل 
جـــزءا تاريخيـــا ومؤثرا من تاريـــخ المجتمع 
المصـــري، لكنها قبل ذلك هـــي فكرة وال يمكن 
للفكرة أن تموت أو تختفي بين ليلة وضحاها، 
وطالب الدولة بإيجـــاد طريقة للحد من تأثير 
الجماعة بدال من استمرار محاربتها سياسيا 
وقمعهـــا الذي أثبت عـــدم فاعليته على المدى 
البعيد طـــوال القرن الماضي، بـــل إنه يصب 
فـــي صالحهـــا حيـــث يظهرهـــا فـــي صورة 
الضحيـــة ويمنحهـــا مكانة الخصـــم الدائم. 
والتنميـــة االقتصادية واالندمـــاج بين مصر 
والمجتمع الدولي، وشـــعبية قيادتها وتأثير 
ذلك كله ثقافيـــا واجتماعيا واقتصاديا، يمثل 
أفضل الضمانـــات للحد من نفوذ اإلخوان في 
المجتمع المصري، لكن كل هذا بطبيعة الحال 

يستغرق وقتا لتنفيذه.

شباب اإلخوان

 تحليـــالت وكتابـــات كثيـــرة ظهـــرت في 
الشـــهور الماضيـــة حـــول تأثيـــر الخالفات 
الداخليـــة بين قيادات وأجيـــال اإلخوان على 
تماســـك الجماعـــة، إلـــى درجـــة الحديث عن 
إمكانية انهيار التنظيم في أعقاب مبادرة عدد 
من التنظيمات التابعة له في بلدان عربية إلى 
إنكار صلتهـــا بالتنظيم األم فـــي مصر مثلما 

فعل إخوان األردن أو حركة حماس.
وعما إذا كان شـــباب الجماعة يملك رؤية 
مختلفـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلى تغييـــر داخل 
صفوف التنظيم نفســـه قال برازان ”أي تغيير 
سيحدث سيكون في األدوار واآلليات، دون أن 
يمس جسم الجماعة واستراتيجيتها العامة، 

ورؤية األهداف في العالم، على المدى الطويل، 
ال تختلف بأي حال مـــن األحوال وليس هناك 

فرق على اإلطالق“.
وأضاف ”يبدو أن التاريخ ال يمل من تكرار 
نفســـه، فمنذ فترة قريبة كان ينظر إلى خيرت 
الشاطر ومحمد مرســـي باعتبارهما من جيل 
الشـــباب الذين تصـــدوا لجيـــل محمد مهدي 
عاكـــف، واآلن هنـــاك معركة معلنـــة بين جيل 
جديـــد يطالب بالكفاح المســـلح واللجوء إلى 
العنـــف وجيـــل قديم يريد اإلبقـــاء على مكتب 
اإلرشـــاد والتنفس بســـهولة في مصر، إال أن 

االختالف بين الجيلين، تكتيكيا فقط.
وأضاف برازان، الـــذي جمع في كتابه عن 
اإلخوان العديد من الشـــهادات التي تكشـــف 
ابتعاد الجماعة عن الوســـطية كما كانت تقدم 
نفســـها للغرب، أن هذه الخالفـــات والمعركة 
الداخلية ال تضمن ســـالمة استمرار التنظيم، 
لكن في نفس الوقت من الســـذاجة 
تصـــور أن جماعـــة اإلخـــوان 
عشـــية  بيـــن  ســـتختفي 
وضحاهـــا، كل مـــا يمكن 
تصـــوره أنهـــا اآلن فـــي 
وضـــع حـــرج ومقلق في 

مصر والعالم العربي.
هـــذه  أن  وأوضـــح 
األزمة  فاقمـــت  الخالفات 
التي تمر بها الجماعة، لكن 
رغـــم الصعوبات فـــإن األفرع 
الغربية مـــن الجماعة لديها رؤية 
أوضح واســـتقرار أكبر، وهذا التناقض لم 

تتوقعه قيادات الجماعة لكنه بات حقيقة.
وردا على ســـؤال حـــول كيفية اســـتمرار 
الجماعـــة علـــى الرغـــم مـــن تجميـــد أموالها 
في مصـــر قال بـــرازان ”إن أعضـــاء الجماعة 
مســـتمرون وذلك بخصم جزء من رواتبهم كل 
شـــهر، كما أن سخاء المانحين الكبار ووجود 
النســـبة األكبر من أموال الجماعة في الخارج 
موزعة علـــى 80 دولة وشـــبكة مصالح تغطي 
العالم واســـتحواذها على العديد من مصادر 
التمويل المحلـــي واألجنبي، يضمن أال يكون 

اإلخوان على حافة اإلفالس المالي“.
وحول أســـباب دعم قطر وتركيا للجماعة 
قال برازان ”ذلك يعود إلى أسباب أيديولوجية 
حيث أن الرؤية اإلســـالمية لقطر قريبة للغاية 
مـــن رؤية اإلخـــوان بما يجعلهـــا حليفا غنيا 
يعتمد عليه، ونفس األمر بالنســـبة إلى تركيا 
التـــي يعد حزب العدالة والتنمية الحاكم فيها 

فرعا لجماعة اإلخوان المسلمين“.

موقف الرياض من اإلخوان

الفتـــرة التـــي أعقبت تولي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز الحكم فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية حفلت باجتهادات متضاربة حول 
موقف الرياض من اإلخوان، الذي تبناه الملك 
عبدالله بـــن عبدالعزيـــز ومّثل صدمـــة لقادة 

الجماعة.
بـــرازان ممـــن يـــرون تغيرا فـــي الموقف 
الســـعودي قائـــال إن ذلـــك ”بدا جليـــا في أن 
الســـعودية التي راهنت من قبـــل على محور 
القاهرة موســـكو في مواجهة واشـــنطن التي 
تدعـــم جماعـــة اإلخـــوان تحولت مـــرة أخرى 
وتعهـــدت بتقديم كل الدعـــم للغرب والواليات 
المتحدة في تجديد دعمها لجماعة اإلخوان“.

لكـــن أنصار هذا الـــرأي يتجاهلون حقيقة 
مهمة تتمثل في أن الموقف السعودي الرسمي 
من الجماعة لم يتغير، بدليل اســـتمرار إدراج 
اإلخـــوان كجماعـــة إرهابيـــة مـــع عـــدد مـــن 
التنظيمـــات المتطرفة األخـــرى أمثال داعش 

وتنظيم القاعدة، وحزب الله اللبناني.
وختم برازان حواره مشيرا إلى أن يوسف 
القرضاوي أضحى الزعيم الوحيد والمرجعية 
لتنظيمات اإلســـالم السياسي في العالم خالل 
الفتـــرة المقبلة، بعد وفاة حســـن الترابي في 
شـــهر مارس الجـــاري. وقـــال إن القرضاوي 
ال يوجد لـــه منافس اآلن، وهـــو رئيس جميع 
المنظمات الدولية لإلخوان المسلمين، ونجم 
وسائل اإلعالم التي تبث رؤاه التي عفى عليها 

الزمن.

”تنحصر مشكلة الشــــــرق األوسط في أنه غرق حتى رأســــــه في حمى اإلسالم السياسي“ 
التي يراها كواسي كوارتينغ عضو مجلس العموم البريطاني ونائب رئيس مجلس الشرق 
األوســــــط في حزب احملافظني، عصب الصراعات االســــــتراتيجية التي تعصف باملنطقة، 
لكنه يعتقد أن ســــــباحة الغرب ضد التيار من أجل اإلســــــراع فــــــي احتواء إيران بدال من 
دعم حلفائه التاريخيني في اخلليج العربي ليســــــت السياســــــة التي قد تخرج املنطقة من 
مشــــــاكلها. ويقول بالقرب مــــــن مكتبه في البرملان، حيث التقته ”العــــــرب“، إن على الغرب 
أن يســــــاند اخلليجيني بدال من االنســــــحاب البطيء من الشرق األوسط وتركه يغلي وسط 

صراعاته.

{المصالحة مع اإلخوان قادمة، لكن على المدى البعيد من خالل تيار دعم الشـــرعية الذي يقوده 
قدامى التنظيم أمثال محمود حسين ومحمود عزت}.

{مـــن الســـابق ألوانه تحديـــد مالمح هذا المســـتقبل وإعطاء تصور واضح بشـــأن جماعة اإلخوان 
المسلمين في بريطانيا أو الواليات المتحدة}.

{المشـــكلة الرئيســـية في ليبيا هي انهيار مؤسسات الدولة، لذلك فإن قتل مجموعة من الناس 
الذين يحملون أفكارا متشددة لن يحل مشكلة تدمير المؤسسات المدنية للدولة}.

{النظام المصري وصل إلى قناعة بأنه أمام {معادلة صفرية} جوهرها أنك ال تســـتطيع الحديث 
مع اإلخوان المسلمين ألنهم سيحاولون على الدوام تحطيمك}.

المســـلمين، محمد مرســـي، إثـــر احتجاجات 
شعبية حاشـــدة طالبت بتنحيه، تواجه مصر 
موجة تشـــدد قوية في شـــبه جزيرة ســـيناء، 
امتـــدت الحقا إلـــى القاهـــرة ومـــدن مصرية 
أخرى، وأســـفرت عن مقتل المئـــات من رجال 

األمن واآلالف من المتشددين.
ومنـــذ يناير الماضي تكافح مصر للخروج 
من أزمة شـــح فـــي الدوالر، ومعـــدالت تضخم 
غير مســـبوقة، كما تحاول إغراء المستثمرين 
األجانب الذين عزفـــوا عن ضخ رؤوس أموال 
في السوق للعودة مجددا لالستثمار في البلد.

ويقول كوراتينغ ”أنا مهتم جدا بما يحدث 
في مصـــر، ألنها ببســـاطة كانت مـــن الممكن 
أن تنزلـــق في نفس مســـتنقع ســـوريا وليبيا 
والعـــراق إن تمكـــن اإلخوان المســـلمون من 
اختـــراق الجيش وإثارة أتباعهـــم في داخله، 
كان مـــن الممكن لذلك االنـــزالق أن يحدث، لكن 
ما حـــدث في مصر هـــو أن التاريـــخ الطويل 
واالستقرار النســـبي للمؤسسات منعاها من 
الدخول فـــي حرب أهلية نراهـــا اآلن في أكثر 

من دولة“.
وأضـــاف ”المؤسســـات المصريـــة اليوم 
تتعاطـــى مـــع المجتمـــع المدني بشـــيء من 
القســـوة، وأحيانا تتخطى الحـــدود المقبولة 
للقوة الضرورية إلعادة االســـتقرار، الذي نراه 
فقـــد نســـبيا أكثر مـــن أي وقـــت مضى خالل 

الخمسة أعوام الماضية“.
لكن اختفاء رجيني، الشاب اإليطالي الذي 
كان يـــدرس النقابات العمالية المصرية كجزء 
من درجة الدكتوراه التي كان يسعى للحصول 
عليهـــا مـــن الجامعـــة األميركيـــة بالقاهـــرة، 
والعثور على جثتـــه على جانب إحدى الطرق 
الســـريعة الحقا، أثر علـــى العالقات المصرية 
اإليطاليـــة، كما تســـبب في موجـــة انتقادات 

عنيفة للسلطات.
وتقـــول تقارير الطب الشـــرعي إن رجيني 
تعـــرض للتعذيـــب علـــى أيـــدي محترفيـــن. 
وتقول الســـلطات المحلية إنها مازالت تجري 

تحقيقات مكثفة حول الواقعة.
ويـــرى كوارتينغ أن ”قتل الطالب اإليطالي 
خلق انطباعا ســـيئا للغاية. قتل الصحافيين 
واألكاديميين والطلبة طالما ظل شيئا مروعا. 
ال أعني أن حياة هؤالء أكثر قدسية من الباقين، 
لكن عندما ُتنشر أخبار عن قتل وتعذيب شاب 
ذهـــب ليبحث عن الحقيقة فـــي هذا البلد، فإن 
ذلك يتـــرك أثرا في نفوس الناس العاديين في 
الغرب. في النهاية يجب أن تحمي الســـلطات 
المصرية ضيوفهـــا من األجانب، ألن أي ضرر 

يمسهم يصبح أمرا في منتهى الحرج لها“.
وتصـــر الحكومة المصرية على عدم تورط 
أحد من رجال األمن في تعذيب رجيني، ويقول 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ربما يكون قد 
قتل على أيدي جماعـــات ”تهدف إلى تقويض 

التي تشـــهد  العالقـــات المصريـــة اإليطالية“ 
انتعاشا كبيرا.

وفـــي 7 مارس الجاري اتهم وزير الداخلية 
المصـــري مجدي عبدالغفـــار جماعة اإلخوان 
الفلســـطينية  حمـــاس  وحركـــة  المســـلمين 
بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات 

الصيف الماضي.
وعكـــس هـــذا االتهـــام إصرار الســـلطات 
المصريـــة علـــى رفض أي تقـــارب مع حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني.
ويقـــول كوارتينغ ”أعتقـــد أن الجيش قرر 
بالفعل عـــدم التوافق مع حماس. وصلني هذا 
االنطباع بقوة خالل زيارتي إلى مصر مؤخرا. 
قادة الجيـــش المصري يرون فيمـــا بينهم أن 
قادة حمـــاس إرهابيـــون يحرصـــون على أن 
يكونوا جزءا من تنظيم اإلخوان المســـلمين، 
ويرتبطـــون جميعـــا بعمليـــات إرهرابية، وال 
يبـــدو أن لدى قادة الجيـــش وقتا للحديث مع 

هذه العناصر في المستقبل المنظور“.
وأضاف ”النظام المصري وصل إلى قناعة 
بأنـــه أمام ’معادلـــة صفريـــة‘ جوهرها أنك ال 
تستطيع الحديث مع اإلخوان المسلمين ألنهم 

سيحاولون على الدوام تحطيمك“.
وكان ملـــف اإلخـــوان المســـلمين حاضرا 
بقوة علـــى طاولة المباحثـــات التي جرت في 
نوفمبر الماضي بين السيسي ورئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون في لندن.
لكن نهاية الزيارة لم تكن سعيدة بالنسبة 
إلى السيســـي، إذ أعلنت الحكومة البريطانية 
أن تفجيـــر طائرة الركاب الروســـية التي فوق 
سيناء في أكتوبر الماضي وراح ضحيته 224 

شخصا، تم بقنبلة من قبل جماعات متشددة.
وقـــال كوارتينغ ”ال أتصور أن السيســـي 
مازال يحظى بنفس الدرجة الشعبية التي كان 
يحظى بها إبان احتجاجـــات 30 يونيو 2013، 
لكنـــي مازلت أعتقد أن توقيـــت اإلعالن عن أن 
الطائرة الروســـية تم إســـقاطها أثنـــاء زيارة 
السيســـي إلى لندن في نوفمبر الماضي خطأ 

فادح من قبل المسؤولين البريطانيين“.

ليبيا شبيهة بسوريا

شهدت زيارة السيسي، التي قابله خاللها 
كوارتينغ مع مجموعة أخرى من السياســـيين 
البريطانيين، أيضـــا حديثا مكثفا عن التدخل 

العسكري الغربي في ليبيا.
وبعد انتهاء زيارتهم إلى القاهرة مؤخرا، 
قـــال لي أحد أعضاء لجنة العالقات الخارجية 
فـــي مجلس العمـــوم في لندن إن دبلوماســـيا 
مصريا لخص عالقـــة بريطانيا بما يجري في 
ليبيـــا عندما قـــال إن لندن ”لم توفـــر لليبيين 

خدمة ما بعد البيع“.
وكان الدبلوماســـي المصري يشير بحنكة 
إلى مشـــاركة حلـــف الناتو في إســـقاط نظام 
معمـــر القذافي قبل نحو خمســـة أعـــوام، ثم 
انصراف الغرب عن أحداث تســـببت الحقا في 

دخول البالد إلى أتون صراع مسلح.
وعلى إثر هذا الصراع، تمكن تنظيم داعش 
من الســـيطرة على مدينة ســـرت، مسقط رأس 
القذافي، وبات يشـــكل تهديدا للحكومة الهشة 

ومؤسساتها المنهارة.
وتصاعدت دعـــوات الليبييـــن للغرب إلى 
التدخـــل عســـكريا لمواجهة عناصـــر داعش 
وتنظيمات متشـــددة أخرى تنشـــط في مدينة 

بنغازي.
لكـــن كوارتينغ مازال يعتقـــد أن ”في ليبيا 
مشكلة رئيسية وهي انهيار مؤسسات الدولة، 
لذلك فـــإن قتـــل مجموعة مـــن النـــاس الذين 
يحملون أفكارا متشددة لن يحل مشكلة تدمير 
المؤسســـات المدنية للدولة، مـــن الممكن أن 
يكـــون عنصرا مـــن عناصر الحـــل، لكنه ليس 

الحل في حد ذاته“.
وأضاف ”األمر ال يختلف كثيرا عن سوريا. 
هناك لدينا ثالث مجموعات رئيســـية: داعش، 
المعارضة الســـورية التي تتكون أساســـا من 
مجموعـــات تكفيرية، والجيش الســـوري. في 
ليبيـــا أيضا لدينا داعش، وقوات خليفة حفتر 
التـــي تمثـــل الجيـــش الليبـــي، باإلضافة إلى 
مجموعات أخرى من اإلســـالميين المتشددين 
المتحالفيـــن مـــع اإلخـــوان المســـلمين فـــي 
طرابلـــس، الذين يحظون بدعـــم تركيا وقطر. 
مـــاذا نســـتطيع أن نفعـــل في وســـط كل هذه 

الفوضى؟“.

من ارتكبوا جريمة تعذيب وقتل جوليو 
ريجيني هم {عناصر مارقة} مرتبطة 

بالحكومة المصرية

الغرب يفضل االنسحاب الهادئ بدال 
من االنخراط المنفعل الذي تقوم به 

روسيا اليوم في المنطقة

الحكومات المصرية 
أعطت الجماعة 

فرصة االستدامة 
مقابل توليها التأمين 

االجتماعي للفقراء

أحمد أبودوح باحث فرنسي: اإلخوان في أزمة
كاتب مصري مقيم في لندن

محمد وديع
كاتب مصري

حقا.. االنتخابات أحدثت تغييرا!

 هؤالء مازالوا يخضعون لرغبات المرشـــد 
على. الفكرة تكمن في لقب ’المرشد األعلى‘، 
 يعني أننا أمام نظام ديني متشـــدد ال مجال 

حديث عن أي اعتدال بين صفوفه“.
30 مقعدا  وتمكـــن المعتدلـــون من حصـــد
خصصـــة لطهـــران فـــي مجلـــس الخبـــراء 
مســـؤول عن اختيار المرشـــد األعلى القادم 
لفـــا آلية الله علي خامنئـــي (76 عاما) الذي 
اني من ســـوء حالته الصحية. كما خسروا 
عدا واحدا فقط من مقاعد مجلس الشـــورى 

ي العاصمـــة لصالح المتشـــدد
أحمد  بارز 

نتـــي 
ئيـــس
جلس
صيانة

إلـــى حد كبيـــر. هذا ما 
يريـــدون إيصاله 
لكـــن  إلينـــا، 
لحقيقـــة  ا
أن  هـــي 
م  لنظـــا ا
اإليرانـــي 
يتغير،  لم 
كل  أن  غير 
ما في األمر 
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} سُيكتب الكثير في السعي إلى االجتهاد 
في تفسير موقف الرئيس الروسي فالدميير 

بوتني وقراره بسحب ”اجلزء األكبر“ من قواته 
من سوريا. وسيسعى احملللون لالستعانة 
بعلوم السياسة وبيانات االقتصاد، ورمبا 

بعلم النفس، لتحّري رواية حقيقية تقف وراء 
قرار سيد الكرملني في قلب الطاولة على نحو 
مسرحّي استدعى انبهار اجلمهور العريض. 

حتى أن تأمال موضوعيا قد يفضي إلى 
التسليم بأن ال أحد يعرف ماذا دار في خلد 

الرئيس الروسي، تاركا لألقالم في العالم أن 
تبرع في إنتاج األسباب واملسوغات.

لم ينسحب بوتني من سوريا، بل أعاد 
متوضعه االستراتيجي، على النحو الذي 
أحاله، مبهارة، حاجة للتسوية السورية، 
بعد أن استباح احللفاء واخلصوم هجاء 
استراتيجياته في سوريا. يصطاُد الرجل 

بحجر واحد مجموعة من الطرائد، في مناورة 
تثّبته رقما أساسيا في املعادلة السورية، 

ومنها في املعادالت الدولية األخرى.
أبلغت موسكو إسرائيل عزمها التدخل 
العسكري في سوريا، ونّسقت مع تل أبيب 
تفاصيل املسموح واحملظور، فيما لم يعلم 
اإلسرائيليون بأمر االنسحاب الروسي إال 
من خالل اإلعالم. بدا واضحا أن موسكو 

تقّصدت اإلعالن قبل هنيهة من توقيت كافة 
النشرات اإلخبارية الرئيسية في العالم. أراد 

بوتني، بسادية مفرطة، التمتع بتأمل ما فعلته 
مفاجأته في املشهد اإلعالمي الدولي، بدا أنه 
هاتف األسد موّبخا صغيره، وهاتف أوباما 

مطالبا كبيره بدفع فواتير املهمة التي نفذها.
ذهب بوتني إلى سوريا بعد ساعات من 

اجتماعه بالرئيس األميركي على هامش 
قمة العالم في نيويورك. كان واضحا أن 
ثقة الرئيس الروسي، ال سيما في مشهد 

استدعائه للرئيس السوري إلى موسكو، ال 
تستند فقط على كاريزما وطباع فقط، بل 

على وكالة دولية معطوفة على فترة سماح 
ُمنحت ملوسكو لترتيب الوضع السوري على 

هواها. وكان واضحا أن املجتمع الدولي أظهر 
جدية الفتة في دعم الوكالة الروسية، فتّولت 
الرياض إعداد املعارضة، وتولت عّمان إعداد 

قوائم بالفصائل املعتبرة إرهابية، فيما عملت 
العواصم الكبرى على ترتيب قرار في مجلس 

األمن يرفد اجلهد الروسي ويرعاه.
في القول، في موسكو، إن روسيا نّفذت 

املهمة التي أعلنت عنها في بداية عملياتها في 
سوريا، لهو تضليل على منوال ما هو سائد 
هذه األيام في كل عواصم العالم في مقاربة 

كوارث هذا العصر. أعاد بوتني عّدته وعديده 
دون أن يقضي على اإلرهاب، ودون أن يرّدٓ عن 

روسيا أخطار التطرف اإلسالمي، ودون أن 
يصاب داعش بالهزمية املنتظرة. بدا واضحا 

أن اجلهد األميركي ضد داعش في العراق أكثر 
جدية وجناعة من ادعاءات الروس في سوريا.

وفي القول إن بوتني قد حقق ما يريد، 
ففي ذلك وجاهة ال لبس فيها. أعادت النيران 

الروسية صالبة عود النظام في دمشق بعد أن 
كان على وشك االنهيار، وأعادت قوات دمشق، 

مبواكبة جوية روسية، وحسب اإلحصاءات 
الروسية أيضا، السيطرة على ما يقارب الـ10 
آالف كيلومتر مربع وعلى أكثر من 400 مدينة 
وقرية، كان النظام قد فقدها. وأعادت موسكو 

تنشيط عملية دبلوماسية أنتجت تفاهمات 
ميونيخ وما بعدها، وراحت، وفق إيقاعها 

العسكري، تفرض مع واشنطن وقفا عجائبيا 
إلطالق النار.

استطاع بوتني أن ينتزع اعترافا دوليا 
بأنه بات يقود دولة عظمى في مناوراتها 

وأهدافها ووسائل حركتها، لدرجة أن 
األوروبيني، الذين فرضوا العقوبات األوكرانية 

على موسكو، راحوا يتحّرون لدى بوتني 
ترياقا ملأساة اللجوء السوري إلى أحضانهم. 
باتت أجندة بوتني طموحة تّتسق مع مصالح 
روسيا االستراتيجية، بغّض النظر عمن يريد 

أن يقتات في املنطقة من الهّمة الروسية في 
سبيل حتقيق أجندته احمللية. بدا أن جسارة 
الطرف الروسي قد أقلقت احلليف في دمشق 

كما احلليف في طهران، لدرجة أن يلتقي 
اإليرانيون واألتراك على رفض ظالل ثقيلة 

يرخيها ”الدب“ في حقولهما.
وألن روسيا دولة عظمى في جهدها 

وخطابها وحراك عسكرها ومستقبل 
اقتصادها، تطّورت عالقة موسكو مع الرياض 

على نحو ال يّتسق مع تناقض وتنافر 
موقف البلدين في امليدان السوري. اكتفى 

الطرفان بإعالن خالفهما واستمرا في تعبيد 
خارطة طريق نحو عالقات نوعية، ورمبا، 

استراتيجية بني البلدين، حتى أن قرار بوتني 
األخير تواكب مع إشادة روسية بالدور 
السعودي لدفع املعارضة السورية نحو 

جنيف، كما الثناء على أداء تلك املعارضة 
وانفتاحها، فيما اعتبر ذلك غمزا مباشرا من 

قناة وفد النظام.
انسحب بوتني من سوريا بعد أيام على 
بّث خبر صادر عن وزارة الدفاع الروسية، 

يعلن عن سقوط طائرة عسكرية روسية 
بصاروخ أرض جو أطلقه اخلصوم. رمبا 

تناهى إلى سمع الرجل أن ”ستينغر“، 
ذلك الصاروخ الذي هزم جيش االحتاد 

السوفييتي في أفغانستان قد بدأ يجول 
في امليادين السورية، بعد أن كشفت أجهزة 

املخابرات الغربية عن جتواله متسلال من 
مستودعات القذافي باجتاه دول شمال 

أفريقيا. مبعنى آخر، يشعر الرجل أنه حقق 
ما يريد من دون خسائر تذكر، مقارنة بحجم 

العمليات العسكرية (4 قتلى)، وأن احلكمة 
تقتضي حصد األرباح قبل أن تتحّول إلى 

كابوس شبيه بذلك األفغاني، فأعلن عن 
”انسحاب جزئي“ من سوريا وفق نفس 

صيغة ”االنسحاب اجلزئي“ الذي أعلن من 
خالله االحتاد السوفياتي ”إخالءه“ لألراضي 

األفغانية.
لم يستطع غرور الرئيس الروسي أن يدفع 
عنه حقائق األرقام. عام 2015 تراجع االقتصاد 

الروسي بنسبة 3.7 باملئة، فيما تقديرات 
هذا العام تستشرف االستمرار السلبي في 

معدالت النمو. وصلت معدالت التضخم إلى 
15.4 باملئة، وهو ما أدى إلى اقتطاع 5 باملئة 

من ميزانية وزارة الدفاع لهذا العام. أعلن 
بوتني، بزهو، أن العمليات العسكرية ال تكّلف 

اخلزينة الروسية، بل هي جزء من ميزانية 
التدريب في اجليش الروسي. بيد أن صحف 

موسكو (أر بي كي) تكشف أن كلفة اجلهد 
العسكري الروسي في روسيا تصل إلى 2.5 
مليون دوالر يوميا، مبا ال حتتمله ميزانية 

التدريب املزعومة، وال حتى اقتصاد روسيا 
الكلي الذي فقد رشاقته منذ تدهور أسعار 

النفط في العالم.
على أن سلوك فالدميير بوتني في الذهاب، 
وأكثر في اإلياب، ال يشبه سلوك الدول الكبرى 

في قراراتها األولى. ال منطق في قرار بوتني 
النزق يّتسق مع احلنكة الدبلوماسية الدؤوبة 

التي ميارسها وزير خارجيته سيرجي 
الفروف، وال منطق يّتسق مع اقتراح موسكو 

للفيدرالية حال لسوريا قبل أيام، وال منطق 
يّتسق مع ”عجائبية“ الهدنة في سوريا 

املفاوضات في جنيف. أيعقل أن  و“جدية“ 
زعيم الكرملني ميارس حردًا ضد دمشق التي 
حّرمت الكالم في الرئاسيات من دمشق (وليد 

املعلم)، وحّرمت الكالم في الهيئة االنتقالية 
في جنيف (بشار اجلعفري)؟ ثم هل ما يزال 
لدمشق أن تقرر ما لم ُتستشر فيه، أولم تكن 
رسائل فيتالي تشوركني، سفير موسكو في 
األمم املتحدة، كافية لردع احلاكم في دمشق؟

من نفاق هذا العالم اإلجماع الذي صدر 
تعليقا على قرار االنسحاب الروسي في 

اعتبار ذلك إيجابيا. حتى دمشق وطهران 
اللتان استبشرتا نصرا مبينا من خالل 

التدخل العسكري الروسي، اعتبرتا األمر 
قرارا جيدا، موحيتني بأنه ّمت بالتنسيق 
الكامل معهما. األوروبيون واألميركيون 

أشادوا بقرار موسكو، رغم اعترافهم بأنهم 
فوجئوا به، مبا يشي أال خطة ”ب“ لديهم. في 
ذلك فإن املراقبني يتساءلون عن مآالت العملية 

التفاوضية، كما عن مآالت الهدنة التي، 
ولئن اعتبرت ”عجائبية“ حتت وهج النيران 
الروسية الكامنة، فإن استمرارها بغياب ذلك 

الوهج، وفق ما يفرضه منطق االنسحاب 
اجلزئي، سيحتاج إلى معجزات ربانية.

ميكن اعتبار أن روسيا أحدثت أمرا واقعا 
ميدانيا ودبلوماسيا مبواكبة دولية والتزام 

إقليمي لم يخترق التوافقات، وأال شيء 
يوحي بأنه من املسموح العبث بها. مبعنى 

آخر، لن ُيحدث القرار الروسي فراغا يستدرج 
الطامحني مللئه. ورمبا في دعوة تركيا فصائل 

املعارضة املسلحة إلى التوحدة، ما يلبي 
حاجة معنوية تركية في موسم التوتر مع 

موسكو ورواج امليول االنفصالية لألكراد في 
سوريا، أكثر من كونه عزما على قلب الطاولة 

في سوريا.
الصحافة في روسيا تتحدث عن ”انتصار“ 

ولم يكن متوقعا التحدث بغير ذلك. انتصار 
أن بوتني جتّنب الغرق في املستنقع السوري 

(كومرسانت)، وانتصار ألن احلملة كانت 
تهدف أساسا إلى التقارب مع الغرب وإطالق 

عملية سالم (فيدوموستي)، وانتصار ألن 
االنسحاب يعني أن اجليش السوري بات 

قادرا على مواجهة داعش (ايزفستيا)، 
وانتصار ألن موسكو لم تكن تسعى إلنقاذ 
نظام األسد بل اخلروج من العزلة الدولية 

(إذاعة بزنس أف أم). وباستطاعة الكيميائيني 
الروس أن يذهبوا أكثر فأكثر في استنباط 

معادالت االنتصار لبيعها للرأي العام الداخلي 
مبررا حلملة بوتني في سوريا.

يحتاج النظام السوري للدور الروسي 
الكامل صيانة ملا حققه ميدانيا برعاية 

موسكو، ودفاعا عما كاد يسقط حني كان الدعم 
يأتي من إيران وميليشياتها الشيعية. توقفت 

دمشق عن إرسال مبعوثيها لطهران منذ أن 
أصبح القرار السوري روسيا، لكنها سارعت 

إلى إرسال نائب وزير خارجيتها فيصل 
املقداد إلى العاصمة اإليرانية حتريا لرعاية 

تعّوضها رعاية موسكو بالطبعة التي فرضتها 
النيران الروسية. حتتاج أوروبا والواليات 

املتحدة للدور الروسي لوقف تدّفق الالجئني 
إلى قلب العالم الغربي، مع ما أحدثه ذلك من 

زالزل سياسية واجتماعية واقتصادية. حتتاج 
الدول اإلقليمية إلى الدور الروسي الذي 

خبرته واعتادت عليه وامتهنت التموضع 
حوله، رغم تناقضها معه. وحتتاج إسرائيل 

إلى بقاء إدارة الصراع السوري في اليد 
الروسية التي أظهرت رعاية ملصالح تل أبيب 

وتفهما لهواجس األمن في إسرائيل.
وفق تلك احلاجة، وبناء على الورقة 

املفاجئة التي أخرجها على طاولة اللعب، 
ينتظر بوتني حصد ما استثمره وما أجنزه. 

فالرجل مغامر عتيق وليس مقامرا أهوج. 
وكما راقب بوتني العالم بسادية بعد إعالنه 
املفاجئ، فإنه سيراقب مدى تطابق حسابات 

البيدر مع حسابات احلقل منذ أن أمر طائراته 
ببدء عملياتها في سوريا قبل أشهر.

بوتين: عن مغامر ال يقامر

{ســـاعدنا الجيش الســـوري فـــي تحقيق انتصارات هامة وشـــكلنا الظروف لبـــدء العملية 

السلمية… وأجرينا اتصاالت إيجابية مع الواليات المتحدة ودول أخرى}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

{المعلومات كانت موجودة والقوات األمنية والعسكرية التونسية اتخذت كل االحتياطات، 

وعندما حاولت المجموعات اإلرهابية إقامة إمارة وجدت في مواجهتها دولة}.

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

} عندما نشأ تنظيم القاعدة سنة ١٩٨٨ في 
اليمن والّسودان والصومال دعا إلى ما 

أسماه اجلهاد الدولي. ولم تكن القاعدة إال 
تنظيما من تنظيمات اإلسالم السياسي، 

ولذلك بدأ يستقطب كل املتشددين املجاهرين 
بتشّددهم أو املتسترين عليه.

وكانت الساحة األفغانية احملطة الكبرى 
التي اجتمع فيها املتشّددون اإلسالميون ال 
سيما من جنسيات عربية الختبار قدرتهم 

على حمل السالح وخوض املعارك ضّد 
السوفييت مطلع التسعينات. وكان الغرب 

قد يسر حركة انتقال اإلسالميني من أراضيه 
إلى أفغانستان رغم أّن تنظيم القاعدة كان 
قد ُصّنف إرهابّيا من قبل احللف األطلسي 

والدول الغربية.
وقبلت بعض الدول الغربية ال سيما 

بريطانيا أن تلعب دور الوسيط ودور دولة 
العبور إلى أفغانستان بدعوى محاربة العدّو 

املشترك. عندها كان املنتمون إلى القاعدة 
يسّمون جهادّيني وتنقل التلفزيونات الرسمّية 

أخبار معاركهم وانتصاراتهم.
نشأ تنظيم القاعدة مشّتتا بني البلدان 

مثل اليمن والصومال والّسودان. أما داعش 
املنسّل من رحم القاعدة فنشأ دولة كاملة 
فجأة على مرأى من العالم، وخالفا لكّل 

التشريعات واألنظمة واملواثيق الدولية، 
دولة بأجهزتها وإدارتها وُعملتها ورعاياها 

ومحاكمها وجتارتها وأنظمتها وجيشها 
وشرطتها.

مبعنى آخر ال ميكن أن تنشأ دولة مارقة 
معادية بهذه السهولة على أرض ما دون علم 
القوى الدولّية التي تراقب دبيب الّنمل في كّل 
شبر من العالم بل دون مساعدتها. واملساعدة 
ال تعني التنسيق اآللي املباشر، وإمنا القوى 

الدولية كانت تضع اخلّطة وتعّد مسرح 
األحداث وتوّجهها من اخلارج مستغلة تقاطع 

املصالح مع اإلرهاب.
أّما في تونس فاألكيد أّن دولة االستبداد 

التي حكمت طيلة أزيد من نصف قرن قد 
تركت أرضّية خصبة معدة ليلعب فيها 

اإلسالم السياسي. وتتمثل هذه األرضية 
في تفقير جهات الشمال الغربي والوسط 

والوسط الغربي واجلنوب واجلنوب الغربي، 
وزرع العنصرية اجلهوية والتفاوت اجلهوي 
والطبقي. وقد استغّل اإلسالم السياسي هذه 

العناصر في جتربة االنتخابات ٢٠١٤ التي 
كانت نتائجها في هذه املناطق تدعو إلى 

الدراسة والتفكير.
واألكيد أّن حكومات ما بعد ١٤ يناير ٢٠١١ 
ساهمت في تدعيم املناخ املالئم الذي ميكن أن 

تلعب فيه التنظيمات املارقة ذات املخّططات 
التقسيمية التخريبّية مثل تنظيمات اإلسالم 
السياسي. وليس أفضل لها من مناخ الفقر 

والبطالة وانعدام التنمية وانسداد األفق 
وانتشار الشعور بالغنب واحلقد لدى سّكان 

اجلهات احملرومة لتتحرك فيها.
بعد ١٤ يناير ٢٠١١ أّدت كّل السياسات 

املّتبعة من قبل حكومتي الترويكا إلى تغذية 

العنصرية اجلهوية جنوب/ شمال أو ساحل/ 
داخل، وذلك نتيجة عجز الدولة عن تغيير 

هذا الواقع لسببني؛ األول إداري متمّثل 
في موروث البيروقراطية اإلدارية وتعّثر 
التشريعات الالزمة لتغيير هذه املنظومة 
اإلدارية املتآكلة، والثاني مادي يتمثل في 

العجز عن إنتاج الثروة وفشل كّل املراهنات 
على التمويالت األجنبّية من مساعدات أو 

استثمارات.
هذا الواقع الدميوغرافي واجلغراسياسي 

التونسي سّهل مخطط اإلسالم السياسي، 
بوجهه اإلرهابي، للتوّطن في أرض تونس، 
ال سيما في جبال القصرين وسيدي بوزيد 

والكاف وجندوبة وسليانة وفي األحياء 
الشعبية على تخوم العاصمة وفي بنقردان. 
ولئن تبّرأت حركة النهضة من اإلرهاب بعد 

أن كان وزيرها علي العريض قد صّنف تنظيم 
أنصار الشريعة إرهابّيا، فإّنها قد منحته ما 

يكفي من الوقت ومن األرض ليشّكل عليها 
نواته. فليس قرب بنقردان من ليبيا ووجودها 

على احلدود معها هو ما جعلها هدفا 
للهجوم اإلرهابي األخير. وإّمنا غياب التنمية 

وانتشار الفقر والشعور باليأس هي عوامل 
أطمعت تنظيم داعش فيها لتكون منطلقه 
لطموحه في غزو شمال أفريقيا وجنوب 

أوروبا. وكم قال اخلبراء بأّن التنمية هي 
املقاومة الفعلّية لإلرهاب.

ما هو املتوّقع من جهات مستهدفة 
باإلرهاب وتقيم في جبالها أو أحيائها خاليا 

إرهابية؟ إمكانيات ثالث؛ إما املقاومة، وإما 
االنخراط، وإما النزوح. واإلمكانيات الثالث 

موجودة اليوم في تونس بتفاوت. ففي 
بنقردان رأينا املواطنني ملتحمني مع القوات 

العسكرية واألمنية في محاصرة العناصر 
اإلرهابية، ووجدناهم جدار الصّد األّول 

للوطن. وفي سيدي بوزيد والقصرين وسوسة 
وأحياء العاصمة رأينا االنخراط في اإلرهاب 

وتوفير حاضنة له.
وفي سليانة في إقليم الشمال الغربي 

املفّقر بدأنا نعاين ظاهرة خطيرة تتمّثل في 
نزوح سّكان بعض املناطق اجلبلّية التي 

تتحّرك فيها خاليا إرهابّية مثل منطقة 
اجلدايلّية إلى أماكن أخرى، منهم من قصد 
العاصمة ومنهم من اّجته إلى مدن أخرى. 
الشيء نفسه تشهده منطقتا جبل بلوطة 

والسرج اجلبلّيتان في سليانة بعد أن انتشر 
الرعب في صفوف سّكانهما.

ترك األرض والديار لإلرهابيني سيسهل 
تشكيل اإلمارة، النواة األولى للخالفة، 

وتخريب الدولة الوطنية في تونس. وإلى 
اآلن مازالت خيارات مقاومة اإلرهاب في 

تونس تكتفي باجلانب احلربي، ولم متر إلى 
اجلانب االستراتيجي املتمّثل في التنمية 

وإنتاج الثروة داخليا، وفي التفكير الضروري 
في تغيير توّجهات السياسة اخلارجية نحو 

إنشاء االئتالفات اإلقليمية ملقاومة اإلرهاب 
ال سيما بني دول اجلوار العربية منها 

واألفريقية.

اإلرهاب من التنظيم إلى الدولة: الخطر الداهم

خيارات مقاومة اإلرهاب في تونس 

مازالت تكتفي بالجانب الحربي، ولم تمر 

إلى الجانب االستراتيجي املتمثل في 

التنمية وإنتاج الثروة داخليا، وفي تغيير 

توجهات السياسة الخارجية نحو إنشاء 

االئتالفات اإلقليمية ملقاومة اإلرهاب

لم ينسحب بوتني من سوريا بل أعاد 

تموضعه االستراتيجي على النحو الذي 

أحاله، بمهارة، حاجة للتسوية السورية، 

بعد أن استباح الحلفاء والخصوم هجاء 

استراتيجياته في سوريا

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي



} من قبيل التهويل على السنة وعلى قوى 
١٤ آذار، يجري التلويح من قبل أبواق 

محور املمانعة بعقد مؤمتر تأسيسي ينسف 
اتفاق الطائف، واملضحك أن هذه الفزاعة 

يتم استخدامها أحيانا ضد اململكة العربية 
السعودية، وجانب الطرافة أن الطائف حل 

أزمة لبنانية ال سعودية، وبالتالي فإن إلغاء 
الطائف يعني العودة إلى ما قبله لبنانيا، أي 

أن تهديد اململكة بذلك في غير محله.
ولنفترض مثال، أن املؤمتر التأسيسي 

املأمول أو املزعوم قد انعقد فعال، هل سيشكل 
انتصارا حللفاء محور املمانعة في لبنان؟ 

بالتأكيد ال. ونقيس على ذلك باتفاق الطائف 
نفسه الذي انعقد في ظل ظرفني يحضران 
اليوم، امليليشيا والفراغ، ونالحظ أن قوى 

السالح غير الشرعي والفراغ كانا مدعومني 
دوليا وإقليميا كما هو حال هذه القوى اليوم، 
لكن فواكه الطائف كانت من نصيب اآلخرين، 
وهذا ما سيتكرر اليوم، لن يعطى أي امتياز 

ملن تسبب بالفراغ، ولن يفرح مرتزقة امليليشيا 
الذين وجهوا سالحهم للداخل وللخارج بأي 

مكسب، خصوصا وهم مطلوبون دوليا في 
جرائم االجتار باملخدرات وغسيل األموال، 

ومصنفون إقليميا كمنظمات إرهابية.
فكرة الدعوة إلى مؤمتر تأسيسي ساقطة 
من أساسها، فمن تسبب في عقوبات أميركية 
مصرفية بسبب نشاطه اإلجرامي في أميركا 

وأوروبا، إضافة إلى الئحة طويلة من 
ممارسات اإلرهاب واإلجرام في دول اخلليج 

وعالم العرب، ومن تسبب في جفوة خليجية- 
لبنانية بسبب قيادته لوزارة اخلارجية، 

ستكون فرصة املؤمتر التأسيسي وباال عليه، 
ولو فكر في ٧ أيار أخرى، سيثبت على نفسه 

احلصار ويضاعفه إضافة إلى التصادم مع 
املعطيات الدميوغرافية اجلديدة املفروضة 
بواقع الالجئني، وكما أنتجت ٧ أيار األولى 
هزمية سياسية حملور املمانعة وامليليشيا، 

ستنتج ٧ أيار الثانية هزمية سياسية أكبر. 
باختصار لن يسمح املجتمع الدولي بانتصار 

إلرهابي أو ملُعطل لعدم تشريع التعطيل 
واإلرهاب وسيلة لتحقيق املكاسب السياسية 

حاضرا ومستقبال في لبنان وفي غيره.
التحديات التي تواجه مستقبل السنة 

في لبنان وغيره داخلية وعضوية بالدرجة 
األولى، فميليشيات إيران لن تشكل خطرا 

على املدى البعيد رغم ضررها الفادح راهنا، 
فإيران الشيعية واألعجمية لن تتمكن من 

إقامة آمنة ودائمة في عالم العرب السني، 
وقد فشلت تركيا قبلها بسبب أعجميتها، فما 

بالنا باختالف اللسان واملذهب معا، واحلديث 
عن التالعب بتوازنات احلصص داخل الدولة 

اللبنانية في غير مكانه، فالكثرة واالنتشار 
يكفالن إسقاط أي عبث بالوضع القائم، إضافة 

إلى ذلك، فالسنة للبنان ال غنى للدولة عنهم 
ألنهم سفراء االتصال واالندماج مبحيطهم 

العربي اللصيق، كما أن املسيحيني هم سفراء 
االتصال بالغرب البعيد.

أولى التحديات التي تواجه السنة 
هي ضرورة إحداث القطيعة مع السلفية 
واإلسالموية، فإذا حتدثنا عقديا وعلميا، 

فهناك فوارق ال يصح جتاهلها، فاإلسالموية 
حتمل في طياتها رواسب الناصبية والتجسيم 

اللذين يعتبران مروقا من وجهة النظر السنية، 
كما أنهم يثلثون التوحيد (ربوبية وألوهية 

وأسماء وصفات)، وأدى ذلك إلى كارثتني 
السنة منهما براء، األولى كارثة احلاكمية 

التي تفرعت عن توحيد األلوهية وكفرت الدول 
واحلكام، أما الثانية فهي بدعة توحيد األسماء 

والصفات التي أتاحت للسلفية واإلسالمية 
تكفير القسم األكبر من السنة.

غياب هذه القطيعة وضع على السنة حمال 
ثقيال، فأصبحت جماعات اإلرهاب كداعش 

والقاعدة تصنف زورا جماعات سنية، بدال من 
تصنيفها الصحيح الذي نطالب بالقطيعة معه، 
وكل جماعات اإلرهاب في ذلك الفلك، وإذ نتابع 

وسائل اإلعالم نشعر بدهشة بالغة، فالعويل 
والنحيب يطال ضحايا اإلرهاب من املسيحيني 
واليزيديني وغيرهم، أما الضحايا السنة لذلك 

اإلرهاب، وهم أكثر عددا بأضعاف مضاعفة 
على مساحة العاملني العربي واإلسالمي، فال 
بواكي لهم، وكأن اخلطاب اإلعالمي يقول إن 

السنة يقتلون بعضهم بعضا وبالتالي ال قيمة 
ألرواحهم وحياتهم ودمائهم، بل وهناك غض 
طرف عن استهدافهم املمنهج من امليليشيات 
اإليرانية الطائفية، وكأن املشهد يقول وحيث 
أن اإلرهاب من السنة فال بأس بضرب السنة، 

واملفارقة هنا ليست إعالمية فقط، ففي ظل 
غياب القطيعة مع من يحسبون أنفسهم سنة 

تصبح املشكلة ثقافية وفكرية كذلك.
ثاني التحديات هي شبح انهيار الدولة 

الذي يحوم على منطقتنا، وإذ ننظر إلى تاريخ 
املنطقة وسنتها، سنلحظ أن السنة هم السمك 

في حال كانت الدولة بحرا، ال حياة لنا في غير 
الدولة، على عكس اآلخرين الذين يجدون في 

صحراء الال دولة انطالقهم، ورمبا جنح غيرنا 
إقليميا في بناء األوطان، لكن بناء الدولة هو 
اختصاصنا ومهنتنا ولو باحلد األدنى مهما 

كانت حصتنا في هذه الدولة، واملالحظ أن 
خروجنا من بحر الدولة أدى إلى موت السمك 

وتبخر البحر، ولنا في العراق وفي ليبيا 
املثال الناصع. وإنني إذ أرى األخطار تتربص 

بفكرة الدولة وقيمتها، ال بد أن أتخوف من 
ثالث بؤر، بؤرة اإلرهاب اإلسالموي السلفي 

الذي سيبتلعنا وسيبتلع الدولة إذا لم نحدث 
معه القطيعة املعرفية والعقدية، وبؤرة إيران 

الطائفية، والبؤرة اإلسرائيلية العنصرية.
كل التحوالت التي عصفت باملنطقة كان 
لها ارتباط بالصراع العربي- اإلسرائيلي، 
فنؤرخ حلظة الصعود اإلسالموي بنكسة 

١٩٦٧ التي نخرت أو فضحت املشاريع القومية 
واليسارية، وتتسلل إيران إلى ساحتنا 

الداخلية بذريعة القضية الفلسطينية، ومضى 
حني من الدهر كان حكام العرب يسرقون 

شعوبهم ويستعبدونهم باسم فلسطني، وكانت 
أكثر املشاهد الكوميدية مؤخرا هي انقالب 

احلوثيني على الشرعية اليمنية بذريعة مقاتلة 
إسرائيل، وال يخفى على لبيب تلك املوازاة 

الالفتة؛ الصهاينة يريدون دولة يهودية، 
واإلسالمويون يريدون دولة إسالمية.

وال جدال بأنه ال حرب عسكرية مع 
إسرائيل من دون مصر، إال أننا نلفت النظر 

بأن خيار السالم حرب أيضا، لكنها حرب 
حضارية ومدنية رمبا تكون أصعب وأشمل 

من معارك العسكر، وفشل مشروع السالم 

ال يكفي أن نحيله إلى الصلف اإلسرائيلي 
فقط، فهناك عيوب في صفوفنا، كاالنقسامْني 

الفلسطيني والعربي، ومقاطعتنا لعرب ١٩٤٨، 
وإهمال التواصل املباشر والشامل مع أرضنا 
وأهلنا في فلسطني بذريعة مغلوطة هي ”عدم 
االعتراف بالعدو“، واألهم من كل ذلك، هو عدم 
تأسيسنا لشبكة مصالح في األراضي احملتلة 
تتيح لنا الضغط على إسرائيل واهمني بدعم 
أميركي مجاني لن ينصفنا حتى في األحالم.

ونضع إيران وإسرائيل في مرتبة واحدة، 
ألن العدو فكرة وسلوك ال هوية، فإسرائيل 

ليست عدوا ملجرد أنها إسرائيل، بل بسبب 
احتالل أرضنا وعنصريتها، وهي صفات 

حاضرة في إيران راهنا، فاحتالل األراضي 
العربية واستهداف دولها نراهما كل يوم وفي 

غير مكان، وعنصرية الطائفة والعرق ال ينكرها 
حتى اجلهال، ولألسف، فإن اإلجرام اإليراني 
في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين 

فاق، أقله كّما، جرائم إسرائيل، وهذه مذمة 
إليران وليست مدحا إلسرائيل، لذلك فطرح 

معركة السالم مع إيران مبكر جدا، فاملطلوب 
أن يتراجع السوء اإليراني لدرجة السوء 

اإلسرائيلي حتى نطرح مشروع السالم معها.
موضوعيا، هناك حلف إسالموي- 

إسرائيلي من جهة، وهناك حلف إيراني- 
إسرائيلي من جهة أخرى، وحلف إيراني- 
إسالموي من جهة ثالثة، فكل طرف يعزز 

ويدعم مشروعية اآلخر ووجوده، وإيران فوق 
إرهابها املباشر من تطفلها على دول عربية، 
وحربها على السنة حتت غطاء احلرب على 
اإلرهاب، وبث الفتنة الطائفية حتت عنوان 

العمل اخليري والدعوة، يتجلى خطرها على 
الدولة مزدوجا، فمن جهة هناك استهداف 

مباشر للكيان القائم، وهناك استهداف غير 
مباشر رمبا يكون أشّد وقعا، أي عدم االعتراف 
بالكيان القائم، من أساسه، بإقامة العالقة مع 

جماعات من دون املرور عبر الدولة.
وفي رأيي إننا نتحمل قسطا واسعا من 
مسؤولية التغول اإليراني، فالدول العربية 

التي في أغلبها متيل للمحافظة، لم تدرك 
أن احملافظة لم تعد عنوانا جاذبا في دنيا 
العرب، وهذا ما أتاح إليران دغدغة أحالم 

بعض العوام، فارتفاع معدالت الفساد 
والبطالة، وغياب تداول السلطة، وانتهاك 

حقوق اإلنسان، وانعدام حرية الرأي، واحتقار 
جتديد اخلطاب الديني، وإهمال الدول العربية 
الكبيرة واملستقرة لبعض جيرانها خصوصا 

بعد الربيع العربي، بوابة عريضة لكل عدو كي 
يفعل ما فعلته إيران وأكثر.

في ظل كل ما سبق، إضافة إلى القرارات 
اخلليجية والدولية التي طالت لبنان مؤخرا، 

نخرج بخالصات واضحة، فاملصاحلة السنية- 
السنية محمودة ومطلوبة، وال بد من التأكيد 

على أن املصاحلة والوحدة ال نعنيان التطابق، 
بل حفظ التنوع وإدارة االختالفات على قاعدة 

القواسم املشتركة، ولعل أهم قاسم هو أننا 
رسل الدولة وحراسها، لكن هذا احلرص على 

الدولة ال يعني االستسالم للميليشيات.
ونضيف أيضا، التأكيد على سقوط نظرية 
”قوة حزب الله من قوة لبنان“، ورأينا بأنفسنا 
أن قضم امليليشيا للدولة سيحول لبنان دولة 

مارقة ومحاصرة إقليميا ودوليا، وإذا استمرت 

جرائم احلزب اإللهي محليا وإقليميا ودوليا 
ستكون العواقب أفدح، قطعا سيأتي يوم يزول 
فيه سالح حزب الله، ويوما ما سترحل إيران 

وإسرائيل، لكن رحيلهما اليوم أفضل من الغد، 
ورحيلهما بعد سنة أفضل من رحيلهما بعد 

قرن، ألن أضرار إطالة البقاء قد تؤدي إلى 
تشوهات رمبا تستعصي على العالج.

ونشير كذلك، إلى ضرورة التحلي ببعض 
التواضع، واإلميان باملساواة والشراكة مع 

مختلف مكونات املنطقة، وهذا التفكير ينسف 
حتالف األقليات الذي اعتمدت عليه إسرائيل 

وتعتمد عليه إيران لتدميرنا.
وأخيرا، احلذر من التشبه بأعدائنا، 
ال لعنصرية إسرائيل وال لطائفية إيران 

وميليشياتها، وال لإلسالموية كلها، فاألعداء ال 
يفرحون بانتصار مؤقت أو طويل في معركة 

عسكرية، ألن انتصارهم األكبر هو أن يجعلونا 
نشبههم، وهذا أكثر ما أخافه.
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آراء
} بدأ االنسحاب الروسي من سوريا أم لم 
يبدأ… هل هو مناورة أم انسحاب حقيقي؟ 

األكيد أن شيئا حصل يؤكد أنه لم يعد من أمل 
لدى موسكو في املراهنة على بّشار األسد.
ليس سّرا أن اإلعالن الروسي عن بدء 
االنسحاب من سوريا في الرابع عشر من 

آذار- مارس ٢٠١٦ ليس حدثا عاديا. هل صدفة 
أنه يأتي بعد الرابع عشر من آذار اللبناني في 

العام ٢٠٠٥ الذي أخرج القوات السورية من 
لبنان؟ هل ُيخرج الرابع عشر من آذار السوري 
بّشار من سوريا بعدما أخرجه الرابع عشر من 

آذار ٢٠٠٥ من لبنان؟
في أيلول ـ سبتمبر املاضي، بدأ التدخل 

الروسي املباشر في احلرب على الشعب 
السوري. حتّدثت موسكو، حتت غطاء محاربة 

”داعش“، عن ضرورة إنقاذ بّشار األسد الذي 
صار نظامه في حال ”موت سريري“. هل كان 

فالدميير بوتني يريد إنقاذ بّشار األسد أم 
املزايدة على رأسه من أجل ثمن تريد روسيا 

قبضه؟
استطاع فالدميير بوتني توفير جرعة حياة 
جديدة لبّشار األسد ونظامه، وذلك بعدما تبّني 

أن امليليشيات املذهبية التي أرسلتها إيران 
إلى سوريا، في مقّدمتها ميليشيا ”حزب الله“ 

اللبنانية، لم تعد قادرة على تنفيذ املطلوب 
منها. حتّرك بوتني في الوقت املناسب بتنسيق 

مباشر مع إيران وإسرائيل في الوقت ذاته. 
من يتذّكر أن اجلنرال قاسم سليماني، قائد 

”فيلق القدس“ في ”احلرس الثوري“ اإليراني 
زار موسكو قبيل التدخل العسكري املباشر 

لروسيا؟
كذلك، لم يتأّخر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامني نتانياهو عن املجيء إلى موسكو 
لتأكيد وجود تفاهم روسي- إسرائيلي في 

شأن كل ما له عالقة باملوضوع السوري من 
قريب أو بعيد. فعندما اكتشفت إسرائيل أن 

هناك من يحّضر لعمليات تستهدفها تنطلق من 
اجلوالن، سارعت إلى اغتيال سمير القنطار، 

وهو درزي لبناني كان في سجونها إثر تنفيذه 
عملية استهدفت سّكان إحدى املستوطنات 

اإلسرائيلية القريبة من احلدود اللبنانية في 
سبعينات القرن املاضي. لم يكن سمير القنطار 

سوى أداة إيرانية انتهى مفعولها عندما 
صار واضحا أن ال شيء يعلو على التفاهم 

الروسي- اإلسرائيلي في سوريا.
لم يكن استهداف القنطار بتلك الدقة سوى 

نتيجة للتنسيق الروسي- اإلسرائيلي الذي 
يعكس رهانا على بّشار األسد ونظامه في ظّل 

شروط معّينة وألجل معّني ومحّدد. بالنسبة 
إلى إسرائيل، ليس هناك أفضل من النظام 

السوري الذي يحترم كّل االتفاقات الشفهية 
بتفاصيل التفاصيل منذ توقيع اتفاق فصل 
القّوات بني البلدين في العام ١٩٧٤، بإشراف 

هنري كيسينجر وزير اخلارجية األميركية 
وقتذاك، ورعايته.

ساد هدوء تام اجلبهة بني سوريا 
وإسرائيل واتفق اجلانبان، بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة، على أن يكون جنوب لبنان هو 
امللعب أو على األصّح ”الساحة“ التي تصلح 

لتبادل الرسائل بني اجلانبْني على حساب 
لبنان واللبنانيني وأهل اجلنوب على وجه 

التحديد.
يكمن جديد اإلعالن الروسي عن بدء 

االنسحاب العسكري من سوريا في أّن هناك 
تطورا طرأ على األرض، في وقت بدأت في 

جنيف جولة جديدة من املفاوضات بني النظام 
واملعارضة بإشراف األمم املتحدة.

ليس سّرا أّن روسيا اكتشفت أن بّشار 

األسد لم يعد ميتلك قّوات تستطيع االستفادة 
من الغارات اجلوية التي نّفذتها. وليس سّرا 
أيضا أّن روسيا تبحث عن ثمن لرأس بّشار 

األسد.
أكثر من ذلك، ليس سّرا أن إيران ما زالت 

متمّسكة ببشار األسد وبإمكان إقامة دويلة 
حتت سيطرته، ذات امتداد في لبنان. مثل هذه 

الدويلة تؤّمن إليران جسرا إلى ”حزب الله“ 
الذي يسيطر على مقدرات الدولة البنانية، 
والذي يظّل، إلى إشعار آخر، كنزا ثمينا ال 

خيار آخر لدى طهران سوى احملافظة عليه. 
مثل هذا املشروع اإليراني قائم على وهم أكثر 

من أي شيء آخر لسبب في غاية البساطة. 
يعود هذا السبب إلى أنه ليس في اإلمكان 

إقامة دويلة في سوريا ليس فيها أكثرية سّنية 
مهما اشترت إيران من أراض، ومهما قامت 

بعمليات تطهير ذات طابع مذهبي.
هذا سبب أكثر من كاف القتناع موسكو 

بأن ليس في اإلمكان الذهاب بعيدا في 
التنسيق مع إيران، بدل جني مكاسب تصب 

في خدمة املصالح الروسية باالتفاق مع اإلدارة 
األميركية. في مقّدمة هذه املصالح الروسية 
إغالق الساحل السوري في وجه أي أنابيب 

للغاز ميكن أن يكون مصدرها اخلليج العربي، 
ووضع اليد على حقول الغاز السوري التي 

تشّكل ثروة كبيرة.
انسحب الروس أم لم ينسحبوا، بات 

مصير بّشار محسوما. كّل ما فعله الرجل أّنه 
لعب الدور املطلوب منه أن يلعبه في تدمير 

سوريا وتفتيتها وحتويلها مرتعا للميليشيات 
املذهبية اآلتية من لبنان والعراق وأفغانستان.

مهما حتّدث النظام السوري عن تنسيق 
مع موسكو في شأن االنسحاب العسكري 
الروسي، يظّل السؤال املطروح هل اقتنع 

بوتني بأن ال مفّر من قبض ثمن رأس بّشار قبل 
فوات األوان؟

في غياب األجوبة الواضحة واحلاسمة 
عن مثل هذا السؤال، ما ال بّد من مالحظته أّن 
هناك ارتفاعا ألسعار النفط في األيام القليلة 
املاضية. مثل هذا االرتفاع لألسعار ال ميكن 

سوى أن يسّر الرئيس الروسي الذي مير 
بلده بأزمة اقتصادية عميقة، كما يعرف قبل 

غيره أّن روسيا ليست دولة عظمى. يدرك 
بوتني أّن كل ما تستطيع روسيا عمله يتمّثل 

في االستفادة من تخاذل رئيس أميركي اسمه 
باراك أوباما يختزل مشاكل الشرق األوسط 

وأزماته بامللّف النووي اإليراني.
ما ثمن رأس بشار األسد؟ هل قبض بوتني 
الثمن أو بعض الثمن سلفا؟ هل ارتفاع أسعار 
النفط دفعة أولى، على احلساب، أقنعت بوتني 
بأن الرهان على بّشار األسد رهان خاسر… هذا 
إذا كان الرئيس الروسي قِبل يوًما الدخول في 

مثل هذا الرهان!
في كّل األحوال، قلب بوتني الطاولة على 
بّشار. لديه حسابات ال عالقة لها بحسابات 
النظام الذي سارع، مجددا، إلى االستنجاد 

بإيران. هل نسي النظام أن إيران جّربت 
حظها في سوريا ولم جتد في النهاية سوى 

االستنجاد بسالح اجلو الروسي؟
للمّرة األلف، أْن تعرف كيف تخسر في 
السياسة واحلرب أهّم بكثير من أن تعرف 

كيف تربح. تبّني، بكل بساطة، أن األسد االبن 
ال يعرف ال كيف يخسر وال كيف يربح. ال يعرف 

من الربح سوى االنتصار على اللبنانيني 
والسوريني. آن أوان انتصار اللبنانيني 

والسوريني على نظام لم يجلب للبلدين سوى 
الدمار والتخّلف والغرائز املذهبية، مباشرة 

أو بالوكالة.

خروج من سوريا بعد الخروج من لبنان

المستقبل السياسي للسنة في لبنان

{نشـــدد على أهميـــة المواقف العاقلة والموزونة، في زمن مجنـــون مليء بالحروب والدم 

والقتل من حولنا، ألن همنا األساس هو لبنان والحفاظ عليه من أي جنون}.

أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل

{إنقاذ بشـــار األســـد من {التمرد} وتأمين مصالح روسيا - كما يعرفهما بوتين - كانا الهدفان 

الحقيقيان في سوريا، وفي هذا الشأن بإمكان الرئيس الروسي أن يدعي النجاح بالتأكيد}.

آنا بورشفسكايا
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

انسحب الروس أم لم ينسحبوا، بات 

مصير بشار محسوما. كل ما فعله 

الرجل أنه لعب الدور المطلوب منه 

أن يلعبه في تدمير سوريا وتفتيتها 

وتحويلها مرتعا للميليشيات المذهبية 

اآلتية من لبنان والعراق وأفغانستان

الحذر من التشبه بأعدائنا، ال 

لعنصرية إسرائيل وال لطائفية إيران 

وميليشياتها، وال لإلسالموية كلها، 

فاألعداء ال يفرحون بانتصار مؤقت 

أو طويل في معركة عسكرية، ألن 

انتصارهم األكبر هو أن يجعلونا 

نشبههم
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} ديب – أعلنت مجموعة موانئ دبي العاملية، 
أحـــد أكبـــر مشـــغلي املوانـــئ في العالـــم، أن 
أرباحها قفزت في العام املاضي بنســـبة 30.7 
باملئـــة مبقارنة ســـنوية لتصل إلـــى نحو 883 
مليون دوالر بفضل استحواذات ضخمة ومنو 

”قوي“.
وأعلنت املجموعة فـــي بيان أمس حتقيق 
نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العاملية 
خالل العام املاضي، بعد منو عوائدها بنسبة 

16.3 باملئة لتبلغ  نحو 4 مليارات دوالر.
وقالت إنها اســـتثمرت فـــي العام املاضي 
مـــا يصـــل إلـــى 4 مليـــارات دوالر أيضا ”في 
االستحواذات التي ضمت املناطق االقتصادية 
العاملية داخل اإلمارات وخارجها، مثل شـــركة 

”برنـــس روبرت“ فـــي كندا. وتشـــغل ”املناطق 
االقتصاديـــة العامليـــة“ مجموعة مـــن املناطق 
احلـــرة، إضافـــة إلـــى مناطـــق تكنولوجيـــة 
وخدماتية صناعية، مـــن ضمنها منطقة جبل 
علي للتجارة احلرة في دبي، وهي إحدى أكبر 

املناطق احلرة عامليا.
ونقـــل البيان عـــن رئيس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي ملجموعـــة موانئ دبي، 
ســـلطان أحمد بن سليم قوله إن ”هذه النتائج 
التـــي حققناها مجددا علـــى الرغم من ظروف 
الســـوق غير املؤاتية، تؤكـــد الطبيعة القوية 
واملتنوعة حملفظـــة أعمالنا العاملية التي تركز 

على األسواق عالية النمو“.
وتشـــغل موانئ دبي العاملية 70 ميناء في 

ســـت قارات، بينها ميناء جبـــل علي في دبي، 
وهو األكبر في الشرق األوسط. 

وأعلنت موانـــئ دبي في يناير املاضي عن 
تأسيس شـــركة جديدة مع الصندوق الروسي 
لالســـتثمار املباشر تســـتهدف االستثمار في 
مشـــاريع البنـــى التحتيـــة في قطـــاع املوانئ 

والنقل واللوجستيات في روسيا.
والبنـــود  الشـــروط  االتفاقيـــة  وحتـــدد 
الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك يحمل اسم 
”موانئ دبي العاملية – روســـيا“ تعود نسبة 80 
باملئـــة من ملكيته إلى موانئ دبي العاملية و20 
باملئة لصندوق االســـتثمار املباشـــر الروسي. 
وبحســـب وكالة أنباء اإلمارات، فإن الشـــراكة 
اجلديـــدة تدرس اســـتثمار 2 مليـــار دوالر في 

البنيـــة التحتيـــة ملوانـــئ جديدة وفـــي مراكز 
لوجســـتية في مناطـــق مختلفة من روســـيا، 

إضافة إلى مشاريع لتطوير املوانئ احلالية.
وأضافـــت أن املشـــروع ســـيطبق أفضـــل 
املمارسات العاملية في نشاطاته بهدف حتسني 
الربـــط التجـــاري مبـــا يعـــود بالفائـــدة على 

االقتصاد واملجتمع الروسي.

} الربــاط – أعلنـــت احلكومـــة املغربية أمس 
اســـتئناف االتصـــاالت مع االحتـــاد األوروبي 
والتـــي كان قـــد مت جتميدهـــا لالحتجاج على 
حكم محكمة العدل األوروبية، القاضي بإلغاء 
اتفاق الزراعة والثروة الســـمكية بني االحتاد 

األوروبي واملغرب.
وجـــاءت اخلطـــوة بعـــد زيـــارة قامت بها 
إلـــى الرباط منســـقة الشـــؤون اخلارجية في 
االحتـــاد األوروبي فيديريـــكا موغيريني، وقد 
التقت بكبار املسؤولني املغاربة وأكدت لهم أن 
االحتاد األوروبي ملتزم باحلفاظ على الشراكة 

مع املغرب.
وأكـــد محللـــون أن القـــرار الصـــادم الذي 
اتخذته احملكمة األوروبية في ديسمبر، حتول 
إلى مكســـب كبيـــر للسياســـة املغربيـــة، بعد 
اإلجمـــاع األوروبي على رفض القرار، وأن ذلك 
ميكن ترجمته إلى دعم للســـيادة املغربية على 
الصحــــراء الغربيـة، فـي مواجهـة املشـــككني 

بها.
وقال مصدر رســـمي إن احلكومة املغربية 
”قامت بدراســـة العالقات مع االحتاد األوروبي 
اتصاالتهـــا مـــع  و اتخـــذت قـــرار ”جتديـــد“ 

املؤسسات األوروبية.
وأكد محللون أن قـــرار احملكمة األوروبية 
حتـــول إلى مكســـب للمغرب بعـــد أن اتخذت 
دول االحتاد األوروبي موقفا موحدا في رفض 
القـــرار، األمر الذي يدعم ســـيادة املغرب على 

الصحراء املغربية.
وقـــررت الـــدول األعضـــاء فـــي االحتـــاد 
األوروبي في ديسمبر استئناف قرار للمحكمة 
األوروبية، الذي يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل 
احلـــر للمنتجات الزراعيـــة والصيد البحري، 

بسبب تضمنها منتجات الصحراء املغربية.
وكانـــت موغيريني قد أكدت في ديســـمبر 
املاضي أن الدول األعضاء في التكتل ستسعى 
لوقـــف تشـــريع القـــرار وتنفيـــذه وأن ”عالقة 

االحتاد باملغرب ثابتـة وشاملة ومستقـرة وأن 
كل االتفاقيات الثنائية بينهما شرعية“.

وقضت احملكمة في ديســـمبر بأن اتفاقية 
التجارة التي أبرمت في عام 2012 لم تأخذ في 
االعتبار بشكل كامل احلقوق األساسية لسكان 
الصحراء املغربية، التابعة للســـيادة املغربية 
منذ انســـحاب االستعمار األســـباني منها في 

عام 1976.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة املغربـــي حينها 
إن بـــالده ”تتســـاءل بشـــكـل مشــــروع حـول 
مصـداقيـــة العالقـــات التي يريدهــــا االحتاد 
األوروبـــي“. وطالب بروكســـل ”باحلفاظ على 
األمـــن القانونـــي“ لالتفاقيــــات التـــي تربطه 

باملغرب.

وأضاف مـــزوار“إذا كان االحتاد األوروبي 
يطمـــح لبناء عالقة قوية مـــع املغرب … فليس 
بإمكانـــه أن يقبـــل أن يكون رهينـــة التقلبات 
والتحـــوالت القانونيـــة، وأن عليـــه أن يحترم 
التزاماتـــه الدوليـــة“. وقال إن  احلكم يرســـي 

”سابقة خطيرة“.
وأكد بعد اجتماعات مجلس الشـــراكة بني 
املغرب واالحتـــاد األوروبي في ديســـمبر، أن 
الربـــاط اعتبرت القضية منذ البداية، مشـــكلة 
أوروبيـــة داخليـــة، وأن علـــى دول االحتـــاد 

األوروبي إيجاد حل لها.
وقالت الوزيرة املغربية املكلفة بالشـــؤون 
اخلارجية والتعاون امباركة بوعيدة حينها إن 
قرار احملكمة األوروبية بشأن االتفاق الفالحي 
”غير متماسك وغير مفهوم ويتعارض مع روح 

الشراكة التاريخية بني الطرفني“.
وكان املجلـــس األوروبي قد أكد أن االحتاد 
يرغـــب في إطار مراجعة السياســـة األوروبية 
مـــع دول اجلوار، في تعزيز وتوســـيع تعاونه 

مع املغرب على أساس القيم املشتركة املتمثلة 
فـــي الدميقراطيـــة ودولة القانـــون واحلريات 

األساسية.
وأوضح في بيان نشر في ختام اجتماعات 
مجلس الشراكة بني املغرب واالحتاد األوروبي 
الذي انعقد ببروكسل في ديسمبر، أن البلدان 
الـ 28 لالحتاد، أكدت التزامها جتاه الشـــراكة 
مـــع املغـــرب، الذي يلعـــب دورا أساســـيا في 

اجلوار اجلنوبي.
االحتـــاد  دول  إن  موغيرينـــي  وقالـــت 
ســـتصادق باإلجمـــاع علـــى اســـتئناف قرار 
احملكمـــة األوروبيـــة القاضي بإلغـــاء اتفاقية 
التبادل احلـر للمنتجــــات الـزراعية والصيـد 
البحري، بسبـب تضمنهـا منتجـات الصحراء.
وأكـــدت أن االحتاد األوروبـــي يعالج كافة 
القضايـــا وفق القانون والقضـــاء، وأن جميع 
االتفاقيات الثنائية بني الطرفني ستظل  قائمة 
ومســـتمرة، نافيـــة إلغاء االتفاقيـــة األوروبية 

املغربية في املجال الزراعي.
وأضافـــت موغيريني أن أعضـــاء االحتاد 
يرفضـــون التعامل مـــع املوضوع سياســـيا، 
وأنهـــم لـــن يســـمحوا أبـــدا بالتشـــكيك فـــي 
االلتزامـــات التـــي تربطهم باملغـــرب كحليف 

استراتيجي يحظى باألولوية.
وشـــددت علـــى أن العالقات بـــني الطرفني 
متنوعة وشـــاملة وتســـير بشـــكل طبيعي وال 

تأثير لهذا احلكم على أجندتهما املشتركة.
يذكر أن املغرب واالحتاد األوربي يرتبطان 
باتفـــاق للتبادل احلر دخـــل حيز التطبيق في 
عـــام 2000، إضافة إلى اتفـــاق خاص بالتبادل 
احلـــر للمنتجـــات الزراعيـــة ســـاري املفعول 
منذ عـــام 2012، وهو يتمتـــع بأعلى درجة من 

الشراكة مع االحتاد األوروبي.
وكانـــت الرباط قـــد رمت الكـــرة في ملعب 
االحتاد األوروبي منذ صدور قرار احملكمة في 
ديسمبر املاضي، وطالبت دول االحتاد باتخاذ 
موقف صارم مـــن القرار ألنه يهـــدد العالقات 

الراسخة بني الطرفني.
وقـــال مصطفـــى اخللفـــي الناطق باســـم 
احلكومة املغربية حينها إن الرباط وقعت تلك 

االتفاقية في إطار حســـن النية ومت التصديق 
عليها مـــع االحتاد األوروبي، ويقـــع تنفيذها 
فـــي إطار مـــا مت حتديده فـــي االتفاقية. وأكد 
أن املغـــرب ينتظر منهم موقفا حازما، وهو ما 
حدث بالفعل في االجماع األوروبي الذي صدر 

أمس.

ومتكـــن املغـــرب خـــالل األعـــوام املاضية 
مـــن إجنـــاز خطـــوات كبيــــرة علــــى صعيـد 
اإلصـالحـــات االقتصاديـــة وحتديث القوانـني 
والتشريعات واملعايير االقتصادية األمر الذي 
جعلـــه قبلة لالســـتثمارات العامليـــة، وخاصة 

األوروبية.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ اتفقت باكستان وتركمانستان 
أمس على اإلسراع في تنفيذ 
مشروع خط أنابيب الغاز من 

تركمانستان إلى باكستان، إضافة 
إلى ربط البلدين بخط للسكك 

الحديد يمتد أيضا إلى كازاخستان 
وإيران.

◄ تقلص العجز في ميزان 
المعامالت الجارية األميركي في 
الربع األخير من العام الماضي 

بشكل طفيف، لكنه ارتفع عن مجمل 
العام إلى 484 مليار دوالر، وهو 

أعلى مستوى له منذ عام.

◄ أعطت المفوضية األوروبية 
موافقتها أمس على العملية 

المخططة الستحواذ أكبر شركة 
كيماويات صينية ”كيم تشاينا“، 

على شركة كراوس مافي األلمانية 
لصناعة معدات معالجة البالستيك.

◄ وقعت 8 دول أوروبية على 
رسالة وجهتها إلى رئيس 

المفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر، لالحتجاج على مشروع بناء 
أنبوب جديد لزيادة شحنات الغاز 

الروسي إلى دول االتحاد األوروبي.

◄ قالت مجموعة تسين كروب 
األلمانية للصناعات الثقيلة إنها 
ستوفر نحو ألفي وظيفة جديدة 

في حال فوزها بصفقة لتزويد 
أستراليا بنحو 12 غواصة جديدة 

تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار 
دوالر.

◄ نقلت وكالة اإلعالم الروسية 
عن وزير الطاقة الروسي ألسكندر 

نوفاك قوله إنه ال يعتقد أن من 
المنطقي استهداف سعر أعلى من 

50 إلى 60 دوالرا لبرميل النفط 
خالل العام الحالي.

باختصار

{من المتوقع أن تشـــهد أســـعار الغذاء العالمية المزيد من الهبوط هذا العام بعد أن بلغت أدنى 

مستوى لها في 7 سنوات بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي}.

جوزيه جرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

{أفريقيا ال تزال تســـتورد نحو 83 بالمئة من احتياجاتها الغذائية المصنعة ألن إنتاجها الزراعي 

يعد من أدنى اإلنتاجيات في العالم}.

كارلوس لوبيز
مدير اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة

قــــــال مراقبون إن قرار اســــــتئناف املغــــــرب التصاالته مع االحتاد األوروبي يســــــتند إلى 
ــــــة بالتأثير على  ــــــدات بأن الدول األوروبية لن تســــــمح لقــــــرار محكمة العدل األوروبي تأكي

الشراكة اخلاصة بني الطرفني، وأن الرباط حققت هدفها من تلك املواجهة.

المغرب يستأنف اتصاالته مع بروكسل بعد تطمينات أوروبية
[ بروكسل تؤكد أنها لن تلتزم بقرار إلغاء االتفاقية الزراعية [ الموقف األوروبي يتحول إلى دعم لسيادة الرباط على الصحراء المغربية

إزالة العقبات

غوديير تطور إطارات

كروية لسيارات املستقبل
} جنيف – كشـــفت شـــركة غوديير األميركية 
لصناعـــة اإلطـــارات عـــن منـــوذج اختبـــاري 
إلطارات جديدة لســـيارات املستقبل أقرب إلى 
الكـــرة املطاطية الســـوداء، وقالـــت إنها تتيح 
للســـيارة قدرة أكبر على املناورة ودرجة أكبر 

من األمان على الطريق.
وســـتكون الســـيارة قادرة علـــى الدوران 
بزاوية 360 درجة، ولن تكون اإلطارات مرتبطة 
بالســـيارة، وســـيتم تثبيتهـــا بقـــوة جاذبية 
املغناطيـــس مـــا يـــؤدي إلى مرونـــة أعلى في 

احلركة بسبب التخلص من االحتكاك.
وأطلقت الشـــركة اســـم ”إيغـــل 360“ على 
اإلطـــار االســـتثنائي، الـــذي كشـــفت عنه في 
معرض جنيف الدولي للســـيارات. وأكدت أنه 
ميثل رؤيتها لشكل إطارات السيارات في عصر 

السيارة ذاتية القيادة.
اإلطـــارات ســـتحتوي على  وأضافـــت أن 
جتاويف أكبر مـــن املعتاد وهو ما يعزز درجة 
األمـــان، وســـيتم إنتاجهـــا بالطباعـــة ثالثية 
األبعـــاد مـــع تزويدهـــا بوحدات استشـــعار 
ورقائق إلكترونية حيث ستكون إطارات ذكية 
لتحقيق أقصى درجات الثبات واالستقرار مع 

زيادة عمرها االفتراضي.
وأكدت أنه في املستقبل سيكون في املقدور 
تركيب احملـــرك الكهربائي داخل اإلطارات، ما 
يلغي احلاجة إلى أنظمـــة الدفع التقليدية في 

السيارة.

قفزة كبيرة في أرباح موانئ دبي العالمية

إطار شركة غوديير الكروي، الذي عرض في معرض جنيف للسيارات يعد بثورة شاملة في صناعة السيارات

امباركة بوعيدة:

قرار المحكمة غير مفهوم 

ويتعارض مع روح الشراكة 

التاريخية بين الطرفين

مصطفى الخلفي:

المغرب انتظر من االتحاد 

األوروبي موقفا حازما وهو 

ما حدث بالفعل

سلطان أحمد بن سليم:

النتائج تؤكد قوة محفظة 

أعمالنا العالمية التي تركز 

على األسواق عالية النمو

فيديريكا موغيريني: االتحاد األوروبي 

لن يسمح بالتشكيك في عالقاته مع 

املغـــرب كحليـــف اســـتراتيجي وهي 

ثابتة وشاملة ومستقرة

 ◄



} لنــدن – كشـــفت شـــركتا أرامكو السعودية 
ورويـــال داتش شـــل أمس عن خطط لتقســـيم 
شـــركة موتيفا إنتربرايـــزس وفصل األصول 
بعد نحو عقدين من الزمن من تكوين املشروع 

األميركي املشترك.
ويـــرى محللـــون أن فض الشـــراكة، التي 
شـــابها االضطـــراب أحيانا، يســـمح ألرامكو 
بتســـريع خطـــط طرح عام طمـــوح جلانب من 
أصولها في الســـوق الســـعودية. وأنه يسمح 
للشركة مبواصلة خططها لبيع كبير لألصول.
وينوي عمالقا الطاقة فســـخ مشـــروعهما 
موتيفا بعد شراكة دامت نحو 20 عاما أورثت 
كال منهمـــا مصافـــي تكرير ومحطـــات بنزين 

مملوكة بالكامل في الواليات املتحدة.
ومتتعـــت مصافـــي التكريـــر فـــي الفترة 
األخيـــرة بحقبـــة ازدهـــار حيـــث أدى تراجع 
أســـعار النفـــط بنحو 70 باملئـــة منذ منتصف 
2014 إلى زيادة الطلب على البنزين من أنحاء 
العالم مما ساعد الكثير من شركات النفط على 

تعويض فاقد إيرادات إنتاج النفط.
وقال جيسون جامل احمللل لدى جيفريز إن 

”الصفقة تعطي كلتا الشركتني مرونة كبيرة“.
وأكدت مصـــادر مطلعة أن شـــركة أرامكو 

الســـعودية، التـــي ســـتملك مصفـــاة التكرير 
األميركية األكبر في بورت أرثر بوالية تكساس 
و26 نقطـــة توزيـــع، قد تطـــوي األصول حتت 
جنـــاح وحدة تكرير عامليـــة واحدة تدرس بيع 

حصة فيها في السوق السعودية.
وقالت املصـــادر إن من املرجح أن تشـــمل 
مجموعـــة التكرير العمالقـــة، مصافي التكرير 
احمللية ألرامكو، مبا فيها مشـــروعها املشترك 
مع شـــل في اجلبيل املعروف باســـم ساسرف 
إلى جانـــب مجمعاتها اخلارجيـــة في الصني 

وكوريا اجلنوبية.
وتقول أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، 
إنها تدرس خيارات من بينها اإلدراج بســـوق 
األسهم مبا قد يشمل أصوال للتكرير والتوزيع.
وسيعطي فض الشراكة في موتيفا ألرامكو 
السيطرة الكاملة على نوع اللقيم املستخدم في 
مصفاة بورت أرثـــر، وهو ما كان نقطة خالف 
في الســـنوات األخيرة، حـــني أدى إلى إحالل 
إنتاج النفط الصخري األميركي املتزايد، محل 
اخلام الســـعودي املســـتورد، األمر الذي جاء 
على حساب اســـتراتيجية أرامكو الرامية إلى 

زيادة حصتها السوقية في اخلارج.
وقال سداد احلســـيني املسؤول التنفيذي 
الكبير السابق في أرامكو إن اخلطوة تنسجم 
مـــع خطـــط الشـــركة للحفـــاظ علـــى احلصة 
السوقية وزيادة طاقتها التكريرية إلى ما بني 

8 و10 ماليني برميل يوميا.
وتسمح اخلطط لشركة شـــل باالنفراد في 
ملكيـــة مصفاتي كونفنت ونوركو في لويزيانا 
وأنشـــطة التســـويق في فلوريـــدا ولويزيانا 
ومنطقة الشـــمال الشرقي. وستتيح لها فرصة 
لبيع األصول في إطار برنامج قيمته 30 مليار 
دوالر على مدى األعوام الثالثة املقبلة لتمويل 
استحواذها على مجموعة بي.جي البريطانية 

مقابل 50 مليار دوالر الشهر املاضي.

وتوقع متحدث باســـم شل أن تدفع أرامكو 
إلى شـــل مبلغا لم يكشـــف عنه بعد عند إمتام 

الصفقة.
وقـــال بن فان بـــوردن الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة إن تخارجات شل ستتركز بادئ األمر 
في أقســـام التكرير والتخزين والتجزئة أو ما 
يعـــرف بقطاع املصب الـــذي حافظ على قيمته 

في خضم التراجع احلالي.
علـــى صعيـــد آخـــر طرحت أرامكـــو أمس 
مناقصـــة لبنـــاء وحـــدات ملعاجلة الغـــاز في 
منطقة العثمانية شـــرق الســـعودية، ملواجهة 
الطلـــب املتزايد على الغاز الذي يســـتخدم في 
عدد من القطاعات منها البتروكيماويات، التي 

تعد حيوية لتنويع موارد االقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة إن املشروع سيكتمل 
في أغســـطس 2019، وذكرت أن تكلفة املشروع 

ســـوف تتراوح بني 500 مليـــون دوالر ومليار 
دوالر. 

ويهدف املشروع إلى اســـتخالص اإليثان 
وأيضـــا البروبان وســـوائل الغـــاز الطبيعي 
األخرى من بني 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من 
مبيعات الغاز. وقال مصدر إن من املقرر إغالق 

باب تقدمي العروض بنهاية مايو املقبل.
وتبنـــي أرامكو عـــددا من احملطات لســـد 
الطلب احمللي على الغـــاز. وقالت إن محطات 
الفاضلي ومدين وواسط للغاز ستضيف طاقة 
معاجلة تتجاوز 5 مليـــارات قدم مكعبة يوميا 

من الغاز غير املصاحب إلنتاج النفط.
في هذه األثناء قفز سعر مزيج برنت أمس 
فوق حاجز 41 دوالرا للبرميل مقتربا من أعلى 
مســـتوى له منذ بداية العـــام بفضل االجتماع 
املزمع الذي ســـيعقده بعض من كبار املنتجني 

في العالم الشهر القادم ملناقشة جتميد اإلنتاج 
لدعم األسعار. ومن املقرر أن يجتمع املنتجون 
مـــن داخل أوبك وخارجها فـــي الدوحة في 17 
أبريـــل. وأكدت مصـــادر في منظمـــة أوبك أن 
15 إلـــى 20 دولـــة أعلنت موافقـــة مبدئية على 
جتميـــد اإلنتاج، بينها الســـعودية وروســـيا، 
أكبـــر مصدرين للخام في العالم، وهو ما يزيد 
احتمـــال إبـــرام أول اتفاق بشـــأن اإلمدادات 

العاملية في 15 عاما.
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ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع 
صادرات النفط الخام السعودية في 
يناير بنحو 350 ألف برميل يوميا، 

لتصل إلى 835 مليون برميل يوميا، 
بعد أن بلغ إنتاجها نحو 10.23 

مليون برميل يوميا.

◄ اختتمت فعاليات قمة التمويل 
متناهي الصغر التي عقدت في 
أبوظبي، بإصدار إعالن يدعم 

مساعي البنك الدولي لتسهيل تلك 
المشاريع وتخفيف الفقر المدقع في 
شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030.

◄ اختتمت أمس فعاليات المعرض 
الدولي لألمن الوطني ودرء 

المخاطر(آيسنار أبوظبي) الذي 
شاركت فيه 530 شركة من 57 دولة 

واستضاف أكثر من 200 وفد رسمي 
من أكثر من 20 دولة.

◄ قالت شركة جلف كيستون 
بتروليوم، الخميس، إن حكومة 
إقليـم كردستان العراق ال تزال 

مدينة لها بمبلغ 178 مليون دوالر 
مقابل صادرات النفط الخام 

والتكاليف المتعلقة بحقل شيخان 
النفطي.

◄ ذكرت األمم المتحدة بمناسبة 
يوم المياه العالمي أن 650 مليون 
شخص أي عشر سكان العالم، ال 

يحصلون على مياه آمنة، وأن ذلك 
يؤدي إلى وفاة 900 طفل تحت 

سن الخامسة يوميا على مستوى 
العالم.

◄ أعلنت شركة العربية للطيران 
أمس إطالق رحالتها الموسمية 
المباشرة من الشارقة إلى مدينة 

باتومي في جورجيا، لتضاف إلى 
رحالتها إلى العاصمة تبليسي 

بهدف تلبية الطلب السياحي 
المتنامي

باختصار

اقتصاد
{تكلفة إدارة أزمة المهاجرين في اليونان ســـتتجاوز التقدير الســـابق البالغ 600 مليون يورو، 

مع اضطرار عدد أكبر من الالجئين للبقاء في اليونان}.

يانيس ستورناراس
محافظ البنك املركزي اليوناني

{الســـلطنة مازالت ملتزمة بربط الريال العماني بالدوالر وقيمة العملة الوطنية في ســـوق العقود 

اآلجلة لم تتغير ووضعها ثابت مقابل أسعار العمالت الخليجية}.

حمود بن سنجور الزدجالي
الرئيس التنفيذي للبنك املركزي العماني

أرامكو في تحركات هيكلية للتأقلم مع واقع انخفاض أسعار النفط

أعلنت شــــــركة أرامكو السعودية عن خطط لتقسيم مشروع مشترك لتكرير النفط وتوزيع 
املشتقات في الواليات املتحدة، ويرى محللون أن اخلطوة متهد الطريق لطرح حصص في 

أصول أرامكو لالكتتاب، والذي أعلنت عنه في نهاية العام املاضي.

انفراد أرامكو بملكية أكبر 

مصفاة أميركية يسمح 

بزيادة صادراتها النفطية 

للواليات المتحدة

[ فض الشراكة مع شل في مشروع تكرير في الواليات المتحدة [ خطوات لتمهيد الطريق أمام طرح حصص في الشركة لالكتتاب

فرصة لزيادة صادرات النفط

سداد الحسيني:

فك الشراكة ينسجم مع 

خطط أرامكو لزيادة طاقة 

التكرير في الخارج

} العــراق – أعلن وزير النفـــط العراقي عادل 
عبداملهدي أن بالده ستواصل اإلنتاج النفطي 
حتى إذا واصلت أســـعار النفـــط االنخفاض، 
مســـتبعدا ارتفـــاع أســـعاره خالل املســـتقبل 

القريب.
وقـــال إن بالده ســـتواصل االعتماد لفترة 
طويلة على النفط كمصدر أساسي لإليرادات، 
وأنها ســـتواصل اإلنتـــاج ”حتى لـــو هبطت 

أسعار النفط إلى 8 أو 10 دوالرات“.
وأضاف ”ال أعتقد أن أسعار النفط سترتفع 
خالل املســـتقبل القريب، ونحن متعاقدون مع 
الكثير من األطراف، ولكن ال يوجد ارتباط بني 
املتعاقدين والســـوق… ذلك مينعنا من االلتزام 

بجدول ثابت“.
وأكد أن ”األزمة االقتصادية احلـالية تظهر 
أهمية إجراء التغييـــر… من الضروري وجـود 
نظـــام للرقابة، وقد اســـتطعنا رفع صـادراتنـا 
بشـــكل جيـــد. عندمـــا كانـــت أســـعـار النفـط 

مرتفعـة، متكنا من إنشـــاء العديـــد من البنى 
التحتية“.

وجاءت تصريحات الوزيـــر خالل ”ملتقى 
الســـليمانية للحـــوار“ الذي تنظمـــه اجلامعة 
األميركية، مبشـــاركة 700 شخصية من العراق 
ودول الشرق األوسط والعالم، لبحث األوضاع 
األمنية والسياسية واالقتصادية وانعكاساتها 

على العراق واملنطقة.
ويعمـــل العـراق على رفـع اإلنتاج النفطي، 
لتوفير أكبـر ســـيـولة ممكنــــة ملــوازنة العـام 
اجلـــاري التي مـــن املتوقع أن تســـجل عجزا 
بـأكثـــر مـــن 50 باملئة من قيمتهـــا، في انتظار 
اجتمـــاع لكبـــار املنتجـــني منتصف الشـــهـر 

القـادم.
وكشف الوزير أن بالده كانت مدينة بنحو 
9 مليـــارات دوالر في 2015، لكنها اســـتطاعت 

خفضها إلى 6 مليارات.
وأعلنت احلكومة العراقية بداية األسبوع 

احلالي أنهـــا أوقفت ضخ نفط حقول محافظة 
كركـــوك عبـــر إقليم كردســـتان، الـــذي فرض 
ســـيطرته على تلك احلقول منـــذ يونيو 2014، 
لكن محللني شككوا بقدرة احلكومة االحتادية 
علـــى تنفيـــذ القـــرار بســـبب خضـــوع معظم 

محافظة كركوك لنفوذ حكومة أربيل.
وأكـــد مســـؤول في شـــركة نفط الشـــمال 
التابعة للحكومة املركزية، أن أمر وقف الضخ 
عبر خـــط األنابيب صدر مـــن وزارة النفط في 
بغـــداد. وأضاف أنه ”ال يوجـــد خلل فني.. إنه 

قرار من بغداد“.
وأكـــد مســـؤول بحكومة إقليم كردســـتان 
عـــدم تلقـــي خـــط األنابيـــب أي إمـــدادات من 
النفط اخلام من شـــركة نفط الشـــمال. وتشير 
التقديـــرات إلى أن األنبوب كان ينقل نحو 150 
ألف برميل يوميا عبر خط األنابيب الذي ينقل 
اخلام إلـــى ميناء جيهان التركي مرورا بإقليم 

كردستان العراق.

وأشـــار إلى أن شركة نفط الشمال تواصل 
إنتاج النفط اخلام لكنهـــا تخزنه في محافظة 
كركوك بـــدال من تصديره عبر خـــط األنابيب، 
املرتبـــط بخـــط أنابيـــب تابع حلكومـــة إقليم 

كردستان، ينقل النفط إلى املوانئ التركية.
وميكـــن إليقـــاف ضخ نفـــط كركـــوك عبر 
اإلقليـــم أن يفاقم أزمـــة اإلقليم املاليـــة، التي 
جعلته عاجزا عـــن دفع رواتب املوظفني البالغ 
عددهـــم نحو 1.4 مليون. وقـــد اضطرت أربيل 
في الشهر املاضي إلى فرض تخفيضات كبيرة 

في الرواتب.

إصرار عراقي على زيادة إنتاج النفط

القاهرة تلجأ إلى منظمة فاو لحسم مستقبل إمدادات القمح

} تراجع وزير الزراعة املصري عن إصراره 
على دخول واردات القمح التي حتتوي 

طفيل اإلرجوت، وقال إنه سيسمح للواردات، 
التي حتتوي على نسبة ضئيلة، في وقت 

حتاول فيه الهيئات احلكومية حل اخلالف، 
الذي عطل الشحنات املتجهة إلى أكبر مشتر 

للقمح في العالم.
وألقى الوزير عصام فايد مسؤولية حسم 

األمر على خبيرة في منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة (فاو)، قال إنها استدعيت 

حلل اخلالف على أساس علمي، لكنها لم 
حتدد جدوال زمنيا.

وأكد لوكالة رويترز ”لن أضغط على أي 
أحد… أتابع األمر للتأكد من إمتامه بأسرع 

ما ميكن، لكنه يستغرق وقتا وال أستطيع أن 
أقول كم سيستغرق حاليا“.

ويتناقض موقف الوزير بشأن مستويات 
الطفيل املقبولة في الواردات تناقضا مباشرا 

مع موقف مسؤولي إدارة احلجر الزراعي 
الذين يقولون إنه لن يسمح بأي نسبة من 

اإلرجوت في الشحنات إلى حني تعديل 
القوانني.

وأدى اخلالف بني احلجر الزراعي 
ووزارتي الزراعة والتموين بخصوص 

املستويات املسموح بها لإلرجوت، وهو 
فطر شائع في احلبوب، إلى رفض سلسلة 
شحنات من القمح وأزمة ثقة مع املوردين 

العامليني.
وواصل املتعاملون إبداء اعتراضهـم 

باإلحجام عـن املشـاركة لتتراجـع عـروض 
بيع القمح في املناقصات تراجعا حادا. وفي 

مناقصة جرت أمس لم تتلق هيئة السلع 
التموينيـة سـوى ستة عـروض مقـارنة مع 

متوسط يبلغ نحو 15 عرضا قبل األزمة.
والتزم سعد موسى املدير السابق إلدارة 

احلجر الزراعي الذي جرى تغييره في 
السادس من مارس اجلاري، بالئحة ترجع 

إلى عام 2001 حتكم عمل اإلدارة وتنص على 
عدم قبول أي نسبة من اإلرجوت.

ودافعت وزارتا الزراعة والتموين عن 
قبول مستويات ضئيلة ال تزيد على 0.05 
باملئة، وهو معيار عاملي شائع منصوص 

عليه في مواصفات القمح املصرية الصادرة 
في عام 2010.

وعطل موقف موسى مناقصات 
شراء القمح وأثار إمكانية نقص السلعة 
االستراتيجيـة التي يعتمـد عليهـا فقراء 
مصـر مـن خـالل برنـامج ضخـم للخبز 

املدعم.
وأكد فايد ”هذا ينبغي أن يتوقف ألنه 

أصبح قضية كبيرة… نتجه إلى مشكلة أمن 
قومي“. وقال ”ال مشكلة شخصية بيني وبني 

موسى لكن ما يهمني هو مصلحة مصر 
والشعب املصري“.

وفي اليوم التالي لعزل موسى صدر 
إعالن بتكليف خبيرة في الفاو بإجراء 

حتليل ملخاطر اإلرجوت وتقدمي توصيات عن 
مستويات األمان.

وقال فايد ”لدي رأي علمي وأريد تغيير 
املواصفات املصرية، ثم هناك تدابير معينة 

ينبغي أن آخذها.. موسى لم يسلك هذا 
الطريق“. وذكر أن حتليل املخاطر الذي 

يجري حاليا قد يشمل عمال ميدانيا وقد 
يستغرق أسابيع أو شهورا.

وال يوجد مؤشر حتى اآلن على توصية 
خبيرة الفاو. وذكر الوزير أنها ”قد توصي 

بنسبة صفر أو 0.05 أو 0.04 باملئـة“ مـن 
طفيل اإلرجوت. ويفترض أن يكون فايد قد 

التقى باخلبيرة للمرة األولى يوم أمس لدى 
عودته من اإلمارات.

لكن املوردين العامليني الذين اعتادوا 
على تقدمي عروض القمح بشكل منتظم في 
املناقصات احلكومية املصرية، يرغبون في 

املزيد من الوضوح قبل العودة إلى أكبر 
عميل لهم.

وأكد فايد أنه بانتظار التوصل إلى رأي 
نهائي، فإن مصر ستقبل بشحنات القمح 

التي ال تزيد مستويات اإلرجوت فيها على 
0.05 باملئة.

وأضاف ”نحن ملتزمون باملواصفات 
املصرية حتى ذلك احلني“، مشيرا إلى 

مواصفات عام 2010.
وكان إبراهيم إمبابي الرئيس اجلديد 
إلدارة احلجر الزراعي قد أبلغ رويترز في 

الثامن من مارس اجلاري أنه سيواصل 
سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت وفقا 

للمنصوص عليه في الئحة عام 2001 إلى 
حني صدور تشريع جديد.

وقال فايد إنه غير قلق على احتياطيات 
القمح املصرية ألن هيئة السلع التموينية 

أجرت مناقصات ناجحة في الفترة األخيرة. 
وأكد استمرار املناقصات واملشتريات.

عادل عبدالمهدي:

سنواصل اإلنتاج حتى لو 

هبطت األسعار إلى 8 أو 

10 دوالرات للبرميل

مها الدهان
كاتبة من مصر

النفط في لندن

41.34



باسل العودات

} أعلـــن األكراد في ســـوريا، اخلميس، خالل 
اجتمـــاع عقـــد في مدينـــة رميـــالن مبحافظة 
احلســـكة (شمال شـــرق ســـوريا) عن تطبيق 
الفيدراليـــة اإلقليميـــة، بشـــكل منفـــرد، فـــي 
األراضي التي تســـيطر عليها قوات عسكرية 

كردية، لتوسيع إطار احلكم الذاتي.
وقال ســـيهانوك ديبو، مستشـــار الرئاسة 
املشـــتركة فـــي حـــزب االحتـــاد الدميقراطي، 
احلـــزب الكـــردي األهم في ســـوريا لـ“فرانس 
برس“ ”مت إقـــرار النظـــام الفيدرالي في روج 
آفا- شـــمال ســـوريا“، مشـــيرا إلـــى أنه ”مت 
االتفاق على تشـــكيل مجلس تأسيسي للنظام 

ونظام رئاسي مشترك“.
وشـــارك في اجتماع الرميالن، التي تضم 
مقر احلكم املشـــترك ملقاطعة اجلزيرة، القريبة 
من احلـــدود الســـورية- العراقيـــة- التركية، 
ممثلو قـــوى كردية مختلفـــة كاإلدارة الذاتية 
وحزب االحتاد الدميقراطي ووحدات حماسة 
الشـــعب الكردي وقوات حماية املرأة الكردية 
واملجلـــس  الدميقراطيـــة  ســـوريا  ومجلـــس 
الوطنـــي الكردي وبعض العشـــائر واألحزاب 
غير الكرديـــة الصغيرة، باإلضافة إلى ممثلني 
عن عشائر عربية وسريان وآشوريني وتركمان 

وأرمن.
واملناطق املعنية هي املناطق التي يسيطر 
عليهـــا األكراد وُيطلقون عليها أســـماء كردية 
و“سري كانيه“، فيما  و“كوباني“  كـ“روج آفا“ 
يعرفها الســـوريون بأسماء اجلزيرة السورية 
وعـــني العـــرب ورأس العـــني علـــى التوالي؛ 
باإلضافة إلى تلك التي ســـيطرت عليها قوات 
ســـوريا الدميقراطيـــة مؤخـــرا خصوصا في 
محافظتـــي احلســـكة (شـــمال شـــرق) وحلب 
(شـــمال)، ما يعني توسيع إطار احلكم الذاتي 

الذي شكله األكراد هناك.
وفي محاولـــة إلقناع اجلهـــات اخلارجية 
الرافضـــة لهذا اإلعالن، قـــال إليزابيث كورية، 
عضو حزب االحتاد الســـرياني املشـــارك في 
اجتمـــاع رميالن، في تصريـــح لوكالة فرانس 
بـــرس إن ”الفيدراليـــة ليســـت حكمـــا ذاتيـــا 
لألكراد فقط، وإمنا تشـــارك فيها كل املكونات 

من العرب والسريان والكرد“. 

لكـــن، وبالرغم من دعمهـــا لوحدات حماية 
الشعب الكردي التي تساعدها في قتال تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية، إال أن واشـــنطن أعلنـــت 
أنهـــا ”لن تعترف مبناطـــق ذات حكم ذاتي في 
ســـوريا“، مؤكـــدة أن أي منـــوذج للفيدراليـــة 
ينبغي أن يســـتند إلى محادثات جنيف، التي 

لم يدع األكراد إليها.
وميثـــل األكـــراد قضيـــة مشـــتركة ألربـــع 
دول رئيســـية في املنطقة هـــى العراق وتركيا 
وســـوريا وإيران، األمر الـــذي يجعل القضية 
وإمنا ”قضية  الكردية ليســـت ”قضية دولـــة“ 
إقليم“. ويجتمع النظام الســـوري واملعارضة 
علـــى رفضهمـــا لفيدراليـــة كردية في شـــمال 
ســـوريا، كمـــا جتتمـــع تركيـــا وإيـــران على 
رفضهما بشـــكل مطلق أيضا، وهما الدولتان 
اللتـــان تضّمان أكرادا ميكـــن أن تنتقل إليهما 

عدوى التجربة السورية. 
وقوبـــل إعالن أكراد ســـوريا عن ســـعيهم 
إلقامة فيدرالية برد تركي ســـريع وحاسم، فقد 
أعلنـــت اخلارجيـــة التركية أنهـــا تدعم وحدة 
ســـوريا الوطنية وتعتبر كل اإلعالنات أحادية 

اجلانب عن احلكم الفيدرالي باطلة.
وحـــّذر النظـــام فـــي دمشـــق مـــن ”النيل 
من وحـــدة“ ســـوريا، وقال مصدر فـــي وزارة 
اخلارجيـــة إن احلكومة الســـورية ”حتذر أي 
طرف تســـّول له نفســـه النيل من وحدة أرض 
اجلمهورية العربية الســـورية وشعبها حتت 
أي عنـــوان كان مبـــا في ذلـــك املجتمعون في 
مدينـــة الرميـــالن“. وأكد أن ”طـــرح موضوع 
االحتاد سيشـــكل مساســـا بوحـــدة األراضي 

السورية (..) وال قيمة قانونية له“.

رفض المعارضة

فـــرض فيدرالية كردية بقوة الســـالح غير 
مقبول بالنســـبة إلى املعارضة السورية وهو 

أمر سيؤدي إلى توترات ال نهاية لها.
وقـــد رّد االئتالف الســـوري املعارض على 
إعـــالن األكـــراد بـــأن ”ال مـــكان ألي مشـــاريع 
اســـتباقية تصادر إرادة الشـــعب الســـوري“، 
وحـــذر ”مـــن أي محاولة لتشـــكيل كيانات أو 
الشـــعب  إرادة  تصـــادر  إدارات  أو  مناطـــق 

السوري“. 
وشـــدد االئتالف علـــى أن ”حتديد شـــكل 
الدولـــة الســـورية، ســـواء أكانـــت مركزية أو 
فيدرالية، ليس مـــن اختصاص فصيل مبفرده 
أو جزء من الشـــعب أو حزب أو فئة أو تيار“، 
بل ســـيتم ذلـــك ”بعد وصـــول املفاوضات إلى 
مرحلـــة عقـــد املؤمتر التأسيســـي 
الســـوري الذي ســـيتولى وضع 

دستور جديد للبالد“.
أجـــراه  اســـتطالع  وفـــي 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
على موقعه في وسائل التواصل 
االجتماعـــي، فإن غالبية املكون 
إنشـــاء  تعـــارض  العربـــي 
الشـــمال  فـــي  فيدراليـــة 
الســـوري وتعتبره خطوة 
على طريق االنفصال، فيما 
من  الساحقة  األغلبية  أّيدت 
املكون الكردي قيام الفيدرالية 
في الشـــمال السوري حتت 
شـــمال  (احتـــاد  اســـم 

سوريا الفيدرالي).
ورفض 
املعـــارض 
السوري منذر 
عضو  آقبيق، 
قوى  ائتالف 
ة  ر لثـــو ا

واملعارضـــة الســـورية، اإلجـــراءات الكرديـــة 
وقـــال لـ“العرب“ إنها ”صادرة عن طرف واحد 
وغير مقبولة لـــدى املعارضة التـــي تعتبرها 
غيـــر قانونية، ومـــن قبل طرف يســـيطر على 
بقعـــة جغرافية بقوة الســـالح، ولـــن يعترف 

السوريون بها“.
وأوضـــح ”على التوازي مـــع رفضنا لهذه 
اخلطـــوة، فإننـــا ندعـــو كافـــة األطـــراف إلى 
عدم اتخـــاذ أي إجراءات اســـتفزازية من ذلك 
النوع، فهي سوف تؤدي إلى توترات ال نهاية 
لهـــا، ويجب االنتظـــار إلى حني حل املســـألة 
السياســـية الرئيســـية في ســـوريا، وحتقيق 
انتقال الســـلطة واالنتقال الدميقراطي، وبعد 
ذلك حتقيق التمثيل الشـــرعي للشعب، ويقوم 
ذلك التمثيل بعدئذ بدراسة أشكال الالمركزية 

التي يرتضيها الشعب“.
فكـــرة  الســـورية  املعارضـــة  وترفـــض 
الفيدراليـــة فـــي الوقـــت الراهن علـــى الرغم 
من عدم رفضها ملناقشـــة املبدأ بعد اســـتقرار 

سوريا وتغيير النظام. 
وفي هذا الســـياق حّذر املعارض السوري 
ميشـــيل كيلـــو، عضـــو االئتـــالف، الســـوري 
املعارض من أن ما يقوم به األكراد هو تقسيم 
وليســـت فيدرالية، وقال ”إذا كانت الفيدرالية 
التي حتدث عنها  سيرجي الفرورف، أي حكم 
ذاتي مبوافقة جميع الســـوريني، فال مشـــكلة 
لدينـــا بخصوصهـــا، فالفيدراليـــة تقوم على 
وحدة الدولة واحلفاظ على مهامها األساسية 
وفـــي الوقت عينـــه حرية واســـعة للمكونات 
احملليـــة بإدارة أمورها، لكـــن من غير املقبول 
احلديـــث عن دولـــة كردية كجزء من مشـــروع 
إقليمي وليس ســـوري يفـــرض علينا بالقوة، 

فهذه ليست فيدرالية بل تقسيم“.
هنـــاك  إن  الســـورية  املعارضـــة  وتقـــول 
عقبات أساســـية وكبيرة حتـــول دون تطبيق 
الفيدرالية اإلقليمية في شمال سوريا وفق ما 
يريد األكراد، بسبب التنوع العرقي واملذهبي 
في تلـــك املنطقة، ووجود قوميـــات ومكونات 
طائفيـــة وإثنية عديدة ال ترضـــى بها وُتخبر 

عليها بحكم األمر الواقع والقوة.

توقيت خاطئ

استغل أكراد ســـوريا، الذين لم يخوضوا 
نزاعا مسلحا مع احلكومات السورية املتعاقبة 
منذ استقالل البالد، وكانوا قد التزموا احلذر 
الشـــديد عند انطالق االحتجاجات في مارس 
٢٠١١ للمضي في خطوتهـــم هذه، دعما تلقوه 
من النظام الســـوري طوال أربع سنوات تاله 
دعم سياسي وعسكري روسي، ومؤخرا تقاُطع 
املصالـــح العســـكرية مـــع مصالـــح التحالف 
الدولي الذي تتزعمه الواليات املتحدة حملاربة 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، باإلضافة إلى دعم 
من غالبية األكراد السوريني لفكرة الفيدرالية 
واحلكـــم الذاتي وصوال إلى دعـــم كبير منهم 
حتـــى لفكـــرة االنفصال عـــن ســـوريا في ما 

يدعونه ”غرب كردستان“.

 ورّوج املبعوث األممي لســـوريا ســـتافان 
دي ميستورا للفكرة بشكل كبير خالل األشهر 
الســـتة األخيـــرة، وأقنـــع روســـيا والواليات 
املتحدة بأن الفيدرالية هي أحد أشكال الدولة 
التي ميكن أن تصلح لســـوريا املستقبل، وهو 
ما لقي صدى إيجابيا لدى روسيا وبشكل أقل 

لدى الواليات املتحدة.
ويقول املعارض الســـوري إياد بركات، من 
اجليش الســـوري احلر، لـ“العرب“ ”إن فرض 
مثـــل هـــذه الفيدرالية من طـــرف واحد ورغما 
عن قرار السوريني ســـيكون وصفة الستمرار 
القتـــال وحتّولـــه من قتـــال ضد النظـــام إلى 
قتال بني الســـوريني، وال ميكـــن القبول مبثل 
هـــذه األطروحات إال عبر اســـتفتاء أو مؤمتر 
وطني جامع بعد انتهاء األزمة وتغيير النظام 
السياسي، وكل ما يقرره األكراد اليوم ال معنى 

وال قيمة له بالنسبة إلينا“، وفق قوله.
وتعتبر أكثر الفصائل الكردية السياســـية 
والتـــي تشـــكل املجلـــس الكـــردي الوطني أن 
تصرف حـــزب االحتاد الدميقراطـــي وإعالنه 
الفيدرالية بشـــكل أحادي اجلانب دون تفاهم 
مع باقـــي املكونات الســـورية تصـــّرف يضر 
باألكراد، منتقدين التوقيت اخلاطئ ومعتبرين 
أن اإلعـــالن جـــاء مبثابـــة ردة فعـــل على عدم 

دعوتهم إلى جنيف.
بدورهـــا، رفضـــت هيئـــة تنســـيق قـــوى 
التغيير الدميقراطـــي املعارضة، املتحالفة مع 
األكـــراد واملتضامنة معهـــم، والتي كان حزب 
االحتـــاد الدميقراطي الكردي الســـوري جزءا 
منها قبل أن ُيجّمد نشـــطه صلبها، الفيدرالية 
بالشكل الذي يتبناه هذه احلزب ويعمل عليه، 
وكتب منذر خدام، الناطق باســـم الهيئة على 
صفحته ”تتناقـــل وكاالت أنباء مختلفة خبرا 
يفيد بأن األكراد الســـوريني في شمال سوريا 
أعلنوا مـــن طرف واحد قيام الفيدرالية، ومثل 
هذا التصرف املنفرد ســـيفتح جبهات جديدة 
لصراعات سيكون األكراد اخلاسر األكبر فيها، 
وهـــذا ال يعني أبدا أن األكـــراد ال يحق لهم أن 
يديروا شؤونهم بأنفســـهم في إطار شكل من 
أشكال احلكم الذاتي، على أن يتم التوافق 

عليه مع بقية الشركاء في الوطن“.
ويقـــول ســـوريون إن حـــزب 
الكردي  الدميقراطـــي  االحتاد 
يعتبـــر  الـــذي  الســـوري، 
اجلنـــاح الســـوري حلـــزب 
العمـــال الكردســـتاني التركي، 
وبعد أن أطلق فكرة اإلدارة الذاتية 
الكردية في منطقة اجلزيرة الســـورية، 

ونّفذها بالقوة عبر تشـــكيل ميليشيات كردية 
حتت مسميات مختلفة كوحدات حماية الشعب 
وقوات حماية املرأة واألســـايش، وتشكيله ما 
يشبه البرملان واحلكومة لهذه املنطقة، تعّمقت 
أفـــكار احلكم الذاتـــي والفيدرالية واالنفصال 
لـــدى الشـــريحة العظمـــى من أكراد ســـوريا، 
ورّســـخها حتقيق هذه امليليشيات النتصارات 
وروســـيا  النظـــام  مـــن  بدعـــم  األرض  علـــى 

والتحالف الدولي.
وال توجـــد إحصائية دقيقة لعـــدد األكراد 
في سوريا، وُتقّدرهم بعض األوساط السورية 
بنحـــو ٢ مليون أي ٩ باملئة من الســـكان، فيما 
تقدرهم بعض األوساط الكردية بنحو ٣ مليون 

أي نحو ١٢ باملئة من السكان. 
وطوال خمسة عقود، ُحرم آالف األكراد من 
اجلنســـية بســـبب خلل مقصود في اإلحصاء، 
وظلت شـــريحة كردية كبيرة تســـمى (أجانب 
احلسكة) دون هوية سورية وتفتقر إلى حقوق 

املواطنة األساسية.
ورفـــض النظـــام الســـوري منـــح األكراد 
حقوقهم الثقافيـــة ومنعهم من التعلم بلغتهم، 
حتى أن بعض التعاليم الرسمية ُمنعت عليهم 
كالغنـــاء باللغـــة الكرديـــة، وقد طالـــت قائمة 
املمنوعات، وبســـبب هذه املعاناة حلم بعض 
األكراد باســـتعادة الهوية القومية عبر احلكم 

الذاتي أو االنفصال.
ورغـــم أن املعارضة أعربت عن خشـــيتها 
من أن يكـــون املوقف الكردي ابتزازا ومحاولة 
للصيـــد في املاء العكر لتحقيق أكبر مكاســـب 
ممكنـــة لألكراد حتـــى لو كانت على حســـاب 
وحـــدة املصير، إال أنها تؤكد على ضرورة حل 
املشـــكلة الكردية في ســـوريا وأن ال يتعارض 
ذلك مع حقيقة ســـوريا موحدة، وتشـــدد على 
ضرورة منح األكـــراد حقوقهم الثقافية كاملة، 
وتأمني املســـاواة بينهـــم وبني كافـــة أطياف 
الشعب السوري دون متييز، لكنها ترفض أي 
تطلعـــات قومية أو انفصاليـــة لهم، أو منحهم 
حكما ذاتيا في املســـتقبل كمـــا هو احلال في 
العـــراق، ألن شـــروط تواجدهم في ســـوريا ال 

تسمح مبثل هذه الفيدرالية.
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[ المعارضة: إعالن األكراد وصفة الستمرار القتال  [ حزب االتحاد الديمقراطي: الفيدرالية لن تكون قومية بل جغرافية وسياسية

اصطفاف انتهازي

{المناطـــق المعنيـــة بالفيدرالية هي المقاطعـــات الكردية الثالث، تضاف إليها مناطق ســـيطرت 

عليها مؤخرا قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة وحلب}.

سيهانوك ديبو 
مستشار الرئاسة املشتركة في حزب االحتاد الدميقراطي

{الشـــعب الســـوري وحده صاحب القرار في حســـم مسألة نظام الحكم المســـتقبلي لبالده، وال يحق 

ألكراد سوريا تقرير مسألة ’فدرلة‘ البالد بصورة أحادية}.

دميتري بيسكوف
 الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي

يتجــــــه الالعــــــب الكردي الغائب عن مســــــرح املفاوضات في جنيف إلى الثأر من مســــــألة 
إقصائه من احلضور واملشاركة في هذه العملية التي تعتبر مرحلة هامة في تقرير مصير 
ســــــوريا السياسي، عبر فرض واقع جديد على اخلارطة اجلغرافية والسياسية السورية، 
مستغال الظرف الهش في البالد لتثبيت سلطته الذاتية على األرض واالقتصاد في املناطق 
التي يتواجد فيها األكراد، في استنساخ لتجربة أقرانهم في العراق. وفيما يحاول الفرقاء 
السياســــــيون الســــــوريون إيجاد نقاط التقاء حلل األزمة في بالدهم، أعلن األكراد بشكل 
مباغت عزمهم تكوين فيدرالية كردية في الشمال السوري تشمل األراضي التي استولوا 
عليها بقوة الســــــالح في الســــــنوات املاضية، وهو ما ترفضه املعارضة الســــــورية وبعض 

الدول الكبرى.

} (أورفــة) تركيــا – أعلـــن تحالف العشـــائر 
العربيـــة التركمانية عن رفضـــه ألي فيدرالية 
في شـــمال ســـوريا، وقد أشـــار إلى ذلك بيان 
صـــادر عـــن االتحـــاد إلعـــالن الفيدراليـــة في 
المناطق التي يسيطر عليها األكراد في شمال 
ســـوريا، مســـتغال األزمة القائمة فـــي البالد. 
وجاء في البيـــان ”ال يمكننا قبول أي فيدرالية 
في شمال ســـوريا، حيث يسعى حزب االتحاد 
الديمقراطي من خالل زعمه الحصول على دعم 
أصدقاء الشعب السوري، إلى إعالن الفيدرالية 

وتحقيق مشاريعه المتعلقة بالتقسيم“.
وأضاف أن ”الشـــعب السوري هو من يقرر 
شـــكل الحكم وتنظيم دســـتور للبالد، وليست 

مجموعة من اإلرهابييـــن أو القوى الظالمية، 
وأن اتحادنـــا الـــذي يمثـــل األغلبيـــة الكبرى 
للشعب في شمال البالد يرفض تقسيم البالد، 
وســـنعارض بـــكل مـــا أوتينا من قـــوة كل من 

يرغب في ذلك“.
وكانـــت مجموعـــة مـــن العشـــائر العربية 
والتركمانيـــة بمحافظـــات الرقة وديـــر الزور 
والحســـكة، اجتمعت يوم 7 ديسمبر الماضي، 
بمدينة شانلي أورفة التركية، وأعلنت في بيان 
لها عـــن تشـــكيل ”تحالف القبائل والعشـــائر 
بهـــدف محاربة قوات  العربيـــة التركمانيـــة“ 
النظـــام، وحلفائه مـــن الميليشـــيات الكردية 

وتنظيم داعش. 

تحالف العشائر العربية التركمانية يرفض أي فيدرالية

الفيدراليـــة ليســـت حكمـــا ذاتيـــا  بـــرس إن
لألكراد فقط، وإمنا تشـــارك فيها كل املكونات 

من العرب والسريان والكرد“.

مـــن أي محاولة لتشـــكيل كيانات أو  وحـــذر 
الشـــعب  إرادة  تصـــادر  إدارات  أو  مناطـــق 

السوري“.
وشـــدد االئتالف علـــى أن ”حتديد شـــكل 
الدولـــة الســـورية، ســـواء أكانـــت مركزية أو 
فيدرالية، ليس مـــن اختصاص فصيل مبفرده 
تيار“،  أو فئة أو حزب أو جزء من الشـــعب أو
”بل ســـيتم ذلـــك ”بعد وصـــول املفاوضات إلى 
مرحلـــة عقـــد املؤمتر التأسيســـي
الســـوري الذي ســـيتولى وضع 

دستور جديد للبالد“.
أجـــراه  اســـتطالع  وفـــي 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
على موقعه في وسائل التواصل 
االجتماعـــي، فإن غالبية املكون 
إنشـــاء  تعـــارض  العربـــي 
الشـــمال  فـــي  فيدراليـــة 
الســـوري وتعتبره خطوة 
على طريق االنفصال، فيما 
من  الساحقة  األغلبية  أّيدت 
املكون الكردي قيام الفيدرالية 
الشـــمال السوري حتت  في
شـــمال  (احتـــاد  اســـم 

سوريا الفيدرالي).
ورفض 
املعـــارض 
السوري منذر 
عضو  آقبيق، 
قوى  ائتالف 
ة  ر لثـــو ا
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تعتبر  الـــســـوريـــة  ــة  ــارض ــع ــم ال

ابتزازا ومحاولة  الكردي  الموقف 

لتحقيق  العكر  الماء  في  للصيد 

أكبر مكاسب ممكنة

◄

هل سينجح األكراد في إقامة إقليم مستقل

إبراهيم إبراهيم
معارض كردي

ميشيل كيلو
معارض سوري

الشكل الفيدرالي 
إلدارة سوريا هو 

األمثل حفاظا عليها 
من التقسيم

م يم إ

فرض دولة كردية 
بالقوة مشروع 
تقسيم وليس 
فيدرالية



} أبيدجــان – وصلت الهجمات التي تشـــنها 
الجماعات اإلســـالمية المتطرفة فـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء إلى مياه المحيط األطلســـي، 
وذلـــك مع الهجوم المســـلح الذي نفذه ســـتة 
أشـــخاص مســـلحين بأســـلحة أوتوماتيكية 
قتلـــوا خاللـــه أكثـــر مـــن 22 شـــخصا بينهم 
عســـكريون، حســـب تصريح الرئيس العاجي 

الحسن واتارا.
وصول الجهاديين إلى المحيط األطلســـي 
يعّد إعالنا الكتمال التمركز المكثف للجماعات 
اإلسالمية المسلحة في الجناح الثاني لشمال 
القارة األفريقية بعد وصول تنظيم ما يســـمى 
الدولة اإلســـالمية إلى الســـيطرة على بعض 
الســـواحل شـــمال ليبيا، المطلـــة على البحر 
األبيض المتوســـط. بل إن بعـــض المراقبين 
أكـــدوا أن الهجـــوم الـــذي اســـتهدف منتجع 
”غراند بســـام“ شـــرقي أبيدجـــان يعتبر هدفا 
في حد ذاته لما يمثله من رسائل استراتيجية 
يريد اإلسالم الحركي في تلك المنطقة إرسالها 
إلى العالم، ومفادها أن اإلرهاب ينتشر بكثافة 
وله حواضـــن قبليـــة تمكنه مـــن التمركز في 
أمكنة عديدة، كما كشف البيان الذي تبنت فيه 
القاعدة مسؤولية الهجوم عن زيف في خطابها 
واختالق لعدّو وهمي لتغذية مشروعية البقاء.
فقـــد ســـارع التنظيـــم إلى حصـــد نتائج 
الهجـــوم عبر اإلعالن عـــن تصعيد لمعارك مع 
عـــدو وهمي اســـمه القـــوات الفرنســـية غرب 
أفريقيـــا، فبعـــد أن قامت فرنســـا ســـنة 2013 
بتدخل عســـكري هدفه القضاء على الجماعات 
اإلسالمية، واإلبقاء إلى اليوم على 2800 جندي 
فرنســـي فوق األراضي المالية، إال أن التدخل 

لم ينجح في تحقيق أهدافه. ورغم ذلك ال يزال 
تنظيم القاعدة وحلفـــاؤه في المنطقة يتحدث 
عن استعمار فرنسي تجب محاربته والقضاء 

عليه.
هـــذا التصعيـــد المتواصـــل ضـــد العدو 
الوهمي يعتبر لدى تنظيم القاعدة اإلســـالمي 
أساسا لبناء مشروعية وهمية يتم من خاللها 
التغلغـــل داخل القبائـــل الموجودة في كل من 
مالي وتشـــاد والنيجر وشمال نيجيريا، وهي 
نقاط االرتكاز التي تخول للتنظيم اإلســـالمي 
المتشدد التمركز والتدرب واالستقرار، وتمثل 
منطلقـــا جيوسياســـيا هاما للقيـــام بعمليات 
نوعية مثل تلك التي حدثت في بوركينا فاسو 
الشهر الماضي وساحل العاج، والهدف القادم 

حسب خبراء هو السنغال.
لقد تمكن تنظيم القاعدة من ضم عدد كبير 
من الجهاديين الناشـــطين بأسماء أخرى عبر 
النفخ في صورة التواجد الفرنسي في منطقة 

الساحل وجنوب الصحراء. 
فبهذه االســـتراتيجية قامت القاعدة بضم 
تنظيم المرابطين الذي كان يتزعمه المتشـــدد 
مختـــار بن مختـــار (األعور) وتنظيـــم أنصار 
الدين شـــمالي مالـــي، باإلضافة إلـــى اإلعالن 
عـــن تحالف ”القاعدة في المغرب اإلســـالمي“ 
مـــع قبائل البرابيـــش العربيـــة وقبائل التبو 
الطـــوارق  وبعـــض  األمازيـــغ  والمســـلحين 

وغيرهم.
ويعتبـــر هذا التقدم ”السياســـي“ للقاعدة 
لـــه مـــن أن  روجـــت  لمـــا  مباشـــرة  نتيجـــة 
والقوى  المحليـــة  والحكومـــات  الفرنســـيين 
العســـكرية األجنبية ســـوف تزيد من تشـــديد 
األجهـــزة الحكومية لسياســـاتها التي تراقب 
الحـــدود وتمنع التهريب واالتجار باألســـلحة 
والمخدرات، وهي القطاعات التي تقوم عليها 
اقتصاديات العديد من القبائل على طول الخط 
الرابط بيـــن جنوب ليبيا وصوال إلى شـــمال 
شـــرق نيجيريا. وتعتبر هـــذه الحقائق اآللية 
األبرز لكشف زيف الخطاب الديني الذي يروج 

لـــه التنظيم علـــى أنه حركة تحـــرر من هيمنة 
الغرب على المنطقة.

إن مـــا تعنيـــه الهجمـــات األخيـــرة التي 
ضربت عاصمة ســـاحل العاج هو أن الوصول 
إلـــى المياه فـــي الجنوب (انطالقـــا من البحر 
المتوســـط وصوال إلى المحيط األطلسي) يعد 
تأكيـــدا على اســـتمرار خط النـــار الرابط بين 
ســـرت الســـاحلية وأبيدجان والذي يمّر عبر 
مدينة كانو وبحيرة النيجر معقل تنظيم بوكو 
حرام اإلســـالمي في نيجيريا والذي يتواصل 
بدوره مع مدن غرب تشاد التي تؤدي مباشرة 

إلى ليبيا شماال.
تشـــير مواقـــع التنظيمات اإلســـالمية في 
منطقـــة جنوب الصحراء والســـاحل األفريقي 
إلـــى قوة تكتيكية كبيرة لـــدى تلك التنظيمات 
في توزيـــع عناصرها واالنتشـــار الذي يخدم 

التخطيط الجيوسياسي للقاعدة. فالتمكن من 
التنسيق بين كل تلك الخطوط لتمرير السالح 
والعناصر االنتحارية دون أن يتم كشفها يرفع 
الغطـــاء عن قـــوة في التمركـــز واالحتياط من 
الناحية االســـتخباراتية، ويسلط الضوء على 
نوايا مواصلة التكاثر والتفريخ في الجغرافيا 
األفريقية التي تتسم بهشاشة الدولة وشساعة 
المساحات الوعرة والصحراوية والتناغم بين 
الفكـــر الجهادي وطبيعة القبائـــل التي تقطن 

هناك.
تكثيـــف التواجد فـــي المناطـــق الرابطة 
بيـــن المغـــرب العربـــي شـــماال ودول جنوب 
الصحـــراء األفريقيـــة مرتبـــط حســـب تنظيم 
القاعدة اإلســـالمي المتشـــدد بضرب مصالح 
الفرنسيين باألساس تمهيدا لصراع مع الدول 
ذاتهـــا واالنتصار عليها ثم تطبيق الشـــريعة 

اإلسالمية حسب ادعاءاتهم.
وبهذه الفلســـفة فإن التســـريع في وتيرة 
العمليـــات فـــي تلـــك المناطـــق من شـــأنه أن 
يجذب أنظار الجهاديين إليهم ويغري شبكات 
التطـــرف على االنضمام إلـــى القاعدة، في ظل 
تصاعـــد الحديث عن ضربات دولية عســـكرية 
كبرى ضد تنظيم داعش في ليبيا. وتعتبر هذه 
الهجمـــات في عواصم مختلفـــة من دول غرب 
أفريقيا بمثابة دعوات للجهاديين لترك داعش 
وإعادة قوة تنظيم القاعدة إلى ســـالف عهدها 
وذلك لتكوين بديل أكثر قوة وانتشارا يستفيد 
من خبرات جهاديي داعش الذين بدأ عدد منهم 
في االنشـــقاق عنه على وقع الضربات األخيرة 
التـــي تلقاهـــا التنظيـــم اإلرهابي فـــي مدينة 

بنقردان جنوب شرق تونس.

} تونس - أكد جل التونسيين أن الفصل بين 
الدين والسياســـة مســـألة ضرورية لتســـتمر 
الدولة فـــي الحفاظ على حريـــات المواطنين 
وليتـــم منـــع كل محاولـــة لتســـييس الديـــن 
وتحويلـــه إلى خطاب سياســـي مناســـباتي 
(خاصة عند حلول االنتخابات). هذه خالصة 
ما وصـــل إليه البحث الذي قامـــت به جامعة 
ميريالنـــد األميركية بالشـــراكة مع مؤسســـة 
أفريكـــوم ومكتب البحـــوث البحريـــة التابع 
للقوات البحرية األميركية بين شـــهري أبريل 

وأغسطس من السنة الماضية.

ولئـــن أجابـــت الدراســـة حـــول المجتمع 
التونسي والتي شـــملت عينة بـ3070 شخصا 
ســـنهم فوق الثماني عشـــرة ســـنة عن أسئلة 
عديدة تخـــص الحريـــات الدينيـــة وخطورة 
الخطـــاب الدينـــي عنـــد تداخلـــه مـــع مجال 
السياســـة، إال أن المعلومـــة األهـــم تقول إن 
73 بالمئة من التونســـيين يرفضون اإلســـالم 
السياســـي بشتى أشـــكاله وتعبيراته خاصة 
المســـلحة منها. وتدعم هذه األرقام المشاهد 
التـــي رآهـــا العالـــم أثنـــاء معركـــة بنقردان 
األخيـــرة حيـــث التحم المدنيون مـــع القوات 

العســـكرية للقضاء على العناصـــر التكفيرية 
التي اقتحمت المدينة الحدودية بنية إعالنها 

إمارة إسالمية.
وتحـــت عنـــوان ”تونـــس واحـــة لألمـــن 
واالنفتاح“ أكدت الدراسة أن الفئة االجتماعية 
التونســـية األكثـــر تعبيرا عـــن تناقضها مع 
األيديولوجيـــا اإلســـالمية هي فئة الشـــباب 
والمرأة. إذ عبر الشـــباب التونســـي في هذه 
الدراســـة عن الطموحـــات التي يســـعى إلى 
تحقيقها وكلها طموحـــات متعلقة بالحريات 
الفرديـــة ومزيـــد تعميـــق القوانيـــن المدنية 
والدفـــاع عـــن الدولـــة ودورهـــا فـــي التنمية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة بعيدا 
عـــن أي توظيـــف دينـــي لهذه األجهـــزة. وقد 
عبر تســـعون بالمئة من الشـــباب عن رفضهم 
تحويل المساجد إلى منابر للدعاية اإلسالمية 

والتحريض على العنف واإلرهاب والتطرف.
أما المرأة، فقد أكدت الدراســـة التي قامت 

بها جامعـــة ميريالند األميركية أنها ”تواصل 
النضال من أجل المزيد من الحقوق“ مشـــيرة 
إلى أن األحزاب اإلسالمية في تونس تعّد جدار 
الصد األول أمام مرور عديد األفكار ورواجها 
فـــي المجتمع. وأكدت الدراســـة أن اإلســـالم 
السياســـي لن ينجـــح في تغييـــر نمط عيش 
التونســـيين ورؤيتهـــم للمرأة بعـــد المراكمة 
التـــي وصلـــت إليها المـــرأة منذ االســـتقالل 
وإصـــدار قانون األحـــوال الشـــخصية الذي 

ينصفها في العديد من القضايا والحقوق.
وفي مقارنـــة بين دراســـة تمهيدية قامت 
بهـــا الجامعة ســـنة 2013 والدراســـة الثانية 
ســـنة 2015، فـــإن التونســـيين في الدراســـة 
األولـــى كانـــوا يســـبقون انتماءهـــم الديني 
على انتمائهم الوطني، إذ عبر ســـنة 2013 ما 
نسبته 59 بالمئة عن إحساسهم باالنتماء إلى 
اإلســـالم قبل االنتماء إلى الوطن التونســـي، 
وقـــد تراجعـــت هذه النســـبة ســـنة 2015 إلى 
الــــ52 بالمئة. وفي مقابل ذلك ارتفعت نســـبة 
الذين أكدوا أنهم ”تونســـيون قبل كل شـــيء“ 
إلى حوالـــي 40 بالمئة بعد أن كانت النســـبة 
في الدراسة التمهيدية ســـنة 2013 ال تتجاوز 

الـ32 بالمئة.
تؤكد هذه األرقام أن نســـبة انتشار ونفوذ 
أحزاب اإلســـالم السياسي في تونس تتراجع 
بشكل الفت تحت وقع مقاومة انتشار الخاليا 
اإلرهابيـــة والخطـــاب التكفيـــري فـــي بعض 
الفضـــاءات العامـــة. فقد عبر المســـتجوبون 
عـــن امتعاضهم مـــن الخطـــاب المتطرف في 
المســـاجد وانتشـــار الجماعات الجهادية في 

صفوف الطلبة في الجامعات. 
وفي ســـياق تراجع اإلســـالم السياســـي، 
أكد 89 بالمئة من المســـتجوبين في الدراسة 
العلمية أنه على تونس ”فرض احترام األديان 
واحتـــرام غيـــر المســـلمين وعدم المســـاس 
بأمنهـــم وحريتهـــم في ممارســـة شـــعائرهم 
الدينيـــة“، األمـــر الـــذي يؤكـــد أن المجتمـــع 
التونسي يســـترجع تماســـكه ومدنيته التي 

انطبعت فيه طيلة عقود مضت. 
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تمسك التونسيني بالعلمانية يكشف هشاشة اإلسالم السياسي

تبعث الهجمات األخيرة التي شــــــنها تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلســــــالمي برســــــائل 
عديدة في آن واحد. منها ما هو موجه للقبائل التي حتتضن التنظيم اإلســــــالمي املتشدد 
لالّدعــــــاء أن القاعــــــدة حركة حترر من الهيمنة الفرنســــــية، ومنها ما هو موجه لداعش في 
ليبيا للقول إن القاعدة تنظيم ال يزال قويا وهو قادر على احتواء مسلحي داعش في حالة 

انشقاقهم عنه.

يســــــتعيد التونسيون شيئا فشيئا أســــــلوب احلياة املدنية واملتحررة بعد تسجيل التراجع 
النســــــبي في شــــــعبية أحزاب اإلسالم السياسي. فقد أكدت دراســــــة صادرة عن جامعة 
ميريالند األميركية أن التونســــــيني ال يزالون إلى اآلن متمســــــكني بأهم مبدأ في العلمانية 
وهو فصل الدين عن السياســــــة. كما تشــــــير الدراسة إلى أن الشباب التونسي ال يفضل 

اإلقبال على األحزاب والتيارات اإلسالمية بقدر تفضيله التصدي لها ملكافحة اإلرهاب.

نجمة الجنوب تنطفئ بحلول ظالم القاعدة

[ الخط الرابط بني النيجر وليبيا مرورا بتشاد سر قوة التنظيم [ قتال الفرنسيني غطاء لتبرير التحالف مع القبائل

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ طالب مؤتمر لجميع األحزاب 
نظمه أقدم حزب سياسي إسالمي 

في باكستان وشاركت فيه 
جماعات دينية متشددة الحكومة 

الباكستانية بالتراجع عن 
قانون ”ال يتفق وأحكام الشريعة 

اإلسالمية“ يعطي حماية غير 
مسبوقة للنساء ضحايا العنف.

◄ نفت وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم ما يسمى الدولة 

اإلسالمية مقتل أو مجرد إصابة 
أبوعمر الشيشاني القائد 

العسكري في التنظيم وذلك بعد 
أن راج في وسائل إعالم عربية 

ودولية أن غارة أميركية قد 
أصابت الشيشاني وربما قد تكون 

قتلته.

◄ وصف زعيم الحزب اإلسالمي 
األفغاني قلب الدين حكمتيار 

حركة طالبان اإلسالمية المتشددة 
بـ“الغدة السرطانية التي 

يستوجب استئصالها“ وذلك 
في تصريحات مفاجئة هاجم 
فيها حكمتيار طالبان واصفا 

إياها بالحركة العميلة لمخابرات 
أجنبية.

◄ أظهر مقطع فيديو مصور 
على مواقع التواصل االجتماعية 
استعراض عناصر من تنظيم ما 

يسمى الدولة اإلسالمية أشالء من 
أجساد 3 طيارين عراقيين سقطت 
طائرتهم في منطقة غربي كركوك 
وقد تم نشر المقطع للداللة على 

التوحش لدى التنظيم.

◄ قتل ثالثون عنصرا من حركة 
الشباب اإلسالمية المتطرفة خالل 

اشتباكات في جنوب وشمال 
شرق الصومال، بحسب ما 

أعلن الجيش الكيني والسلطات 
المحلية.

باختصار

جــل  أن  تــــؤكــــد  الــــــدراســــــة 

التونسيني يصرون على الفصل 

والسياسة  الــديــن  بــني  الــتــام 

لضمان مدنية الدولة

◄

املحيط  إلــى  الجهاديني  وصــول 

األطــلــســي إعــــالن عــن اكــتــمــال 

تــمــركــز الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة 

جنوبا بعد البحر املتوسط

◄

جيل جديد أمام اختبار مدنية الدولة

{تضامن عدد كبير من الدول األوروبية واألفريقية مع ساحل العاج يعكس عزمنا جميعا 

على محاربة اإلرهاب وتأمني مناطقنا ومجتمعاتنا من مزيد اإلرهاب}.

احلسن واتارا
رئيس ساحل العاج

{ نحـــن نطالـــب بميثاق وطني ضد اإلرهـــاب يكون التزاما حقيقيا بعـــدم إدخال الدين في 

اللعبة السياسية ولحصار اإلسالم السياسي وثنيه عن صناعة التطرف}.

سمير بالطيب
املنسق العام للمسار الدميقراطي االجتماعي بتونس إسالم سياسي



”.. ولنملـــك اجلرأة علـــى أن نعترف: فلئن 
تكن األنظمـــة العربية القائمة تقيـــُم العثرات 
أمـــام اآلليـــة الدميقراطيـــة، فـــإن املجتمعات 
العربيـــة الراهنة تقيُم العثـــرات أمام الثقافة 
الدميقراطيـــة. فاألنظمـــة العربيـــة ال تتحمل 
انتخابـــا حرا، ولكـــن املجتمعـــات العربية ال 
تتحمل رأًيا حـــًرا. وُمجتمع يريُد الدميقراطية 
في السياســـة، وال ُيريدها فـــي الفكر، وال على 
األخـــص فـــي الديـــن، وال بطبيعـــة احلال في 
العالقـــات اجلنســـية، هو ُمجتمٌع يستســـهل 
الدميقراطيـــة ويختزلهـــا فـــي آن معـــا. ومن 

االستسهال – كما من االختزال – ما قتل“.

الترجمة والتأليف

يقول الناشـــر والكاتب الســـوري خلدون 
النبواني ”اهتممت باملفكر جورج طرابيشـــي 
عندمـــا كنـــت على مقاعـــد اجلامعـــة وأول ما 
قرأت لـــه كتابـــه ”املثقفون العـــرب والتراث ـ 
حتليـــل نفســـي لعصـــاب جماعـــي“. أعجبت 
بالكتـــاب وبتوظيف منهج التحليل النفســـي 
فـــي قـــراءة ُحمى التـــراث التي اشـــتعلت في 
املشـــرق واملغـــرب العربيني من حســـني مروة 

وطيب تيزيني إلى محمد عابد اجلابري مرورا 
بحســـن حنفي. ثم قرأت له بعـــض أعماله في 
النقد األدبي مثل ”شرق وغرب رجولة وأنوثة“ 
وغيرها من النصوص حول الوجودية، لكنني 
لم أتأثر بها كثيـــرا حينها فابتعدت عن قراءة 

مؤلفاته“.
ويضيـــف ”لكـــن ترجماته شـــيء آخر فال 
ميكن أن تتعرف على مؤلفات فرويد املترجمة 
إلـــى اللغـــة العربيـــة دون املـــرور بترجمات 
طرابيشـــي. ثم قرأت له ترجمـــات ُأخرى لغير 
فرويد ال تـــزال في الذاكرة مثل ”اإلنســـان ذو 
لهربـــرت ماركـــوز و“زوربا“  البعـــد الواحد“ 
لنيكـــوس كازانتزاكـــس وأعترف بـــأن ترجمة 

هذين الكتابني كانت أكثر من رائعة“.
أما الكاتب الســـوري وائل السواح، فيقول 
”أديـــن بالكثير – ومثلي كثرة من أبناء جيلي – 
جلورج طرابيشي، مفكرا ومثقًفا وصديقا. كان 
مدخلي إلى الفكر املاركسي غير األرثوذكسي، 
خارج كتـــب ”دار التقـــدم“؛ وكان مدخلي إلى 
عالـــم فرويد الثري، ومدخلـــي إلى فهم محمد 
عابـــد اجلابري مـــن دون تأليهـــه. منه تعلمت 
نقـــد الفكر الدينـــي ونقد الفكـــر القومي ونقد 
املاركســـية ونقد النقـــد، ومنه تعلمـــت قراءة 
جنيـــب محفوظ بشـــكل مختلـــف.. بعثي ترك 
البعـــث – علـــى عكس التيار – بعد أن اســـتلم 
الســـلطة، مســـيحي رفض الكهنوت املسيحي 
وفكرة اجلحيم، ماركسي لم يحج إلى موسكو 
أو بكـــني، فرويـــدي لم يعتبـــر فرويـــد نهاية 
التاريـــخ.. كصديـــق، كان جـــورج مدخلي إلى 
جمعيـــة العقالنيني العرب وموقـــع ”األوان“، 
ومعه أقمنا مؤمتر العمانية األول في ســـوريا 
عام 2007. أهم من كل ما سبق كان مدخلي إلى 
رفض املقدس، كل مقـــدس والنظر إلى الواقع 

باعتباره حياة جارية“.
ويؤكد الكاتـــب والروائي الســـوري نبيل 
امللحم، أن الراحل ليس آخر الرجال احملترمني، 
ولكنه من آخر جيل محترم في بالد لم تبق من 
املاضي ســـوى فقه القتل، ولم تترك للمستقبل 

سوى لعبة السكاكني.
ويقول ”مات جورج طرابيشي ومعه عاشت 
خيبة أمله في أن يقول ملن ال يســـمع، فصمت، 
مع أن الكالم يليق به، كما املوت ال يليق برجل 
منـــح احلياة ما لم مينحها ســـواه (إّال القليل 
القليل مـــن املانحني). رمبا بـــي نكبة تطالني 
شـــخصيا.. نكبة عنوانهـــا ”فوبيـــا الهيبة“، 
وكنـــت علـــى موعد معه (من بـــني مواعيد أقل 
شأنا) وكنت أؤجل وأهرب لطغيانه، فالطغيان 
يأتيك مرتني: طغيان الزهد وتعاليه.. وطغيان 

الَنهم وإسفافه.
الثاني تقتله بالتعالي عليه، واألول يقتلك 
مبحاكاته ليحييك. مات رجل محترم، من جيل 
محترم.. للغة محترمة.. لهاجس محترم. وكان 

منسيا كما يليق برجل ال يتذكره الضجيج“.
ويـــودع املخـــرج الســـوري هيثـــم حقـــي 
طرابيشـــي قائال ”وداعا لقامة فكرية سورية… 
أعتقد أن الســـوريني لن ينســـوأ مســـاهماتها 
حني يبنون دولـــة احلرية والعدالـــة.. منذ أن 
قرأت على الشاشـــة خبر وفاة املفّكر السوري 
الكبير جورج طرابيشـــي … ومرت أمام عيني 
صفحات كتابه األخير ”من إســـالم القرآن إلى 
الكتاب الـــذي حثني على  إســـالم احلديـــث “ 
البحث في موضوع شديد األهمية. كتاب خرج 
في وقته. قّدم فيه طرابيشـــي رؤية متمّيزة عن 
”أهل احلديـــث“ الذين أسســـوا ملنظومة الفقه 

التي نعاني منها األمرين اليوم“.
يتابع ”لـــم تكن عالقتي بكتب طرابيشـــي 
جديـــدة فقد كان أحـــد املفكريـــن الذين قدموا 
مساهمات فكرية تستحق التوقف عندها، فقد 
استطاع خاللها شـــخص مبفرده ضمن حياة 
واحدة (77 عامـــا)، أن يكون صاحب أكبر عدد 
من املســـاهمات الفكرية (أكثر من مئتي كتاب 
تأليفـــا وترجمـــة ).. وأن يكـــون وقـــد جتاوز 
الســـبعني املفكر امللـــيء باحليوية والنشـــاط 
ليدخل في مســـاجالت أغنت مكتبة الفلســـفة 
العربيـــة، آخرها عدة كتب فـــي نقد نقد العقل 

العربي لعابد اجلابري“.
أمـــا املعارض الســـوري مـــروان األطرش، 
فيعلـــق علـــى رحيـــل املفكـــر ”رحـــل جـــورج 
طرابيشـــي.. لتفقـــد أمتنا منـــارة أغنت الفكر 
والثقافـــة. لقيتـــه وزوجته في بيتـــه بباريس 
يقطـــر قلبه أملا على ســـوريا. غمرنا ببســـاطة 
وطيبـــة تلغيـــان كل احلواجـــز. ليجعلك معه 
محـــاورا وصديقا. ازددت قناعـــة وإمياًنا بأن 
الفكر والعقل وقبول اآلخر هو ســـالحنا األول 

فـــي محاربة التطرف وســـعادة اإلنســـان. كل 
إنسان. يرحل العظماء ويبقى الفكر التنويري 

الذي ال ميوت“.

مهموما بمشكالت العرب

ويقـــول املفكر الفلســـطيني أحمد برقاوي 
”العـــزاء للفكـــر… شـــاركنا الراحـــل مؤمترنا 
الفلسفي، وشاركناه مؤمتر العقالنيني العرب 
في بيروت، كان شـــخصا مهموما مبشـــكالت 
العـــرب، ســـألته مـــرة: هـــل يســـتحق إنتاج 
اجلابـــري أن يشـــغلك كل هـــذه الســـنني؟ قال 
”لقـــد أعادني إلى قراءة التراث اإلســـالمي وما 
قبل اإلســـالمي“، فأدركت أنه قد أصيب كغيره 
بداء التراث، وفضله على نقل الفلسفة والفكر 
الغربيني إلى العربية كبير جدا. كان حاســـما 

في علمانيته وعقالنيته ودميقراطيته“.
ويقـــول الكاتب الفلســـطيني ”نحـــن إزاء 
إنسان يعرف مسؤوليته، ويقدر عمله، لذا فهو 
لم يعـــرف الراحة في حياتـــه، وظل يذهب من 
حقـــل إلى آخر ومن تيار إلى آخر، من القومية 
إلى املاركسية إلى الليبرالية، وظل في ترحاله 
هذا يرفض البديهات ويطرح األســـئلة، معبرا 
عن قلـــق املثقف وتقلبات العصـــر. حتية إلى 
روح التمرد واحلرية والعقالنية التي ســـكنت 
جورج طرابيشـــي الذي تعرفـــت عليه أول ما 
تعرفت فـــي كتاباته في ذلـــك الزمن في أوائل 
الســـبعينات مـــن خـــالل كتابه الشـــهير: في 
”التنظيم الثوري“، والذي ظللت أتابع كتاباته 
وصوًال إلى ”هرطقات“. حتية لك أيها املهرطق 
العظيم نفتقدك لكن عزاءنا أنك تركت بصمتك 
في هذا العصر، ويحز في أنفســـنا أنك عشت 

مظلوما ومغتربا“.
كمـــا يقـــول الناشـــر والروائـــي اللبناني 
ســـماح إدريس ”إلى اخللود يا أســـتاذ جورج 
طرابيشـــي. عليك قرأنا فرويـــد بالعربية قبل 
أن نقـــرأه بلغـــات أخـــرى، وقرأنـــا ترجماتك 
لكازانزاكـــي (روايـــة زوربـــا بشـــكل خـــاص) 
وماركـــوزه (اإلنســـان ذو البعـــد الواحد)، ثم 
نقـــدك الهائـــل للراحل محمد عابـــد اجلابري. 
ســـتبقى عالمـــة مضيئة فـــي تاريـــخ الثقافة 
العربية، ومعلما لآلالف مـــن العرب. وداعا يا 

أستاذي“.
ومن جهته يودع الشاعر الفلسطيني عمر 
شـــبانة الراحل قائال ”وداعا طرابيشي، يكفي 
أنني عرفتـــك عن قرب يوما مـــا.. يكفيك ”نقد 
نقد العقل العربي“، فقبـــل هذا العمل العظيم 
لـــم نكن نعرف ســـوريا العظيمة وفالســـفتها 

العظماء املختفني وراء أسماء يونانية“.
وكتبت الباحثة التونسية رجاء بن سالمة 
”لم يحتمل مشـــاهد اخلراب في بـــالده. بدا له 
أحيانـــا أّن ما ناضل من أجله وأّن كّل ما كتبه 
ضاع في مهّب األصولّيات الّزاحفة بجحافلها 

اجلنائزّية“.
لرابطـــة  العـــام  األمـــني  ”كان  وتتابـــع 
العقالنّيني العرب. وكان عضوا لهيئة ”األوان“ 
االستشـــارّية. وكان صديقـــا نصوحـــا. وكان 
باحثا مدّققا ال يكّل وال ميّل.. وسيظّل رمزا من 

رموز احلداثة الفكرّية في العالم العربّي“.
كتب  بعنـــوان ”وداعا جورج طرابيشـــي“ 
الناقـــد واألكادميي مصطفـــى بيومي: التقيت 
بجورج طرابيشـــي املفكر والفيلسوف األنيق 
فـــي احتفالية الريشـــة والقلم (نـــدوة جنيب 
محفوظ) التي أقامتها مكتبة اإلســـكندرية في 
أكتوبر 2001 على هامـــش االفتتاح التجريبي 
للمكتبة، كنت مشاركا ببحث عن عميد الرواية 
العربية جنيب محفوظ، وجلست معه جلسات 
مطولـــة كان يـــدور معظمهـــا حـــول العصاب 
اجلماعـــي الـــذي أصـــاب املثقفـــني والهوس 
بالثـــراث، كنـــت أبدي اختالفا مـــع ما يطرحه 
لكن املفكر الكبير هو الذي يقبل االختالف، بل 

ويدافع عن احترام حق االختالف.
كان يناديني باســـمي مقسوما إلى قسمني 

(بيو) و(مي) متندرا على املستشرق الفرنسي 
الـــذي قـــام بتأويل شـــخصية بيومـــي أفندي 
في روايـــة حضرة احملترم، الناقد الفرنســـي، 
تصور أن اســـم بيومي هو عبارة عن مقطعني 
(بيـــو) مبعنى حيوي و(مي) ضمير املتكلم في 
اإلنكليزية، كانت الضحكة تأخذ مداها وكانت 

صورته الشابة تأتلق باحليوية.
عندمـــا ألقيت بحثي اســـتخدمت مصطلح 
النظيرة الذي قدمه جرمياس، واســـتعاره من 
العلـــوم الطبيعيـــة والكيميائيـــة، ونقله إلى 
وأعطاه  (الســـيمانطيقي)  الداللـــي  التحليـــل 
داللـــة خاصة تتناســـب مـــع مجـــال التطبيق 
اجلديـــد. وهو يعني، على حد عبارة جرمياس 
”سلســـلة الفئات الداللية املطولة، التي جتعل 
القـــراءة املنتظمة/ املتســـقة للقصـــة ممكنة“. 
ومنذ أوائل السبعينات، اتسع املصطلح على 
يـــد ”جرمياس“ وآخرين ليشـــير إلـــى ”تكرار 
وحـــدة لغوية ما“، أو تكـــرار املقوالت اللغوية 
أو حزمة من املقـــوالت اللغوية. وقاد هذا إلى 
أنـــواع كثيرة للنظيرة، مثل النظائر الصوتية، 
واملجازيـــة، والنظائـــر اخلاصـــة باملوضوع. 
سألني طرابيشـــي باهتمام بالغ عن املصطلح 
في الفرنســـية، أشرت إليه بأسف شديد بأنني 
لم أقرأ جرمياس بالفرنســـية، ولكن قرأته في 

الترجمة اإلنكليزية.
ال يزال عنوانه البريدي بخط يده موجودا، 

وماتزال كتاباته باقية.
هكـــذا احليـــاة إذا غـــدرت وفـــت بعهدها. 

وداعا فيلسوف الفكر جورج طرابيشي.
ويقـــول الروائي املصـــري عبدالنبي فرج 
”عند رحيل عقل نقدي حـــر علينا أن نحزن ألن 
العالـــم العربي يحتاج بالـــذات في هذه األيام 
العصيبـــة لعقل حر تنويري قـــادر على إزاحة 
سحب اجلهل واخلرافة والتعصب والكراهية 
والعنصريـــة والنبـــذ، لذلـــك غيـــاب جـــورج 
طرابيشي ميثل خســـارة فادحة ألن طرابيشي 
املثقـــف واملترجم لم يهمـــل العناصر احليوية 
والفاعلة في الواقع العربي، لذلك كان اهتمامه 
باإلسالم احلضاري كما اهتم باألدب من خالل 
قراءة واعية للروائـــي العاملي جنيب محفوظ 
”اللـــه فـــي رحلـــة جنيـــب محفـــوظ الرمزية“ 
و“شرق وغرب رجولة وأنوثة ـ دراسة في أزمة 

اجلنس واحلضارة في الرواية العربية“.
 يتابع ”يظل كتاب طرابيشـــي املوســـوعي 
هـــو األهم فـــى مســـيرته الفكرية وهـــو ”نقد 
نقد العقـــل العربي“، والـــذي يعتبره الباحث 
الســـوري عبدالـــرزاق عيد إحـــدى أهم ثالث 
موســـوعات فكريـــة تناولـــت التـــراث الفكري 
العربـــي ـ اإلســـالمي فـــي القـــرن العشـــرين. 
واإلشـــارة هنا إلى موســـوعة املفكر املصري 
أحمد أمني عن «فجر وضحى وظهر اإلســـالم»، 
وموسوعة املفكر املغربي محمد عابد اجلابري 
«نقد العقل العربي». فقد حاول طرابيشي عبر 
20 عاما هي عمر مشـــروعه، الرد على مشروع 
اجلابري من خالل إعادة قراءة التراث العربي، 
وتوظيفـــه الحقا في معركـــة احلداثة في وجه 

دعاة القدامة“.

رحيل دون بدائل

وكتـــب الشـــاعر املصـــري أســـامة حداد: 
فـــي منعطف حلـــرب موجهة تهدد بالتقســـيم 
ومع انســـحاب القوات الروسية يضع جورج 
طرابيشي قدميه في الضفة األخرى من النهر، 
فاملشغول بالفلسفة والتحليل حمل صور حلب 
ورائحة البيوت إلى فرنسا، ويعيش مع ثقافة 

آخرين ترجم عن أبرز فالسفتهم.
لم تكـــن ترجماتـــه لفيلســـوف الوجودية 
ســـارتر ورفيقته ســـيمون دي بوفوار لتبعده 
عن حلب املدينة العربية مبوروثها اإلسالمي، 
فكان مشروعه الذي أخلص له ”نقد نقد العقل 

العربي“.
وميكن القول إن دراسته العربية وترجماته 
لفرويـــد وســـارتر وراء براعته كناقد يكشـــف 
العوالم الروائية، ويشـــتبك مـــع املفكر محمد 
عابد اجلابـــري وكتابه ”نقـــد العقل العربي“. 
لقد رحل جورج طرابيشـــي الذي يشـــكل حالة 
متناقضـــة مـــع الواقـــع الســـوري والعربـــي 
بتجـــاوزه للطائفية وانصهـــاره مع مجتمعه. 
رمبا هو الوقت الذي غير األشياء وجعلنا أكثر 
شراســـة وعنصرية، وداعا أيهـــا املفكر الكبير 

والناقد األبرز وداعا لنظرية العقل.
كمـــا تقول الشـــاعرة واملترجمـــة املصرية 
حنان شـــافعي ”باختصار رحيل مثقف عربي 

بحجـــم طرابيشـــي خســـارة كبيـــرة، تضاف 
إلـــى خســـارتنا في الفتـــرة األخيرة، كوســـط 
ثقافـــي في أشـــد االحتيـــاج ملفكريـــن قارئني 
وناقديـــن، في الوقت نفســـه وفي ظل الظروف 
السياسية واالجتماعية التي متر بها املنطقة، 
واالقتتال حتت عناوين طائفية ودينية ، نحن 
في أشـــد احلاجة لنمـــاذج أمثال طرابيشـــي، 
لكن القدر له خيارات أخرى، ولو تأملنا املشهد 
قليال ســـوف جند أننا نخســـر أســـماء كبرى 
ساهمت في مسار التنوير في الوطن العربي، 
جـــورج طرابيشـــي أحـــد أهـــم تلك األســـماء 

بالتأكيد“.
وتذكر املترجمة والناقـــدة هايدي الطيبي 
أن للمفكر املترجم الســـوري جورج طرابيشي 
منجـــزا كبيرا في الترجمـــة، خاصة أنه ترجم 
ألعالم الفكر الفلسفي فرويد وسارتر وسيمون 
دي بفوار، وقليلون من قاموا بترجمة أعماله، 
ومـــن ثم فهـــو فتـــح مجـــاال كبيـــرا ليتعرف 
العالـــم العربي، ممن ال يتقنـــون غير العربية، 
على تلك املدرســـة النفســـية والفلسفية املهمة 

واستخدامها في شتى مناحي احلياة.
تتابـــع ”تعـــد أعمـــال طرابيشـــي الفكرية 
والنقديـــة خاصـــة والتي تعرض فيهـــا للنقد 
نقدا  األنثوي مثـــل كتاب ’أنثى ضـــد األنوثة‘ 
ألعمال نوال الســـعداوي. فـــي كتابه ’نقد نقد 
قدم نقلة نوعية مهمة من خالل  العقل العربي‘ 
تأليفه لهذا الكتاب. رحيل طرابيشي يعد كسرا 
في قامـــة من قامات الترجمـــة والنقد والفكر، 
والذين نفتقدهم بشـــدة هـــذه األيام وال يوجد 
من يستلم الراية، ومن ثم فقد خلق رحيله هوة 

من الصعب ملؤها في الوقت احلالي“.
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ثقافة
أحرق أهالي مدينة كراســـنودار الروســـية كتبا للكاتب األميركـــي الراحل هنري ميلر 

(1980/1891)، في ختام عيد روســـي اعتاد الناس فيه حرق دمية من القش ليقولوا 

وداعا للشتاء الروسي.

أصـــدر االتحاد العـــام لألدباء والكتـــاب العرب، بالقاهـــرة، بيانا بشـــأن إعدام داعش 

للشـــاعر الســـوري محمد بشـــير العاني وولده، ندد فيه بشـــدة بهذه العملية الجبانة 

وأكد أن الفن لن يموت رغم هذه املمارسات الظالمية.

أوس داوود يعقوب/ خالد حماد

} رحـــل املفكـــر واملترجم والكاتب الســـوري 
جورج طرابيشـــي بعيدا عن وطنه في باريس، 
لنفتقد مفكرا ســـوريا عربيا قـــدم الكثير للفكر 
العربي، وعمل على حتديـــث العقل، وعبر عن 
وطنية صادقة منذ مطلع شـــبابه، وقلما غزيرا 
بالضيـــاء في زمن صعب كنـــا أحوج ما نكون 

إليه.
كان جورج طرابيشـــي أكبر من مؤسســـة 
فكريـــة إبداعية، ورغم أنه عاش جل حياته في 
املغترب بعيـــدا عن وطنه األم ســـوريا، إال أن 
عقله بقي مع شعبه املنتفض ضد االستبدادين 
الوطني والديني. وستبقى دراساته العقالنية 
والفلســـفية وأبحاثه النقديـــة منهال للمثقفني 
في مشـــرق األرض ومغربهـــا، بعد نصف قرن 
من الشغل واالجتهاد واألسئلة الكبيرة والشّك 
واحلوارات  الفكريـــة  واملجابهـــات  اخلـــالق، 

املنتجة.

{ست محطات في حياتي}..

”ســـت محطات في حياتي“، هو عنوان آخر 
مقال كتبه املفكر الراحل جورج طرابيشي قبل 
أيام من رحيله، وهو أشـــبه ما يكون بســـيرة 
ذاتية مختصرة. وفيه كتب الراحل بتفصيل عن 
التحّوالت فـــي تدّينه، ومن ثم التوجه البعثي، 
والدخول إلى الســـجن، وصـــوال إلى اهتمامه 
بدراسات ســـيجموند فرويد، والتي أّثرت فيه 

كثيرا.
ويستهل طرابيشي مقاله بالقول ”وأنا في 
رحلة نهاية عمر، وبعد عقود ســـتة من صحبة 
القلـــم الذي آثرته – عدا زوجتي وبناتي – على 
كل صحبة أخرى، أجدني أتوقف أو أعود إلى 
التوقف عند ســـت محطات في حياتي كان لها 
دور حاســـم فـــي أن أكتـــب كل مـــا كتبته وفي 
حتديد االجتاه الذي كتبت فيه ما كتبته وحتى 

ما ترجمته“.

وننشـــر هنا احملّطة السادســـة من املقال، 
والتي جاء فيها:

”إن احملطـــات اخلمس التي تقّدم بي الكالم 
عنها كانت كلها مبثابة محطات انطالق، وبدءا 
منها كتبت كل ما كتبته على امتداد حياتي من 
أبحاث ومقاالت قاربت في عددها اخلمسمئة، 
ومؤلفات نافت على الثالثني، وترجمات زادت 
على املئة.. لكن احملّطة السادسة كانت باملقابل 
هي محطة التوقف والصمت والشلل التام عن 
الكتابـــة: محطة األلم الســـوري املتواصل منذ 
نحو أربع ســـنوات دون أن يلوح في األفق أي 

بشير بنهاية له“.
علـــى امتـــداد تلـــك الســـنوات األربـــع ما 
أســـعفني القلم إال في كتابة مقالني إثنني فقط: 
أولهما فـــي 2011/3/21 بالتواقت مع البدايات 
األولـــى لثـــورات الربيـــع العربي فـــي تونس 
ومصـــر وليبيا، وثانيهما فـــي 2011/5/28 مع 
انخراط سوريا بدورها في معمعة ذلك الربيع.

املقـــال األول حمل هـــذا العنـــوان: تاريخ 
صغير على هامش التاريخ الكبير. وقد قصدت 
بالتاريـــخ الكبير ثورات الربيـــع العربي التي 
بدت في حينـــه وكأنها ُتدِخـــل العالم العربي 
في عصر الثـــورات التاريخيـــة الكبرى كمثل 
تلك التي شهدتها فرنسا عام 1779، أو أوروبا 
الغربيـــة عام 1848 أو دول املعســـكر املســـمى 
باالشـــتراكي في أواخر القرن العشـــرين. أما 
التاريـــخ الصغيـــر فقـــد قصدت بـــه تاريخي 
الشخصي املرتبط بخيبة أمل كبرى. فأنا، كما 
وصفت نفســـي في خامتة ذلك املقال األول عن 
ثورات الربيـــع العربي، ابـــن اخليبة بالثورة 
اإليرانيـــة اآلفلة أكثر مني ابـــن األمل بثورات 
الربيع العربي الشـــارقة التـــي قلت في نهاية 
املقـــال إنني إذا كنت أمتنى من شـــيء فهو أن 
يكون توجســـي في غير محله، وأن يكون مآل 
هذه الثورات العربية غير مآل الثورة اإليرانية 
التـــي صادرتها القـــوى الناشـــطة حتت لواء 
األيديولوجيا الدينية، وأن تكون فرحتي بذلك 
الربيع هي الرفيق الدائم ملا تبقى لي من العمر. 
ولكـــن، وكما أثبت التطـــور الالحق لألحداث، 
فـــإن ما قام البرهان على أنه كان في محله هو 
توجســـي بالذات؛ فالربيع العربي لم يفتح من 
أبواب أخرى غير أبـــواب اجلحيم والرّدة إلى 
مـــا قبل احلداثة املأمولة والغرق من جديد في 
مستنقع القرون الوسطى الصليبية/الهاللية .
أما املقـــال الثاني الذي كتبتـــه في أواخر 
شهر مايو 2011 فكان بعنوان ”سورية: النظام 
مـــن اإلصالح إلـــى اإللغاء“. وقـــد كان محوره 
على أن ســـوريا، متعددة األديـــان والطوائف 
واإلثنيـــات، تقف بدورها علـــى أبواب جحيم 

احلرب األهلية ما لم يبادر النظام إلى إصالح 
نفســـه بإلغاء نفسه بنفســـه. فغير هذا اإللغاء 
ال ســـبيل آخـــر إلـــى إصـــالح ســـلمي يصون 
البـــالد من الدمـــار. ولكن بدال مـــن ذلك امتنع 
النظام حتى عـــن الوفاء بالوعود في اإلصالح 
التـــي كان لّوح بها. ولكن ألعتـــرف أيضا بأن 
إصـــراري يومئـــذ على قـــدر من التفـــاؤل، من 
خـــالل مطالبـــة النظـــام بإلغاء نفســـه تفاديا 
حلرب أهلية طائفية مدمرة، كان في غير محله 
إذ مـــا كنت أعـــي في حينه، أي في األســـابيع 
األولـــى النـــدالع االنتفاضـــة الســـورية، دور 
العامل اخلارجي إعالما ومتويال وتســـليحا، 
وهو الدور الذي يدفع اليوم الشـــعب السوري 
بجميـــع طوائفه ثمنه دمـــا وموتا ودمارا غير 
مســـبوق إال هوالكيا، وهذا في ظروف إقليمية 
وأممية تشـــهد احتداما فـــي الصراع الطائفي 
الســـني/ الشـــيعي ينذر بـــأن يكـــون تكرارا 
للصراع الطائفي الكاثوليكي/ البروتستانتي 
بالغ الشراســـة الذي كانت شـــهدته أوروبا في 

القرنني السادس عشر والسابع عشر.

يبقى أن أختم فأقول إن شللي عن الكتابة، 
أنا الذي لم أفعل شـــيئا آخر في حياتي سوى 
أن أكتـــب، هو مبثابة مـــوت. ولكنه يبقى على 
كل حال موتا صغيرا على هامش ما قد يكونه 

املوت الكبير الذي هو موت الوطن.

رؤى متجددة 

يعـــد الراحل جورج طرابيشـــي مـــن أبرز 
املفكريـــن والكتـــاب واملترجمـــني الســـوريني 
والعرب. وهو من مواليد مدينة حلب عام 1939، 
يحمل اإلجازة في اللغة العربية واملاجســـتير 

في التربية من جامعة دمشق.
عمل مديـــرا إلذاعة دمشـــق (1964-1963)، 
ورئيســـا لتحريـــر مجلـــة ”دراســـات عربية“ 
(1972-1984)، ومحررا رئيسيا ملجلة ”الوحدة“ 

.(1989-1984)
أقـــام فترة في لبنـــان، ولكنه غـــادره، وقد 
فجعتـــه حربه األهلية، إلى فرنســـا، التي أقام 
فيهـــا حتـــى تاريـــخ رحيلـــه متفرغـــا للكتابة 

والتأليف.
متيز بكثـــرة ترجماتـــه ومؤلفاتـــه، حيث 
أنه ترجـــم لفرويد وهيغل وســـارتر وبرهييه 
وغارودي وســـيمون دي بوفوار وآخرين. وقد 
بلغـــت ترجماتـــه ما يزيد عن مئتـــي كتاب في 
النفســـي  والتحليل  واأليديولوجيا  الفلســـفة 
والروايـــة. لـــه مؤلفـــات هامة في املاركســـية 
والنظريـــة القومية وفي النقـــد األدبي للرواية 
العربية، وكان ســـباقا في اللغـــة العربية إلى 

تطبيق مناهج التحليل النفسي عليها.
مـــن أبـــرز مؤلفاتـــه ”معجم الفالســـفة“، 
و“من النهضـــة إلى الردة“، و“هرطقات 1 و2“، 
ومشروعه الضخم الذي عمل عليه أكثر من 20 
عاما وصدرت منه خمســـة مجلـــدات في ”نقد 
نقد العقل العربي“ كان آخرها اجلزء اخلامس“ 
من إســـالم القـــرآن إلى إســـالم احلديث“ (دار 
الســـاقي، بيروت، 2010)، أي في نقد مشـــروع 
الكاتب واملفكـــر املغربي محمد عابد اجلابري، 
ويوصـــف هـــذا العمـــل بأنـــه موســـوعي إذ 
احتوى على قراءة ومراجعة للتراث اليوناني 
وللتراث األوروبي الفلســـفي وللتراث العربي 
اإلســـالمي ليس الفلسفي فحســـب، بل أيضا 
الكالمـــي والفقهي والصوفـــي واللغوي، وقد 
حاول فيه اإلجابة عن هذا الســـؤال األساسي: 
هل اســـتقالة العقل في اإلســـالم جاءت بعامل 
خارجي، وقابلة للتعليق على مشـــجب الغير، 
أم هي مأساة داخلية ومحكومة بآليات ذاتية، 
يتحمل فيها العقل العربي اإلسالمي مسؤولية 

إقالة نفسه بنفسه؟.
ولعل أهـــم نقاط املســـار الفكـــري للمفكر 
الراحـــل جـــورج طرابيشـــي هـــو انتقاله عبر 
عـــدة محطات أبرزها الفكـــر القومي والثوري 
والوجوديـــة واملاركســـية والتحليل النفســـي 
وأخيـــرا  العربيـــة،  الروايـــة  علـــى  مطبقـــا 
اإلبســـتمولوجيا مطبقة على التـــراث العربي 

اإلسالمي.
وقد انتهى طرابيشي إلى تبني نزعة نقدية 
جذريـــة يرى أنها املوقـــف الوحيد الذي ميكن 
أن يصدر عنه املفكر، وال ســـيما في الوضعية 
العربية الراهنة التي يتجاذبها قطبان: الرؤية 

املؤمثلة للماضي والرؤية املؤدجلة للحاضر.
و“مصائر  من أقـــوال صاحب ”هرطقـــات“ 

الفلسفة“..
كان أول فشـــل لي فـــي حياتي مولدي. فقد 
ولدت في أســـرة عادية، وكنت أتساءل في أول 
خطواتـــي التفكيرية (وأنا طفـــل) ملاذا لم أولد 

من أســـرة نبيلة أو أميرية، ثم اكتشـــفت بعد 
ســـنوات عديدة، وأنا أطالع كتابات سيغموند 
فرويد، أن األطفال الذين يحلمون بالوالدة من 
أســـرة وهميـــة أنبل من أســـرتهم الفعلية، هم 
األطفال املرشـــحون األكثر من غيرهم للتثبيت 

في العقدة األوديبية.
    بالفعل إن أذني لم تكن في يوم من األيام 
موســـيقية، فرغم امتالكي منذ صغري ناصية 
اللغة العربيـــة، ورغم إتقانـــي لعلم العروض 
املجرد، فقد فشلت في أن أنظم بيتا واحدا من 

الشعر.
    كما فشلت في أن أكون شاعرا، ولو ليوم 
واحد، فقد فشلت في أن أكون روائيا، فما أكثر 
ما كتبت وما مزقت من مخطوطات ومشـــاريع 
روايات، ولكن مقابل فشلي هذا جنحت في أن 
أكون ناقدا روائيا، وبذلك يكون قد انطبق علي 
القـــول الســـائر: إن حتت جلـــد كل ناقد ناجح 

روائيا فاشال.
    فشـــلي الثقافي اآلخر يكمن في عالقتي 
باللغات األجنبية، فرغم أنني أتقنت الفرنسية 
قـــراءة وكتابـــة، وترجمت منها إلـــى العربية 
العشـــرات من الكتب، فإنني لـــم أجنح قط في 
أن أتقنهـــا نطقا، والعجيب أنـــه حتى بعد أن 

انقضت علـــى إقامتي فـــي مغتربي بفرنســـا 
خمس عشـــرة ســـنة كاملة، فإنـــي مازلت إلى 

اليوم أتلعثم بالنطق بالفرنسية والرطن بها.
    فشـــلي األكثـــر في حياتـــي هو الهزمية 
العربيـــة فـــي يونيـــو 1967، ولكن هـــذا ليس 
”فشـــلي“ بل هو فشـــل جيلي بأكمله، إنه فشل 
األمة وممـــا يرعبني أن أفكر، مجـــرد التفكير، 
بأن احلياة لن متتد بـــي مبا فيه الكفاية ألرى 
نهاية هذا الفشـــل، وال أدري هل ستكون له من 

نهاية أصال.
    ليـــس لكاتب، في عصرنا على األقل، أن 
يكون كاتبا إن كان راضيا عن واقعه. فالكتابة، 
في عصرنا دوما على األقل، هي فعُل هجرٍة عن 
الواقع. وفي حياتي ككاتب، لم يحترف شـــيئا 
آخر منذ خمســـني ســـنة ســـوى فعل الكتابة، 
أســـتطيع أن أقول إني مررت بثالثة أطوار من 

الهجرة عن الواقع.
    في احلقيقة أنا متشـــائم، والنهضات ال 
تصنعها سوى النخب، والنخب العربية اليوم 

في حالة يرثى لها، وأقول ذلك آسفا..!!
    دور املثقـــف أشـــبه أن يكـــون بذبابـــة 
سقراط، دوره أن يوقظ ال أن ينوم، أن يلسع ال 
أن يخدر.. ونحن بحاجة إلى نهضة ال إلى ردة.

مثقف من طراز خاص عرف بجرأته النقدية وعقالنيته الفكريةالمفكر السوري جورج طرابيشي يرحل في باريس تاركا أكثر من مئتي كتاب

تتزاحم اخلسائر السورية الكبيرة على إثر اخلسارة األكبر، سوريا. فبعد رحيل التشكيلي 
الدمشــــــقي نذير نبعة، واملخرج الســــــينمائي نبيل املالح قبل أســــــابيع، رحل األربعاء في 
الـ16 من شــــــهر مارس اجلاري، في العاصمة الفرنسية باريس، املفكر والكاتب واملترجم 
الســــــوري جورج طرابيشــــــي عن عمر يناهز 77 عاما. رحيل مدو آخر يضاف إلى قائمة 

اخلسارات التي منيت بها سوريا والوطن العربي.

[ رغم مساهماته في الفكر والترجمة كان منسيا كما يليق برجل ال يتذكره الضجيج[ مثقفون عرب ينعون قامة فكرية عربية ووجه نقدي في الثقافة العربية

 لم أفعل شيئا آخر في حياتي سوى أن أكتب 
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ثقافة
ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية في املسرح الوطني الفلسطيني بالقدس كتاب 

{يوميـــات كاتب يدعى x } للكاتب فراس حج محمد، والكتاب صادر عن دار الرقمية 

مؤخرا وقدم له األديب محمود شقير.

وقع مؤخرا تكريم الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بإيطاليا تقديرا ألعماله األدبية، 

فـــي ختام األمســـية الخاصة التي أقيمت له وتحدث فيها عـــن تجربته في كتابة رواية 

أرواح كليمنجارو.

جورج طرابيشي 

ووحدة الفكر العربي

} أمضى جورج طرابيشي سنوات طويلة 
من عمره في دحض كتاب "نقد العقل 

العربي" لمحمد عابد الجابري. أدهشه 
الكتاب في البدء، ثم أمضى عقدين من 

عمره في دحضه. ويمكن للمرء أن يتفق 
مع جوهر نقده للكتاب. فالكتاب بني على 

مخطط مبسط جدا يقوم على انقسام 
الفكر العربي عمليا بين مشرقي ومغربي. 
المشرق هو العرفان، والمغرب هو العقل. 

بالتالي، فتاريخ العقل العربي هو حركة 
انتقال جغرافية من المشرق نحو المغرب. 

ليس ثمة جدال في هذا الفكر، ثمة حركة 
جغرافية. وحين يحصل جدال، كما في جدال 

ابن رشد مع الغزالي في "تهافت التهافت"، 
فأساس الجدال جغرافي. وبما أن ابن رشد 

أرسطي حتى النخاع، لذا فالفكر العربي كان 
يرحل نحو أرسطو، نحو الغرب، وال يؤسس 

أسئلته الخاصة.
رغم ذلك، فإن كتاب الجابري أسهم بعمق 

في بناء طرابيشي. من دون كتاب الجابري 
ما كان يمكن لطرابيشي أن ينضج. نضج 
طرابيشي في نقده لكتاب الجابري. فتحه 
بعمق على التراث العربي اإلسالمي، بعد 
أن أمضى جزءا كبيرا من عمره مشغوال 

بالتراث الغربي األوروبي.
وّفر كتاب الجابري لطرابيشي أول 

محاولة عربية حديثة لفهم الفكر العربي، 
وللنظر إليه في كليته. أي باعتبار سؤاله 

سؤاال واحدا موحدا. هذا رغم بساطة 
مخطط الكتاب الذي بني على تعاكس 

المشرق مع المغرب. احتفظ طرابيشي 
بالهيكل العام لكتاب الجابري، ودحض 
محتواه. وخرج بتصور مختلف لتاريخ 

الفكر العربي والعقل العربي. عليه، فقد أثمر 
كتاب الجابري ثمرته عبر طرابيشي. بذا 

ال يمكن تقييم الجابري من دون طرابيشي. 
فوق ذلك، فال مجال اآلن للحديث عن تاريح 

الفكر العربي إال انطالقا من الجابري 
وطرابيشي. أي انطالقا من وحدة هذا الفكر.

دحض طرابيش "نقد العقل العربي"، 
لكنه ولد هو ذاته من هذا الكتاب. فقد صار 

مفكرا مختلفا بعد تورطه مع الجابري.

محمد زكريا

وو

كاتب وشاعر فلسطيني

{نقد نقد العقل العربي} هو مشروع 

الراحل الضخم عمل عليه أكثر من 

٢٠ عاما وصدر في خمسة مجلدات 

الراحل هو صاحب أكبر عدد من 

املساهمات الفكرية ومفكر مليء 

بالحيوية والنشاط مساجالته أغنت 

مكتبة الفلسفة العربية

العالم العربي يحتاج هذه األيام 

العصيبة لعقل حر تنويري قادر 

على إزاحة سحب الجهل والخرافة 

والتعصب كطرابيشي

من في {التنظيم الثوري} إلى 

{نقد نقد العقل  {هرطقات} مرورا بـ

العربي}، عرف جورج طرابيشي 

باجتهاده ومثابرته

خسارة حقيقية

}  قليل من أبناء جيلنا أو من األجيال 
التي تلت من لم يتعرف إلى منجزات 

األدب اإلنساني الحديث، من خالل مؤلفات 
وترجمات المفكر السوري الراحل جورج 
طرابيشي، من نظريات التحليل النفسي 
عند فرويد وحتى المؤلفات الماركسية، 

مرورا بالوجودية والروايات العالمية 
الشهيرة، وقليل منا من لم تستوقفه مليا 

غزارة هذه الترجمات التي أنجزها في شتى 
ميادين المعرفة والنقد األدبي الذي بدأ معه 
مسيرته األدبية، وكان أحد أعالمه، الذين لم 
يجمدوا عند منهج محدد، بل حاول االنفتاح 

والتجريب في أكثر من حقل من حقول 
النظرية النقدية.

لقد كان هذا التحول في مسيرته النقدية 
تعبيرا عن قلق المبدع الذي ال يركن إلى 

حقيقة ناجزة ونهائية، وهو ما بدا واضحا 
في مسيرته الفكرية، وفي انشغاالته بمجاالت 

المعرفة المختلفة من خالل ترجماته 
المتنوعة في شتى مجاالت العلوم والمعارف 

اإلنسانية. 
هذا الولع بالمعرفة وبنقلها إلى الثقافة 

العربية جعلت منه أحد الجسور الهامة 
النتقال هذه المعرفة والعلوم من الثقافة 

الغربية إلى ثقافتنا العربية، التي كانت في 
أمس الحاّجة إلى ما يثريها ويجعلها قادرة 
على مواكبة تطور الفكر والعلوم اإلنسانية.
 إن هذه اإلسهامات الواسعة لشخصية 

منحت عمرها للبحث ونقل المعرفة والجدل 
مع التراث عبر مؤلفاته التي بلغت مئتي 

كتاب، تكشف عن الدور الكبير والهام الذي 

لعبه طرابيشي في ثقافتنا العربية، وهو ما 
يحتاج إلى جهد مؤسسات إلنجازه.

النقلة األهم في مسيرة الراحل الفكرية 
جاءت من خالل التأثير الكبير الذي أحدثته 

ثالثية نقد العقل العربي للمفكر محمد 
عابد الجابري. لقد قادته من االنبهار إلى 

المراجعة ونقد النقد عبر جهد كبير بذله في 
إعادة قراءة التراث العربي وتدقيقه ما جعل 

حواره مع خالصات المفكر الجابري حول 
العقل العربي، من أهم وأخصب الحوارات 

الفكرية التي عرفتها الثقافة العربية مؤخرا.
إن رحيل مفكر وباحث ومترجم بحجم 

جورج طرابيشي يشكل خسارة حقيقية 
للثقافة العربية، ال سيما في هذه المرحلة 
التي يواجه فيها الفكر والعقل العربيين 

تحديات وجودية كبيرة من قبل ثقافة 
الغيبيات والنقل والتطرف، لكن ما تركه لنا 

وللثقافة العربية من ميراث فكري ونقدي 
كبير وهام يجعله دائم الحضور فينا ومعنا، 

ويجعل عزاءنا برحيله كبيرا.

مفيد نجم
ناقد من سوريا مقيم في برلين

الولع باملعرفة وبنقلها إلى 

الثقافة العربية جعلت منه أحد 

الجسور الهامة النتقال هذه 

املعرفة والعلوم من الثقافة 

الغربية إلى ثقافتنا العربية
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أمير العمري

} ال شـــك أن فيلـــم ”والد رزق“ الـــذي كتب له 
الســـيناريو صالح اجلهينـــي، وأخرجه طارق 
العريـــان، هـــو أحـــد األفـــالم املتميـــزة فنيا 
فـــي ســـينما ٢٠١٥ املصرية، ســـواء من حيث 
طريقـــة الســـرد أي األســـلوب الـــذي اختاره 
كاتـــب الســـيناريو لرواية األحـــداث وتوليف 
”احلبكة“، أو من حيـــث كفاءة اإلخراج ووضع 

الشخصيات الرئيسية في الفيلم.
وضـــع املخـــرج مجموعـــة مـــن الشـــبان 
من اخلارجـــني علـــى القانون، فـــي محيطهم 
االجتماعـــي املتدنـــي، فـــي أحيـــاء القاهـــرة 
الهامشـــية، مصورا أجواءها ببراعة، مضفيا 
إلـيهـــم حملـــة مصرية دقيقـــة تشـــي باحلالة 
الراهنـــة التي أصبحت عليها تلك األحياء، من 
خالل ما صوره من مشـــاجرات في الشـــوارع، 
والربط بني الرغبة املتهورة لدى هؤالء الشبان 
لتحقيق الكســـب الســـريع، من خالل السرقة 
واالبتـــزاز والتهديـــد، واحلصـــول على املتع 
احلســـية املباشـــرة، ثم تصوير خـــروج أحد 
أبطاله رضا (أحمد عز) في مشـــهد طريف، إلى 
احلارة أمـــام منزل الفتاة التـــي يحبها حنان 
(نسرين أمني)، والصياح أمام جميع السكان، 
مؤكـــدا لهم أن حنان ”تخصـــه وحده“، محذرا 
أي شـــاب من االقتـــراب من بيتهـــا أو التقدم 
خلطبتها. باإلضافة بالطبع إلى جناح العريان 
فـــي إخـــراج الكثيـــر من مشـــاهد املطـــاردات 
والعنـــف التي اســـتعان في تنفيذهـــا بفريق 

دمناركي.

مذاق مختلف

لعل ما يلفـــت االنتباه في فيلم ”والد رزق“ 
املختلف في نســـقه ومذاقه عن غيره من أفالم 
العنف واألكشن في السينما املصرية مع ملسة 
من الكوميديا، أن احلبكة أو ســـياق السرد في 
الفيلم مقتبسة بذكاء شديد وبنوع من التحايل 
املاهر، من الفيلم األميركي الشهير ”املشتبهون 

العاديون“.
ففيلم ”والد رزق“ يتشـــابه كثيرا معه، أوال 
في إســـناد البطولة إلى خمس شخصيات، هم 
أوالد األســـطى رزق، صاحـــب ورشـــة إصالح 
الســـيارات الـــذي توفـــي وترك لهم الورشـــة، 
لكنهـــم ال يحصلون منها على ما يكفيهم، وهو 
مـــا يدركه الشـــقيق األكبر رضـــا الذي أصبح 

بديال عـــن األب الراحل، فيبـــدأ التمرد ويعقد 
اتفاقـــا مـــع أشـــقائه األربعة، على االشـــتراك 
معه فـــي الســـطو والســـرقة علـــى أن يظلوا 
دائما مخلصني لبعضهـــم البعض، ويلتزمون 

باالبتعاد عن القتل واملخدرات.
بعد سلســـلة من العمليات، آخرها العملية 
التـــي تؤدي إلـــى إصابـــة شـــقيقهم األصغر 
رمضـــان وفقدانه عينه، يقرر رضا الذي يرغب 
فـــي االســـتقرار بعـــد زواجه من حنـــان التي 
أصبحت حامال منه أيضا، في اعتزال اإلجرام، 
وســـط معارضة قوية من شـــقيقه التالي ربيع 
(عمرو يوسف)، ومعارضة مستترة من أشقائه 
اآلخرين الذين يقولون له إنهم ال يعرفون عمال 
آخـــر ميكنهم القيام به غير الســـرقة، وينتهي 
األمر بعودة رضا فـــي نهاية الفيلم إلى طريق 

اجلرمية.
هناك  في فيلـــم ”املشـــتبهون العاديـــون“ 
أيضا خمســـة من املجرمني يتزعمهم ”كيتون“ 
(املعادل لرضا) الذي كان في الســـابق ضابط 
شـــرطة فاســـدا ومنحرفـــا، ارتكب عـــددا من 
اجلرائم، ثم طرد من العمل واجته إلى استثمار 
أموالـــه في البيزنس وارتبـــط بعالقة حب مع 
إيدي احملامية التي تتابع النواحي القانونية 
ألعماله، ثم يريد أن يتزوجها ويســـتقر معها، 
لكنه يجد نفســـه مضطرا للعودة إلى اجلرمية 

مجددا.
ومـــن ناحية البناء وشـــكل الســـرد يعتمد 
”املشـــتبهون العاديون“ على رواية القصة من 
خالل شخصية فيربال (كيفن سبايسي) املعاق، 
وهـــو أقـــل املجرمني اخلمســـة شـــأنا وذكاء، 
ويصبح هو الوحيد من بينهم الذي ينجو من 
العملية األخيرة التي انتهت باشتعال النيران 
فـــي املركب الـــذي هاجمته املجموعة إلفســـاد 
صفقة بيع كميـــة من الهيروين تبلغ ٩١ مليون 
دوالر، وهم يفقدون جميعا حياتهم باســـتثناء 
فيربـــال، خالل املعركة التي تدور على ســـطح 
املركب، حسبما يروي فيربال لضابط الشرطة 
بعد القبض عليـــه وعقد اتفاق بالبوح بكل ما 

يعرفه عن العصابة مقابل اإلفراج عنه.
إننا نشـــاهد األحـــداث من وجهـــة نظره، 
يرويها بأسلوب الفالش باك على مدار الفيلم، 
إلى أن يكتشف الضابط في النهاية أنه خدعه 

وكان يقص عليه رواية ملفقة.
يقـــص عاطـــف صديق  وفـــي ”والد رزق“ 
املجموعـــة منـــذ الطفولـــة، لضابط الشـــرطة، 
تفاصيـــل العمليات التي قامـــت بها العصابة 
من خالل مشاهد الفالش باك لكي نكتشف في 
النهاية أنه كان يخدع الضابط الفاســـد عمدا، 
ويقوده نحو وجهة معينة من أجل اإليقاع به.
ومع ذلـــك، بينمـــا كان فيربال فـــي الفيلم 
األميركي مشاركا في كل األحداث التي يرويها 
على الضابط وهو ما يساهم في جعل الضابط 
واملشـــاهدين، يبتلعون الطعم، كان عاطف في 

الفيلم املصري خـــارج عمليات اجلماعة طوال 
الوقت كما يقّر هو ويعترف، مما دفع الضابط 
إلى الســـخرية منه ذات مرة في خضم روايته 
ألدق تفاصيل العمليات بقوله ”وهل كنت ترقد 
حتت الفراش تستمع إليهم“، فيقول له عاطف 
الـــذي أّدى دوره مبهـــارة كبيـــرة املمثل أحمد 
الفيشـــاوي، إنه كان حاضرا أثناء تخطيطهم 

لكل العمليات التي قاموا بها.
وألن هـــذا التفســـير ليـــس كافيـــا لضبط 
احلبكة وإقناع املشـــاهدين، يجعل السيناريو 
رضا يعترف قرب النهايـــة للضابط بوضوح، 
بأن عاطف لم يكن في احلقيقة ســـوى شـــقيقه 
رجـــب، وأنه قد خدعه ومثـــل عليه دور عاطف 
شقيق زوجته حنان، الذي هو في احلقيقة أقل 
من اجلميـــع ذكاء وفطنـــة وإدراكا، على غرار 
فيربال في ”املشـــتبهون العاديون“ مع الفارق 

بالطبع.

خدعة وموعظة

في الفيلـــم األميركي يشـــترط كيتون على 
رفاقه األربعة لقبول قيادتهم في عملية السرقة 
القادمة، االبتعـــاد متاما عن القتل واملخدرات، 
وعندمـــا يقومون بالعمليـــة يتورطون في قتل 
حارســـني من احلراس الشـــخصيني للمهرب، 
ثم قتل املهرب نفســـه بعد أن يرفض االنصياع 
ألوامر كيتـــون، ويكون من يقتلـــه في النهاية 
هـــو فيربال، ثـــم يكتشـــفون أن احلقيبة التي 
حصلوا عليهـــا منه، حتتوي علـــى الهيروين 
بدال من املال، فيذهبون إلى الرجل الذي كلفهم 
بالعملية، ويلقون في وجهه بأكياس املخدرات 

تعبيرا عن شعورهم بالغضب الشديد.
وفـــي الفيلم املصري يجد رضا وأشـــقاؤه 
أنفســـهم أمام مدير كازينو القمار الذي قاموا 

بالســـطو عليـــه، يواجه بشـــجاعة املســـدس 
املصـــوب إلـــى رأســـه، ويرفـــض أن يتركهـــم 
يهربون املال الذي سرقوه، وتكون النتيجة أن 
العمليـــة التي كان يفتـــرض أن تتم دون إراقة 
للدماء تنتهي إلى إطـــالق الرصاص وانفجار 
العنـــف، وأن يفقـــد الشـــقيق األصغر رمضان 
عينه، وخروج املجموعـــة في النهاية من دون 

مال.
كان الفيلـــم األميركـــي ينتهـــي بانتصـــار 
املجـــرم فيربال على الضابـــط، وهروبه باملال 
الـــذي حصل عليـــه من عملية اقتحـــام املركب 
في ميناء لوس أجنليس بعد أن أدرك الضابط 
-متأخرا- أن فيربال هو قيصر ســـوزي نفسه، 
ذلك املجرم األسطوري الذي يحرك األشياء من 
بعيد دون أن يعرف أحد حقيقته بالضبط، وأنه 
ضحك عليه وقص عليه قصصا كاذبة، وجعله 
يعتقد أن كيتون هو قيصر ســـوزي، وأنه رمبا 
لـــم ميت، بـــل مازال حيـــا وقد اختفـــى باملال 
املســـروق. وفي الفيلم املصري تنتهي احلبكة 
بفكرة مدهشة تتيح لألشقاء اخلمسة (ال يفقد 
أحد منهم حياته) االستيالء على املخدرات من 
ضابط املباحث الفاسد الذي سرقها، وإعادتها 
إلـــى املعلم صقر (ســـيد رجـــب) مقابل إطالق 
سراح شـــقيقهم األصغر رمضان الذي احتفظ 

به كرهينة إلى حني إمتام العملية.
وقـــد فشـــلت العملية بعد تدخـــل الضابط 
واالســـتيالء على املخدرات واالحتفاظ بها في 
اجلزء اخللفي من ســـيارة داخل قسم الشرطة، 
في أول مشـــهد من نوعه في تاريخ الســـينما 
املصرية، يوجه إدانة هائلة مباشـــرة لفســـاد 

الشرطة.
وفي نهاية الفيلم تستعد املجموعة للقيام 
بعمليـــة جديدة، بينما تتجه الشـــرطة للقبض 
على املعلـــم صقر وفي حوزتـــه املخدرات، أي 

أن جماعة األشـــقياء هي التي تنتصر بعد أن 
متكنت مـــن قهر املجرم الشـــرس املتمرس في 
اإلجرام، وعلى الشـــرطي الفاسد، وتضربهما 

ببعضهما البعض.
فـــي الفيلـــم األميركـــي إذن ينجـــو اللص 
من الشـــرطي، وفـــي الفيلم املصـــري، يتضح 
أن األشـــرار احلقيقيـــني األكثر عنفا وفســـادا 
ليســـوا أبناء املعلم رزق الذين يرفضون القتل 
واملتاجـــرة في املخدرات، بـــل تاجر املخدرات 
اجلشـــع املعلم صقر، وضابط الشرطة الفاسد 

الذي أراد االستيالء على املخدرات حلسابه.
وإذا كان االقتباس ال يؤدي عادة إلى نتائج 
جيدة في معظم األفالم املصرية االســـتهالكية، 
إّال أن كاتب سيناريو فيلم ”والد رزق“ جنح في 
اقتباس طريقة السرد من الفيلم األميركي بعد 
تطويعه وتطعيمه بأفكاره اخلاصة املســـتمدة 
من أكثر مـــن مصدر، مع نكهة مصرية خالصة 
تبدت في احلوار الطبيعي التلقائي الذي رمبا 
صدم بعـــض أنصار ما يســـمى بـ“الســـينما 
النظيفـــة“ لتضمنه الكثير من األلفاظ اجلريئة 
التي تتردد عادة في الواقع نفسه، في أوساط 

الشبان من اخلارجني على القانون.
أهـــو اقتبـــاس؟ نعم.. ولـــم ال؟ فالعبرة في 
النهاية باملنتـــج النهائي، وبنجاحه في توفير 
متعة املشـــاهدة، وفتـــح طرق جديدة للســـرد 
السينمائي، وهو ما جنح فيه الفيلم املصري.

[ الفيلمان تجنبا جريمة القتل ووقعا فيها [ طرق جديدة للسرد السينمائي تمتع الجمهور
{والد رزق} المصري من {المشتبهون العاديون} األميركي اقتباس ممتع لـ

االقتباس في الســــــينما أمر معروف ومألوف، يقوم به كبار الســــــينمائيني في العالم، ولكن 
العبرة بالطبع مبقدرة الســــــينمائي على تطويع األفكار املقتبسة ألسلوبه اخلاص، وقدرته 
على إقناع املشاهدين بالتجربة السينمائية التي يقدمها وبالغتها الفنية، وليس بعيدا عن 
األذهان اقتباس املخرج تارانتينو لفيلم إيطالي من الســــــتينات في فيلمه الشــــــهير ”جانغو 

طليقا“.

مشـــهد  أول  يقـــدم  الفيلـــم 

مـــن نوعـــه فـــي تاريخ الســـينما 

املصرية، إذ يوجـــه إدانة هائلة 

مباشرة لفساد الشرطة
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سياق السرد في فيلم {والد رزق} 

مقتبس بذكاء وبنوع من التحايل 

املاهـــر، مـــن الفيلـــم األميركـــي 

{املشتبهون العاديون}
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فيلم مصري مقتبس لم يتخل عن خصوصيته المحلية

يبـــدأ النجـــم املصري أحمد الفيشـــاوي قريبا تصويـــر فيلم كوميدي جديـــد  بعنوان سينما

{اللعبة شمال} للمخرجة مريم أحمدي، والذي يشهد عودة املنتجة ناهد فريد شوقي 

إلى إنتاج األفالم بعد غياب دام ثالثة عشر عاما عن اإلنتاج السينمائي.

يلعب النجم الهندي شاروخان في فيلمه املنتظر عرضه في صاالت السينما الهندية 

{فان}، دورين مختلفني في نفس الوقت، حيث  الجمعة 15 أبريل القادم، واملعنون بـ

يتقمص دور نجم مشهور، عالوة على دور أحد املعجبني بذاك النجم الشهير.

كندة قنبر

} فيلم ”رحلة في الرحيل“ للمخرجة والشاعرة 
الفلســـطينية هند شـــوفاني مصور على وقع 
قصائـــد كتبتهـــا المخرجـــة ألبيهـــا الراحـــل 
إلياس شـــوفاني، مع تأثيرات تصويرية تأخذ 
المشاهد إلى زمن الكفاح المسلح، تحكي فيها 
هند الطفلـــة والفتاة عن مشـــاعرها وحياتها 
التي عاشـــتها هي وعائلتها الصغيرة في ظل 

األب الحاضر الغائب.
تدور أحداث الفيلم في مدينة دمشق والتي 
تشـــهد تغيرا جذريـــا وتاريخيا، حيـــث يبدأ 
الفيلـــم بمكالمة هاتفية تســـأل البنت عن حال 
األب الذي يعيش محاطا بالقصف والحواجز 
األمنية التي زرعها النظام الســـوري لقتل أي 

احتجاج وثورة ضده.
تكلم إلياس شـــوفاني بروح مرحة ساخرة 
قائال رغـــم القصف وانقطاع التيار الكهربائي 
والمازوت وغالء المعيشـــة، ”مازالت عايش“، 

ولكن فـــي نفس الوقت كانت فـــي صوته نبرة 
المكلوم الحزين على ثورة يتيمة.

تتنقل أحداث الفيلم من حال الحاضر إلى 
الماضي والحقبات التي عاشها هذا المناضل 
في ثورته الفلسطينية وربطها بالحاضر الذي 
يعيشـــه الربيع العربي، وفـــي لحظة تتداخل 
األحداث والتحليالت مع بعضها وال نعرف في 

أي زمن نعيش.
ألـــف إلياس شـــوفاني أكثر مـــن 22 كتابا 
عـــن فلســـطين وإســـرائيل وتشـــكيل الوعي 
العربـــي، منهـــا ”طريـــق بيغن إلـــى القاهرة“ 
و“الحروب  االســـتراتيجي“  إســـرائيل  و“أمن 
اإلســـرائيلة ـ العربيـــة“ وغيرهـــا الكثيـــر من 

المؤلفات والمقاالت.
عـــاش إليـــاس شـــوفاني حياه الشـــتات 
وعاشـــت معه عائلته الصغيرة شتاته وشتاتا 
آخر محكوما على كل فلسطيني، أراد أن يشق 
طريـــق فلســـطين الصخـــري بيديـــه، منع من 
دخول عدد مـــن الدول العربيـــة وكان مطلوبا 
من قبل إســـرائيل وحركة فتح ورجال الرئيس 

عرفات.
تحدث الراحل في الفيلم عن خياراته التي 
أقـــدم عليها وقال البنته أنه ليس بنادم عليها، 
وعلى فكره الراديكالي وأنه متصلب في آرائه 
وأنـــه اختار عملـــه الثوري والسياســـي على 
حســـاب عائلته وحياته الخاصة، ألنه يعشـــق 

العمل السياسي وأن أولوياته هي فلسطين.

صـــورة هـــذا الرجل القـــوي غيـــر النادم 
والمتصلـــب فـــي قراراتـــه تغيرت فـــي لحظة 
تلقيـــه مكالمة مـــن عّمان، التـــي تحدثت فيها 
صديقة زوجته لتخبره آنذاك عن رحيل زوجته 
ياســـمين، والذي كان مبكرا، بعد صراع طويل 

مع المرض.
انهار إليـــاس عند تلقيـــه الخبر وأجهش 
بالبـــكاء، فأزيـــل حاجز القســـوة عنـــه وظهر 
اإلنســـان والزوج فيه، لم تســـتطع كاميرا هند 
أن تلتقط هذه اللحظات، ولكن حديثه عن موت 
زوجتـــه والحياة التي عاشـــها خالل مرضها 
ورحيلها تظهر أحاسيســـه التـــي ألمح إليها 
وعن المحنة التي عاشها بعد رحيل ياسمين.

قالـــت المخرجة هند شـــوفاني لـ“العرب“ 
إنهـــا قامـــت بإخراج هـــذا الفيلـــم ليس فقط 
لتوثيق حياة والدهـــا، ولكنها قصة متكاملة، 
تحتوي على كل العناصر الدرامية، التي فيها 
البعد اإلنســـاني وروح التضحية والخسارة، 
الحروب والحنين، االلتزام والفشل والمثابرة.
وأضافـــت هنـــد ”من المهم جـــدا أن نوثق 
حياة نضال الجيل األكبر ســـنا، والذين قاتلوا 
من أجـــل فلســـطين في حقبـــة مختلفـــة كان 
يشوبها األمل في االنتصار، وفي نفس الوقت 
النتائج التـــي وصلنا إليها هذه األيام“، وهذا 
التوثيـــق من وجهـــة نظر هنـــد المخرجة أمر 
مهم للذاكرة الجماعية بالنســـبة ألبناء الجيل 

الجديد والقضية في حّد ذاتها.
فيلم يحكي أوتوبوغرافيا حزينة عن عائلة 
عانت مـــن خيـــارات ثورية متطرفـــة، وصّور 
حجم التضحيات وانعكاســـاتها على محيطه، 
ولعل المراد قوله وبشـــكل غير مباشر أن ثمن 
أي قـــرار ثوري هـــو ثمن باهـــظ، وأي طريق 
ثـــوري هو طريـــق طويل محفـــوف بالدماء و 

االنكســـارات، اتفقنا مع فكر إلياس شـــوفاني 
أم اختلفنـــا معه، فال شـــك أنـــه صاحب ثورة 
أخـــذت عددا من المراحل واألشـــكال، وتنقلت 
من العمل الميداني والسياســـي ومن ثمة إلى 

العمل األكاديمي المعرفي.
حديث إلياس شـــوفاني في آخر مكالمة له 
عن دمشـــق وأبنائها، جعل لهذا الفيلم صدى 
خاصـــا لواقع مرير يعيشـــه الربيـــع العربي 
والذي قـــال البنته إنه لن يغـــادر المدينة ولن 
يغـــادر بيته وهو باٍق مع النـــاس الذين عاش 
معهم وشـــاركهم حياتهم، منتقدا ممارســـات 
النظـــام الســـوري القمعية وفـــي نفس الوقت 

منتقدا أداء هذه الثورة.

ألـــف  إليـــاس شـــوفاني  الراحـــل 

أكثر من 22 كتابا عن فلســـطني 

الوعـــي  وتشـــكيل  وإســـرائيل 

العربي

 ◄

{رحلة في الرحيل} أوتوبوغرافيا حزينة لعائلة عانت الشتات

ثمن القرارات الثورية باهظ

عــــــرض صندوق القدس للثقافة والتنمية االجتماعية في واشــــــنطن مؤخرا فليم ”رحلة في 
الرحيل“ للمخرجة والشــــــاعرة الفلسطينية هند شــــــوفاني، وهو فليم وثائقي يتناول حياة 
والدها الراحل إلياس شــــــوفاني والذي عرف بنضاله الشــــــرس ضد إسرائيل ومحاربته 

ألي سياسة للتطبيع.

◄ تدور أحداث الفيلم 
البريطاني ”عني في 

السماء“، ملخرجه جافني 
هود حول العقيدة كاثرين 

باول، التي تقمصت 
دورها هيلني ميرين، 
والعقيدة كاثرين من 

بني قادة عمليات خاصة 
بالطائرات دون طيار مكلفة بالقبض 

على مجموعة من اإلرهابيني في كينيا، 
لكنها تكتشف أن هؤالء يخططون 

لعملية انتحارية، فتصدر أوامر عاجلة 
بقتلهم.

[ اسم الفيلم: عني في السماء.
[ بطولة: هيلني ميرين.

[ إخراج: جافني هود وآيرن بول.
[ سنة اإلنتاج: ٢٠١٦.

تدور أحداث الفيلم املصري 
”املشخصاتي ٢“ وهو من بطولة تامر 

عبداملنعم وسمير غامن، 
ومن إخراج محمد صالح 

أبوسيف في إطار كوميدي 
عقب اندالع ثورة الـ٢٥ من 
يناير، حيث تطلب جهات 
أمنية من ”املشخصاتي“ 

انتحال شخصية الرئيس 
السابق محمد مرسي، من 

أجل إنقاذ الوطن من سيطرة اإلخوان.
[ اسم الفيلم: املشخصاتي ٢.

[ بطولة: تامر عبداملنعم وسمير غامن.
[ إخراج: محمد صالح أبوسيف.

[ سنة اإلنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات
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محمد بن امحمد العلوي

} نشـــأت املمثلة املغربية أمال التمار مبدينة 
ســـال قرب الرباط العاصمة، ودرست بها حتى 
حصولها على شهادة الباكالوريا، ثم التحقت 
بجامعة محمد اخلامس بالرباط شـــعبة اللغة 
اإلنكليزية وآدابها، ثم اجتازت اختبار اإلرشاد 
الســـياحي، والتحقت بعد ذلك مبدينة مراكش 
منذ خمس وعشـــرين ســـنة، حيـــث عملت مع 

وكالة ”فرام“.
تقول املمثلة والسيناريست املغربية أمال 
التمـــار ”مت اختياري وأنا في أولى ســـنوات 
اإلعدادي ألن ألتحق ببرنامج تلفزيوني بعنوان 
”نادي الصغار“ مع األســـتاذ بنعاشر املدغري، 
ودام حضوري فـــي البرنامج ما يقارب األربع 
ســـنوات“، ومتّنت أمـــال، لهذا األســـتاذ، الذي 
اعترفت بأنه مـــن أخذ بيدها ووثق مبوهبتها 
ومنحها فقرة كاملة فـــي البرنامج كانت تقدم 

خاللها رقصات ومسرحيات.
التحقت التمار مبســـرح الهواة في أواخر 
الســـبعينات، وأسســـت معهم فرقة هواة الفن 
وطـــورت معرفتهـــا باملســـرح حتت إشـــراف 
عبداملجيد فنيش، عبدالكرمي برشـــيد، املرحوم 
محمد مســـكني ومحمد البلهيســـي، واعترفت 
التمـــار بـــأن هـــؤالء ســـاعدوها علـــى صقل 

موهبتها في اإللقاء والتشخيص.
لم ترد والدتها أن يســـرق الفن كل وقتها، 
حيـــث وضعـــت لهـــا شـــرطا لالســـتمرار في 
مســـيرتها الفنيـــة، وهـــو كمـــا تقـــول املمثلة 
املغربية ”أال أهمل دراستي وكان بالنسبة إلي 
حتديا، إذ حرصت على متابعة دراســـتي التي 

لم أهملها في أي وقت من األوقات“.

الفن والحياة

التحقت املمثلة أمال التمار بفرقة املســـرح 
الوطني في وسط الثمانينات، حيث أن الفرقة 
كانت بحاجة إلى عنصر شاب ووجدت نفسها 

مع عمالقة التمثيل املغربي.

وحـــول هذه التجربـــة قالت عنهـــا ”كانت 
حتديا من نوع آخر، إذ أن الفرقة كانت بحاجة 
إلى عنصر شاب ووجدتني مع عمالقة التمثيل 
املغربي، وقدمت مـــع الفرقة التي عمرت معها 
ما يقارب اثنتي عشـــرة سنة أروع املسرحيات 
و”احلكيم  و”الرهـــوط“  البندقيـــة“  كـ”تاجـــر 
و”حفيد مبروك“  و”قاضي احللقـــة“  قنقـــون“ 

و”املال واحملال'“.
ومـــن املســـرح كانـــت غـــزوة التلفزيـــون 
الذي أخـــذ املمثلة بعيدا مبشـــاركتها في عدة 
مسلســـالت ومتثيليـــات وأفـــالم تلفزيونيـــة 
وبرامـــج ثقافيـــة وفنية، ورغـــم كل هذا، تقول 
أمـــال التمـــار لـ”العرب“، ”كنـــت دائما أفصح 
عن حنيني للمســـرح وتوقي له، ألنه مدرستي 
األولى بالرغم من جناحي تلفزيونيا وتقدميي 
ألدوار مختلفة، وقد عدت في السنوات األخيرة 
إلى املسرح مبسرحية ”أو من بعد“، أي ”ومن 

بعد“ لفرقة سبعة نساء مبراكش“.
وقالت أمال ”أنا اآلن بصدد تقدمي عروض 
جديـــدة ملســـرحية جديدة بعنوان ”مـــا أنا إّال 
بشر“، لفرقة فانوراميك مبراكش التي صورت 
مؤخـــرا للتلفزيون للعرض في رمضان املقبل، 
كما ســـأبدأ قريبـــا تصوير دوري فـــي الفيلم 

التلفزيوني ”ليلة خاصة“ إلدريس ملريني“.
في خطوة اســـتغرب لها البعض، ترشحت 
املمثلة أمـــال التمار لالنتخابـــات احمللية في 
سبتمبر من السنة املاضية، وعن هذه التجربة 
قائلة ”لـــم أتقدم  اعترفـــت التمار لـ”العـــرب“ 
لالنتخابـــات ألجد في السياســـة مـــا لم أجده 
فـــي الفن، أبدا، هذان امليدانـــان مرتبطان، ألن 
الهدف هو خدمة الصالـــح العام والعمل على 

رسالة نبيلة“.
وأضافت املمثلة املغربية ”أردت كســـر تلك 
الثقافة التـــي تربينا عليها، وهي التخوف من 
السياســـة، وقد انتظرت ســـنوات التخاذ هذا 
القـــرار، وذلك ألخذ كل الوقت الســـتيعاب هذه 

السياسة“.
وتسترســـل فـــي إبـــراز مفهومها اخلاص 
للسياســـة، قائلـــة ”إنـــه منبثق عـــن جتاربي 
ومشـــاركاتي فـــي العمل اجلمعـــوي ملا يناهز 
خمـــس عشـــرة ســـنة، وقربـــي مـــن النـــاس 
وتطلعاتي هي خدمتهم بالسياسة أو دونها“.

وتضيـــف ”قربـــي مـــن مشـــاكل النـــاس 
ومعاناتهم بحكم مخالطتي لهم، هو ما أقنعني 
بالتقـــدم لهذه االنتخابات ألنـــي أريد أن أتكلم 
باســـم الناس، َألني واحدة منهم وكلي أمل في 

أن تصل أصواتهم وتسمع مشاكلهم، وأمتنى 
أن يصوت الناس في كل احلاالت لألفضل، كي 
ال يتركوا الفرصـــة ألن يقرر غيرهم مصيرهم، 

فالتصويت مهم، وهو حق وطني“.
وتؤكد أمال التمـــار أن الفنان يؤدي دوره 
األساسي بتقدميه ألعمال تعكس واقعا يعيشه 
اجلميـــع، فاملطلوب، كما تقول، هو االحترافية 
واملصداقية واإلخالل بهـــذه املصداقية يعني 

الطعن في الثقة املمنوحة.
واكتسبت املمثلة أمال التمار جتربة مهمة 
في العمل اجلمعوي كمتطوعة ملا يقارب اثنتي 
عشرة سنة مع جمعية ”ما تقيش ولدي“، التي 

حتارب ظاهرة اغتصاب األطفال.
وتقـــول املمثلة ”ألفت عـــدة أعمال توعوية 
للقضـــاء علـــى بعـــض الطابوهـــات كالهـــدر 
وزواج  الصغيـــرات  واخلادمـــات  املدرســـي 
اخلاصـــة  االحتياجـــات  وذوي  القاصـــرات 
مبشـــاركة مجموعـــة من الفنانـــني املتطوعني 

كذلك“.
وفي إطار العمل اجلمعوي التطوعي قامت 
أمال التمار بتأليف وتشخيص الفيلم الطويل 
”رقصة الوحش“ الذي يتطرق إلى زنا احملارم، 
وشـــاركت في تشخيص فيلم ”الصمت بصوت 
عـــال“، والذي يتطرق إلى االغتصاب واخلوف 

من املجتمع.
وقالـــت أمـــال التمـــار ”اآلن، أنـــا بصـــدد 
كتابة ســـيناريو يتطرق إلى ظاهـــرة اٍالرهاب 

واستقطاب الشباب“.

الدراما املغربية

تقـــول املمثلـــة املغربيـــة أمـــال التمار إن 
اإلنتاجـــات الســـينمائية املغربية فـــي حقبة 
الثمانينات والتســـعينات لم تكن بالكثافة كما 
هو احلال اآلن، لذلك تضيف ”لم يتسن للعديد 
مـــن الفنانني املغاربة املشـــاركة فيهـــا آنذاك، 
واقتصـــرت مشـــاركاتي شـــخصيا في بعض 
األفـــالم األجنبية، منها فيلم ”التوراة‘ و”عودة 
املســـيح“ و”حنان من غالســـيا إلـــى املغرب“، 
وشاركت أيضا في دبلجة أفالم أجنبية، وهي 

جتربة مهمة في مساري الفني“.
واقتحمـــت أمال التمار العمل اإلذاعي عبر 
مشاركتها في مسلسالت الظهيرة، وخصوصا 
دورها في مسلسل ”سيارة في احملنة“، إضافة 
إلى امللحمات الوطنية ومنها ”ملحمة العهد“، 

التي عرضت في األوبرا بالقاهرة.
أمـــا عـــن املسلســـالت املغربية فـــي حقبة 
الثمانينات والتســـعينات، فقالت أمال التمار 
إنهـــا كانـــت جيدة إلـــى درجـــة أن الكثير من 
الناس يتذكرونها ويسعون القتنائها والبحث 
عنهـــا في اإلنترنت، لكنها لـــم تعد بنفس الكم 
كما كانت في السابق، وأضافت ”اليوم، أصبح 

الســـيتكوم يحتل املرتبة األولى في اإلنتاجات 
الوطنيـــة، وأعتبـــره دخيـــال، إذ لـــم يجد بعد 

طريقه وخصوصا في رمضان“.
األشـــرطة  عـــدد  إن  لـ”العـــرب“،  وقالـــت 
التلفزيونيـــة في تزايد، وقـــد اجتهت بدورها 
إلى التأليف وكتابة الســـيناريو، حيث توضح 
حـــول اتخاذها هذه اخلطوة قائلة ”كنت أتابع 
دروس وتقنيات هذا العمل على أيدي أساتذة 
كبار، لكنني انتظرت حتى اكتملت عندي الرؤيا 
وما يطلبه اجلمهـــور من حيث نوع املواضيع 

التي يفضلها“.
قامت التمار بتأليف مســـرحيات صغيرة، 
وأفالم قصيـــرة توعوية تعـــرض على هامش 

املهرجانـــات وفـــي احملافل الوطنيـــة، وحول 
اختيارها ملوضـــوع زنا احملارم فـــي كتابتها 
الســـيناريو، قالـــت ”املوضـــوع شـــائك ومن 
التابوهات، وتطلب منـــي مجهودا كبيرا لكي 
يكون أكثر واقعية، حيث ســـاعدتني جتربتي 

في العمل اجلمعوي على تشكيله دراميا“.
وانتهت التمار مؤخرا من كتابة ســـيناريو 
فيلـــم حول اإلرهـــاب بعنوان ”طيـــور جهنم“، 
تقول إنه يتحدث عن ظاهرة استقطاب الشباب 
لالنضمـــام إلـــى اخلاليا املتطرفـــة، والغرض 
حســـب املؤلفـــة واملمثلـــة، هـــو مواجهة هذه 
الظاهرة وطرح التســـاؤالت حول أسبابها مع 

محاولة إيجاد حلول لها.

أمال التمار: رغم نجاحي في الدراما 

التلفزيونية أحن إلى المسرح

{منظومة} نادية الجندي الدراما اللبنانية ترتد إلى مراتب دونية أشبه باإلعالنات

يؤجل إلى ما بعد رمضان

بدأت مسيرتها الفنية وهي في سن صغيرة، وتعرفت إلى عالم الفن مع احلفالت املدرسية 
عبر وصالت موســــــيقية وأدوار مســــــرحية صغيرة، تخطت طفولتها املرحة والغنية بعدما 
صقلت موهبتها ومترست على الصعود على خشبة املسرح والرقص والرسم والطرز في 
أحد النوادي املغربية، هي املمثلة والسيناريست املغربية أمال التمار التي التقتها ”العرب“ 

في الرباط، فتحدثت عن البدايات والطموحات.

عـــن  يتحـــدث  جهنـــم}  {طيـــور 

الشـــباب  اســـتقطاب  ظاهـــرة 

لالنضمام إلى الخاليا املتطرفة، 

في محاولة إليجاد حلول لها

 ◄

شادي عالء الدين

} يـــكاد متابعـــو العصـــر الذهبـــي للدرامـــا 
اللبنانية في حقبة الســـتينات والســـبعينات، 
يجمعون علـــى أن الســـحر واجلاذبية اللذين 
كانـــت تتمتـــع بهمـــا، إمنـــا يعودان بشـــكل 
أساســـي إلى خصائص فنيـــة بحتة، أهم تلك 
اخلصائص ترتبط بالقدرات العالية التي كان 
يجـــب توفرها عند املمثلـــني، خصوصا أولئك 
الذين كانـــوا يقدمون الدرامـــا الناطقة باللغة 
الفصحى، أو تلك التي تتناول وقائع تاريخية.

لـــم يكن ممكنا ملشـــاهد الدرامـــا اللبنانية 
في فتـــرة الســـتينات والســـبعينات أن يقول 
لنفسه إنه يســـتطيع أن يؤدي هذا الدور مثل 
املمثـــل، ألن التطلب التقني، واإلعداد الطويل، 
والتدريب الشاق الذي كان عدة الشغل في تلك 
الفترة، كان يظهر جليـــا في األداء وفي كل ما 

كان يعرض للناس على شاشات التلفزيون.
القدمية  املسلســـالت  اســـتعادة  محاوالت 
التـــي القت رواجا منقطـــع النظير، عبر وجوه 
جديـــدة وإخراج جديـــد، أظهرت هـــذا الفرق 
الهائـــل فـــي معاييـــر النجومية بـــني األمس 

واليوم.
ومـــن هنـــاك، ميكـــن إدراج جتربـــة إعادة 
في هذا  املسلســـل الشـــهير ”10 عبيد زغـــار“ 
الســـياق، حيث أن اســـتقبال اجلمهور له كان 
عبر إعادة مشاهدة املسلسل بصيغته األصلية، 
كما انتشرت التعليقات الساخرة التي لم تنته 
على وســـائل التواصل االجتماعـــي إلى اآلن، 

حيث وضعت املسلســـل بكل عناصره ســـواء 
على مستوى اإلخراج، أو التمثيل، أواإلضاءة 

في دائرة الرفض واالستهجان.
املشكلة تكمن في أن التمثيل لم يعد مهنة، 
ولـــم يعد ســـيرة حياة، وخصوصـــا في لبنان 
الذي باتت الدراما فيه موضع تندر عام، حيث 
ندر ظهور مسلســـالت دراميـــة رصينة تتمتع 
ولو باحلدود الدنيا من عناصر التمكن الفني، 

والتمثيلي واإلخراجي.
الدليل على ذلك هو ذلـــك االنتقال املفاجئ 
وغيـــر املستســـاغ لنجمـــات عـــروض األزياء 
واملغنيـــات إلى عالم الدرامـــا في أدوار بطولة 
مطلقـــة، وحلـــول املمثلـــني ممن ميلكـــون في 
رصيدهـــم تراثـــا مهنيـــا عريضا، فـــي أدوار 
ثانوية أو هامشية ال تبرز قدراتهم، وال تناسب 
صورتهم، وال تناسب فن التمثيل أساسا، هكذا 
بات هـــؤالء يدرجون، علـــى الرغم من متتعهم 
بقدرات فنية جيدة، في ســـياق الرداءة العامة، 
حيث صار حاضرهم شـــاهدا علـــى ماضيهم 

وقادرا على إلغائه، وليس العكس.
غيـــاب القـــدرات التقنية، وضعـــف األداء، 
وضآلـــة املوهبـــة باتـــت قـــادرة علـــى إخراج 
التمثيـــل الدرامي فـــي لبنان مـــن كونه مهنة 
تتطلب من ســـالكيها التمتع بشبكة مواصفات 
معينة، وحتويله إلى سوق تعرض فيه بضائع 
األزياء، والديكورات واألجســـاد. الســـيناريو 
واإلخـــراج والتمثيـــل في معظمـــه يوضع في 
خدمة هذا الســـياق الذي يقارب في بنيته، بل 

يتطابق مع السياق اإلعالني.

غابت املسافة بني املشـــاهد واملمثل، فبات 
املشـــاهد قادرا على تأدية الدور الذي يعرض 

أمامه فصار هو املمثل.
شـــعبية الدراما اللبنانيـــة املعاصرة التي 
يكاد هناك شبه إجماع على هشاشتها وضعفها 
تعـــود إلى أن املشـــاهد إمنا يشـــاهد نفســـه، 
ال نعنـــي بذلـــك أن الدراما تنقـــل واقع الناس 
وتدل عليـــه، بل إنها، وعلـــى العكس من ذلك، 
تؤسس ألوهام الناس عن صفاتهم وأحوالهم 
وتعبر عنها، من هذا التماهي الكبير بها، وهو 
متاه يعكس واقـــع األزمة املتبادلة بني الدراما 
اللبنانية ومشاهديها، حيث يظهر وكأن هناك 

قـــدرا كبيـــرا من التواطـــؤ بني تلـــك األحوال 
الغريبـــة، والعنيفة، التي حترص الدراما على 

تصويرها، وبني شخصية املشاهد.
غيـــاب العقالنية، واجلنـــوح إلى احللول 
العنيفـــة، أو الغـــرق فـــي دوامـــة املخـــدرات 
والكحول، هي ســـمة ردود أفعـــال اللبنانيني 
على أوضاعهـــم، التي تلعب الدراما ليس دور 
الناقد لها، بـــل دور املروج. هذا هو الفرق في 
شـــعبية الدراما اللبنانية بني األمس واليوم، 
ولعل التاريخ يرصد أن الدراما اللبنانية كانت 
قد جنحـــت في قراءة أثر احلرب، والســـخرية 

منها من قبيل مسلسل ”أربع مجانني وبس“.
الدرامـــا اليـــوم ال تنتمـــي إلـــى أي بنيـــة 
تثقيفية، وال حتذر من أهوال، بل إنها تشـــكل 
لســـوء احلظ جزءا منها، ولعلـــه اجلزء األكثر 
فظاظة كونه يرتدي عباءة الفن. وهذه العباءة 
أصبحت اليوم سمة تصبغ كل شيء في لبنان،  
استباحة طالت مهنة كانت حكرا على القادرين 
على بذل جهود شبه صوفية قبل انتزاع صفة 

املمثل أو املخرج.

[ السيتكوم فن دخيل على المشاهد المغربي

كان جنوم الدراما اللبنانية القدماء يبنون جنوميتهم على فكرة املســــــافة، التي من شأنها 
وضع املشــــــاهد في املوقع الطبيعي له، أي دور املتلقي واملتذوق، فالتماهي باألبطال كان 
متاهيا على مســــــتوى املوقف، وكان جزءا من لعبة التواصل الطبيعية التي تنتســــــب إلى 
مجال التأثير، الذي يهدف صانع الدراما إلى إحداثه في نفس املشاهد، وفي قلبه وعقله، 

لترتد الدراما اللبنانية اليوم إلى مراتب دونية أقرب إلى ومضات إعالنية.

أزياء وأجساد وأكسسوارات بال مضمون

يســـتعد النجم التونســـي ظافر العابدين لخوض بطولة مسلسل عربي جديد يحمل 

عنوان {شـــديد الحراســـة} للمخرج حســـني املنياوي، وهو الذي يجسد فيه دور مجرم 

مسجون، وتشارك في بطولة املسلسل إلى جانب العابدين صبا مبارك.

تســـتعد النجمـــة املصرية نرمني الفقي لتصوير مسلســـلها الجديـــد {امرأة جميلة}، 

والعمل لن يعرض ضمن املوســـم الرمضاني املقبل لكونه يتضمن 60 حلقة، وكان 

آخر ظهور درامي لنرمني في مسلسل {جبل الحالل} مع النجم محمود عبدالعزيز.

فهمـــي  وائـــل  املخـــرج  أكـــد   – القاهــرة   {
عبداحلميـــد أن النجمـــة املصريـــة املخضرمة 
ناديـــة اجلندي قـــررت أخيرا تأجيـــل تصوير 
مسلسل ”املنظومة“ إلى ما بعد رمضان املقبل.
وأوضح املخرج أن السبب وراء هذا القرار 
هو رغبـــة الفنانة في أن تقوم بتصوير أحداث 
العمل دون توقف، مشـــيرا إلى أنها ال حتب أن 
تقوم بالتصوير خالل شـــهر رمضان، وإذا بدأ 
تصوير العمل الشهر اجلاري كما كان مخططا 
لـــه، فلن تســـتطيع االنتهاء منـــه قبل رمضان، 
لذلك فضلت أن تؤجل تصويره بالكامل إلى ما 

بعد رمضان املقبل.
وأضاف وائل فهمي أن املنتج محمد مختار 
لم يتعاقـــد مع أي جنم من فريـــق العمل حتى 
اآلن، مشـــيرا إلى أن عرض املسلســـل سيكون 

خارج أي سباق درامي رمضاني.
وأعلنـــت اجلنـــدي فـــي وقت ســـابق أنها 
ســـتبدأ تصوير دورها في مسلســـلها اجلديد 
بداية من شـــهر مارس اجلـــاري بعد أن ينتهي 
الكاتب أحمد صبحي مـــن كتابة كافة حلقاته، 
ومن املرتقب أن يتم تصوير املشاهد اخلارجية 

في إحدى الدول األوروبية.
وأكدت اجلندي أن مسلسلها اجلديد ليست 
له أي عالقـــة بأعمال املخابـــرات التي قدمتها 
خالل مشـــوارها الفني الطويـــل، واعتبرت أنه 

يتطرق إلى قضايا الفساد املالي واإلداري.
اســـم مبدئي للمسلسل الذي  و“املنظومة“ 
تقوم نادية اجلندي بإنتاجه مع طليقها املنتج 

محمد مختار.
وأشـــار مختار حينها إلى أنه من املقرر أن 
يعرض املسلســـل قبل موسم رمضان مباشرة، 
مشـــيرا إلى أنه قرر تكرار نفس التجربة التي 
خاضهـــا في الســـابق مع مسلســـل ”أســـرار“ 

للنجمة ذاتها.

تعتبـــر  كانـــت  العامـــة  النظـــرة 

التمثيـــل مهنة خاصـــة، تتطلب 

تكريســـا كامال للجهود حتى يتم 

إتقانها والتمرس بها

 ◄

تحارب التطرف بالفن



} الريــاض - أكـــد اإلعالمي الســـعودي هاني 
الغفيلي، أن ال صراع بني اإلعالم بشقيه الورقي 
واإللكتروني، بل هما مكمالن لبعضهما، مؤكدًا 
موت الصحـــف الورقيـــة حول العالـــم؛ ولكن 
بقواعـــد؛ منهـــا حتولهـــا إلى صحافـــة رأي ال 

صحافة إخبارية.
وقـــال خالل نـــدوة ”املهنية فـــي الصحافة 
علـــى هامش معـــرض الرياض  اإللكترونيـــة“ 
الدولي للكتاب، إن الصحف الورقية السعودية 
ســـتتأثر إذا مـــا اندثـــرت إعالنـــات التعازي 

والتهاني.
وأضـــاف الغفيلي أن االختالف بني اإلعالم 
التقليـــدي واإللكترونـــي؛ ميكـــن ملســـه عبـــر 
عـــدة مشـــاهدات، منها أن اإلعـــالن في اإلعالم 

اإللكترونـــي يتحكم فيـــه األفـــراد، والتقنيون 
هم من يتحكمون باإلعـــالم وليس اإلعالميني، 
والذين بدورهم وضعوا اآلليات املالية لإلعالن.

وأشار املشـــاركون في الندوة التي أدارها 
الكاتـــب الصحافي فايز الشـــهري إلـــى الدور 
الـــذي لعبته الصحافـــة اإللكترونية في املجال 
اإلخبـــاري حيـــث متكنـــت مـــن التفـــوق على 
الصحف الورقيـــة في نقلها للخبـــر من موقع 

احلدث.
وتناولـــت الباحثـــة األميـــرة موضي بنت 
عبداللـــه بـــن محمـــد، املمارســـات املهنية في 
الصحافـــة، خصوصًا الصحافـــة اإللكترونية، 
وما تواجهه من إشكاليات تتعلق باألخالقيات 

واملهارات.

وســـلبيات  إيجابيـــات  واســـتعرضت 
الصحافـــة اإللكترونية، مشـــيرة إلى أن الكثير 
من اإليجابيات قد تفتقدهـــا الصحف الورقية 
مـــن حيث أنهـــا تصدر قـــي الوقـــت احلقيقي 
لتحريرهـــا، وســـهلة االســـتخدام، منخفضـــة 
التكلفـــة، تتيح للقارئ فرصـــة قراءتها في أي 
وقـــت، وتتضمـــن أمناطًا متنوعـــة من مصادر 
املعلومات التي ال تظهر في الصحف املطبوعة، 
كما تتيح وســـائل متعـــددة للتمويل من خالل 
اإلعالنات، وتتميز بالعمق والشـــمول، وتوفر 
إمكانيـــة احلصول على إحصـــاءات دقيقة عن 
زوار موقع الصحيفة، وتوفير مؤشرات دقيقة 
عن أعداد قرائها وبعض املعلومات عنهم، كما 
متكـــن بعضهم من التواصل مع بعض بشـــكل 

مســـتمر، وتوفر كمـــًا ضخمًا مـــن املعلومات، 
وتتســـم باملرونة فـــي حتميـــل وتخزين ونقل 

املواد اإلعالمية مبختلف الطرق.
واعتبـــرت أن الســـلبيات تتمثـــل خاصـــة 
فـــي اعتماد العديـــد منها على اإلثارة ونشـــر 
الشائعات جلذب انتباه اجلمهور، وبطء وعدم 
فاعلية شبكة اإلنترنت في العديد من املناطق.

} طوكيــو - أعلنت احلكومــــة اليابانية أنها 
تدقــــق في تســــجيل فيديو لصحافــــي ياباني 
فقد في سوريا، ويطلب على ما يبدو مساعدة 
طوكيو من أجل اإلفراج عنه. وقالت احلكومة 
إن التســــجيل هو للصحافي جومبي ياسودا 

املفقود منذ منتصف العام املاضي.
التلفزيونية  وذكرت شــــبكة ”آن أتش كي“ 
وصحيفــــة أســــاهي شــــيمبون أن التســــجيل 
وضعه على اإلنترنت رجل ســــوري يعيش في 
تركيا، قال إن ياســــودا خطــــف على يد جبهة 
النصرة فــــي ســــوريا، وحتدثتا عــــن اتصال 

هاتفي مع الرجل الذي لم تكشفا هويته.
وذكرت شبكة التلفزيون اليابانية ”نيبون 
تي في“ أيضا أنها حتدثت مع شخص وصفته 
بأنه املفاوض باســــم التنظيــــم، موضحة أنه 

طلب فدية.
وقال كبير موظفي احلكومة يوشــــيهيدي 
سوغا كبير الناطقني باسم احلكومة إنه يبدو 
أن الرجل الذي ظهر في التسجيل املصور هو 
ياسودا. وأضاف في مؤمتر صحافي ”سالمة 
املواطنــــني اليابانيني أحد أكبر مهامنا ونقوم 
بجمع معلومات ونبذل كل جهد ممكن للتعامل 
مــــع املوقف“، لكنه رفض اإلدالء بأي تفاصيل. 

وتابع أن احلكومة لم يصلها أي طلب فدية.
اختطــــاف  حــــول  األنبــــاء  وتضاربــــت 
الصحافي منذ اختفائه في سوريا، حتى ظهر 

في الفيديو أول أمس، وصرح وزير اخلارجية 
اليابانــــي فوميو كيشــــيدا للصحافيني أمس 
”نحــــن على علــــم بتســــجيل الفيديــــو ونقوم 
بتحليله“. ولم يتســــن لنا معرفة رد احلكومة 
اليابانيــــة حول ما إذا كانــــت تنوي املفاوضة 

على إطالق سراح الصحافي.
ويقــــول الرجــــل امللتحــــي في التســــجيل 

الذي يســــتمر دقيقة واحدة، باللغة اإلنكليزية 
”مرحبــــا، أنــــا جومبي ياســــودا واليــــوم عيد 

ميالدي 16 مارس“.
وقد بدا هادئا إال أن التأثر ظهر عليه عندما 
توجه باحلديث إلــــى أفراد عائلته. وقد جلس 
إلى طاولة أمــــام حائط أبيض اللون وقال إنه 
يفتقد عائلته لكن ليس بوسعه أن يكون معهم. 

ولم يقدم الرجل الذي ظهر في التســــجيل أي 
معلومــــات عن اجلهــــة التي حتتجــــزه أو أي 
مطالب لها. وقال ”إنهم“ ســــمحوا له بقول ما 

يريد.
وبعــــد أن ذكر أنه يتمنــــى معانقة زوجته 
ووالــــده ووالدتــــه وأخيه قال ”علــــي أن أقول 
شــــيئا لبلدي: عندما جتلس فــــي غرفة مظلمة 
أينما كنــــت وتعاني من األلــــم بينما ال يوجد 
أحد بجوارك. ال أحد يرد. ال أحد يراك“. ونقلت 
وكالــــة كيودو لألنبــــاء عن والــــدة الصحافي 

قولها ”أمتنى فقط أن يعود ساملا“.
يذكــــر أن تنظيــــم داعــــش ذبــــح مواطنني 
يابانيني، أحدهما مراســــل حربــــي مخضرم، 

أوائل العام املاضي. 
واستحوذت لقطات مروعة إلعدامهما على 
االهتمام في اليابان، لكن احلكومة قالت آنذاك 
إنها لن تتفاوض مع املتطرفني من أجل إطالق 

سراحهما.
واحتجــــز ياســــودا الذي يعمــــل صحافيا 
مســــتقال منذ 2003 في العراق عام 2004 وأثار 
انتقــــادات ألن احلكومــــة اليابانيــــة اضطرت 

للتفاوض إلطالق سراحه.
وكان قد نشــــر عدة تغريــــدات على تويتر، 
معبرا عن االســــتياء مــــن امتنــــاع الكثير من 
الصحافيــــني عــــن الذهــــاب إلى ســــوريا، لكن 
تعليقاته انقطعت فجأة في 21 يونيو األخير.

} لنــدن – لـــم يعـــد اإلعـــالن عن تقليـــص عدد 
الوظائف وتخفيض العاملني في شركات اإلعالم 
العامليـــة نبأ مفاجئـــا، أو مثيرا لالســـتغراب، 
بســـبب األزمـــة االقتصاديـــة التـــي تعانيهـــا 
واحلاجة إلى تقليـــص نفقاتها، وأصبح خبرا 
ثانويا تتناوله وسائل اإلعالم دون ضجة، لكن 
اجلامعات التي تدرس الصحافة، تتجاهل هذا 
األمر متاما وال تبدو معنية وهي ”تبيع الوهم“ 
لطالبها، بحســـب تعبير نيك كوهني احمللل في  
صحيفـــة ”األوبزرفر“ البريطانية، الذي وصف 

جامعات تدريس الصحافة بأنها ”مشينة“.
يتخرج مـــن اجلامعات ســـنويا اآلالف من 
طـــالب الصحافـــة، ليواجهـــوا مصيـــرا غيـــر 
معـــروف، فـــي كل بلـــدان العالـــم بعـــد األزمة 
املتصاعـــدة في وســـائل اإلعالم بســـبب تطور 
التكنولوجيا الهائل وتخليها عن اإلنسان أوال، 
ثم تعدد املهام التي يفترض على الصحافي أن 
يؤديها بدءا من التحرير، وال تنتهي بالتصوير 
والتصميم، األمـــر الذي اختصر مهام أكثر من 

شخص.
ويقول كوهـــني إن اجلامعات حتصل على 
املال مـــن طلبة الصحافة بحجـــج واهية ألنها 
فشلت في إخبارهم أنه ال توجد وظائف متاحة 

أمامهم بعد التخرج.
وجـــاء حديث كوهـــني، املـــدرس أيضا في 
جامعة ”يونفرســـيتي سيتي“ في لندن، تأييدا 
إلعـــالن تونـــي غاالغر رئيس حتريـــر صحيفة 
”صـــن“ البريطانية،  معّبرا عن رفضه للمســـار 

الذي تتبعه اجلامعات في مجال الصحافة.
واتخذ كوهني موقفا صارما جتاه مســـألة 
تدريـــس الصحافة في اجلامعة، تفوق ما ذكره 
غاالغر، وعّبر عن ذلك في مقالة مثيرة للجدل مت 

نشـــرها في مجلة ”ستاندبوينت“ حتت عنوان 
”َجْلُد شهادة ميتة“.

وقال كوهني، من الواضح، أننا نحن الذين 
ندرس، ناهيك عن نواب رؤساء اجلامعة في 77 
من اجلامعات ”املشـــينة“ التي تقدم دروسا في 
الصحافة، ليســـوا أفضل من باعة الوهم الذين 

ثبتت إدانتهم بالتزوير.
وأضاف ”نحـــن مذنبون بســـوء البيع ألن 
دعايتنا الســـتقطاب الطالب فشلت في إبالغهم 

عن واقع تالشي الوظائف“.
وكتـــب كوهـــني ”دون أن أجعلـــك متل من 
التفاصيـــل املرّوعـــة، لـــم تتمكن أي مؤسســـة 
صحافيـــة في الغرب من إيجـــاد منوذج أعمال 
مستدام. الوظائف تختفي في كل مكان، وعلى 
كل صحافـــي أن ينظـــر إلـــى املســـتقبل ويدق 

ناقوس خطر“.
”وهـــم  الثالثـــة  اجلنـــاة  أســـماء  وذكـــر 
”يونفرسيتي ســـيتي“، حيث أدرس، و“كارديف 
يونفرسيتي“، و“واستمينستر يونيفرسيتي“، 
قائال ”في جميعها، في كل النصائح األكادميية 
بالتســـجيل ودفع الرســـوم، ال ميكـــن أن أجد 

حتذيرات حول املخاطر في املستقبل“.
واعتبر على ســـبيل املثال، أن يونفرسيتي 
ســـيتي لم تبلغ الطالب بأنهم ”يهدرون آمالهم 
فـــي مـــا يعتقدونـــه جيـــدا“. بينمـــا كارديف 
يونفرســـيتي قد تفعل ما وعـــدت به، من خالل 
تزويد الصحافيني الشـــباب باملهارات الالزمة 

لبدء حياتهم املهنية.
ولكن يعيد طرح الســـؤال املهم كيف تكون 
هذه املهارات مفيدة ”في ظل تناقص عدد غرف 

األخبار وإغالقها ألبوابها؟“.
وأتبع هذا السؤال بحكاية عن زميل سابق 
يقوم بتدريس الصحافة اآلن، كان قد قال له إنه 
ُمنع من إصابـــة طلبته بـ“اإلحباط“ الناجم عن 
إعالمهم أن ”الوثوق في مهنة الصحافة اليوم 

مثل الوثوق في مهن كاحلدادة أو التعدين“.
لكـــن روى غرينســـالد، أنه يـــرى أن هناك 
الكثيـــر مـــن األخطاء فـــي فرضيـــات كوهني، 

ويقـــول في مقال له في صحيفة الغارديان، ”إن 
الغالبية العظمى مـــن الناس الذين يتخرجون 
حاملني لدرجة املاجســـتير فـــي الصحافة من 
يونفرسيتي ســـيتي يحصلون على وظيفة في 
مجـــال الصحافة. هـــذه حقيقة. وأنـــا أفهم أن 
األمر نفســـه ينطبق على خريجي الدراســـات 

العليا في كارديف يونيفرسيتي“.
ويضيف غرينســـالد الذي يدرس الصحافة 
أيضا فـــي إحدى اجلامعات ”لقد وجدوا فرص 
عمل في عالم الصحافة الواسع، خالفا للنظرة 
الضيقة لكوهـــني التي بقيت رهينة ”وســـائل 
اإلعـــالم القدمية“. يبـــدو أن أحكامه املســـبقة 
ناجتـــة عن فشـــله في التعرف علـــى التغيرات 

التي أحدثتها الثورة الرقمية“.
ويتابـــع، أنا وهـــو، كالنا يرثـــي الصحف 
الورقية، حيث انطلقت مســـيرتنا املهنية، بعد 
حصولنا على شـــهادة بي.بي.إيـــه من جامعة 
أكســـفورد، ولكـــن اجليـــل اجلديـــد يتجه إلى 
وســـائل اإلعالم اجلديـــدة. وهـــذه حقيقة. في 

ضـــوء هذا الواقع، ســـوف يكون مـــن الغريب 
إصدار حتذيـــرات إلى طلبـــة الصحافة. ولكن 
ال أحـــد من بـــني أعضـــاء هيئـــة التدريس في 
يونفرسيتي ســـيتي ميكن أن يكون غير مدرك  

ملتغيرات املجال اإلعالمي.
ويضيف غرينســـالد، نحن ال نخفي تراجع 
الصحف الورقيـــة. والواقع أن ذلـــك لن يكون 
صحيحا حتى في قطاع املجالت. ومن املالحظ 
أيضا أن كوهني، في إشـــارة إلى يونيفرسيتي 
ســـيتي، ادعى عـــدم وجود حتذير مـــن أن في 
دراســـة الصحافـــة مضيعـــة لوقـــت الطـــالب 

وأموالهم.
عصـــر  حقيقـــة  اجلـــدد  الطـــالب  يجهـــل 
اإلنترنت. وميكن أن يجـــروا بحثا على غوغل 
عن احلقائق حـــول تراجع الصحف املطبوعة. 
وميكنهـــم تقييم فرصهم في حتويل داســـتهم 
اجلامعيـــة إلـــى وظيفـــة بـــدوام كامـــل. ليس 
هناك شـــك من أن رؤســـاء اجلامعة مهووسون 
باســـتقطاب الطالب من أجـــل العائدات املالية 

دون التفكير في أن ذلك قد يكون فخا تعليميا. 
ويدعو غرينســـالد، إلـــى عـــدم التحامل الذي 
يكمن وراء املقال املخادع، ألن كوهني برأيه مثل 
العديد من قدامى احملاربني اآلخرين في مجال 
الصحافة، حقا ال يؤمن بأن الصحافة ميكن أن 
ُتدرس. وكشـــف ذلك عن طريق البدء من حكاية 
عن الروائي ســـتيفن كينغ الذي سخر من فكرة 

أن تكون قادرا على تعليم الكتابة.
وينتهـــي إلى القـــول ”لننظر في وســـائل 
اإلعـــالم من حولنـــا. لنحصل علـــى احلقائق. 
ســـوف تكتشـــف أن اآلالف من الصحافيني في 
جميـــع املســـتويات فـــي الصحـــف واملجالت 
ومحطات اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم 

اإللكترونية هم من خريجي الصحافة.
ويؤكد  ”نحن لم نضللهم. لم نبعهم الوهم. 
وفرنا لهم دارســـة الصحافـــة التي مكنتهم من 
تأمني وظائف في وســـائل اإلعـــالم. وبقيامنا 
بذلـــك، بعنا لهـــم مســـتقبال، والـــذي هو اآلن 

حاضرهم. وهم في غاية االمتنان ملا فعلناه“.
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ميديا

طالب الصحافة بين مستقبل مجهول وفخ تعليمي 

تغــــــض اجلامعات النظــــــر عن حتذير اآلالف من طــــــالب الصحافة، من مســــــتقبل العمل 
الصحافي، وتقلص فرص العمل فيه الذي يســــــتمر في االنحسار يوما بعد يوم في شتى 
أنحاء العالم، بسبب تطور التكنولوجيا وحاجة املؤسسات الصحافية إلى تقليص نفقاتها  

بفعل األزمة املالية.

إشكالية الصحافة اإللكترونية تتمثل في األخالقيات واملهارات

صحافي ياباني مفقود في سوريا يظهر في شريط فيديو جديد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت مجلة دير شبيغل األملانية 
األسبوعية أمس أن مراسلها في 

تركيا اضطر إلى مغادرة البالد بعد 
رفض السلطات جتديد اعتماده 

كصحافي، وقال رئيس حترير موقع 
دير شبيغل فلوريان هارمس ”إن 

هذا السلوك غير مقبول في نظرنا 
ويشكل انتهاكا حلرية الصحافة“.

◄اعتقلت السلطات التركية 
الصحافية السورية خلود وليد (31 

عاما) لدى عودتها إلى تركيا بعد 
تسلمها جائزة صحافية مرموقة 

في لندن، وهي تواجه أيضا خطر 
الترحيل على خلفية مشاكل تتعلق 

بتصريح اإلقامة اخلاص بها، 
وكانت الصحافية قد حصلت على 

جائزة ”آنا بوليتكوفسكايا“ من 
منظمة ”الوصول إلى كل نساء 

احلرب“.

◄ بدأ صحافيون في مؤسسة 
”فير فاكس ميديا“ األسترالية التي 
تصدر صحيفة ”سيدني مورنينغ 

هيرالد“ ومتتلك مجموعة من وسائل 
اإلعالم األخرى، أمس إضرابا عن 
العمل يستمر حتى االثنني املقبل 

بعد إعالن الشركة اعتزامها شطب 
120 وظيفة.

◄توفيت الكاتبة واملنتجة 
التلفزيونية البريطانية سيلفيا 

أندرسون التي أّدت صوت ليدي 
بينيلوبي في البرنامج التلفزيوني 
”ثاندربيردز“ في الستينات عن 88 
عاما بعد صراع قصير مع املرض. 

◄ شهدت املكسيك 397 اعتداء على 
صحافيني أو وسائل إعالم عام 

2015، بينها ثماني عمليات قتل، 
ما يجعل منه العام األكثر عنفا 

بالنسبة إلى الصحافة في هذا البلد 
منذ 2009، وفق ما أعلنت عنه منظمة 

”املادة 19“ غير احلكومية.

باختصار

[ الجامعات تكسب المال ببيع الوهم لألالف من الطالب [ التكنولوجيا اختصرت عمل الصحافي وقلصت غرف األخبار
الوثوق في مهنة الصحافة اليوم مجازفة غير محسوبة

«معظم االنتهاكات الفلســـطينية تتم لســـببني رئيســـيني؛ عدم إيمان املؤسسة الرسمية 

الفلسطينية بحرية الصحافة والتعبير، ورفضهم فكرة االنتقاد أو التعبير عن اآلراء األخرى». 

موسى الرمياوي
مدير املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية

«كرامة اإلنســـان هي أهم ما يجب أن تركز عليه وســـائل اإلعالم،  هدف اإلعالم ليس إظهار الدماء 

املسالة، فليس هناك شك في كون الهجمات اإلرهابية مميتة».

مارك صيقلي
املدير العام لقناة فرانس 24

االختطاف في العراق لم يثن جومبي ياسودا عن التوجه إلى سوريا

هاني الغفيلي:

الصحف الورقية السعودية 

ستتأثر إذا ما اندثرت 

إعالنات التعازي والتهاني

نيك كوهين:

دعايتنا الستقطاب 

الطالب فشلت في إبالغهم 

عن واقع تالشي الوظائف



} بــريوت - ”وكأن حـــزب اللـــه ال يكفينـــا، 
لتســـتورد الدولة قمحا مسرطنا!“ هكذا علقت 
إعالميـــة لبنانية على حســـابها علـــى تويتر 
علـــى خلفيـــة إعالن وزيـــر الصحـــة اللبناني 
وائل أبوفاعور أن قمحا مســـتوردا من روسيا 
يحتوي مادة ”األوكراتوكسني“، كاشفا أن في 
األمر خطرا ألن هذه املادة تســـبب الســـرطان 

والزهامير. 
وأشار إلى أن وزارة الصحة وجهت رسالة 
إلـــى وزيـــري االقتصـــاد واملال بعـــدم إدخال 
حمـــوالت القمح إلى لبنـــان قبل إجراء فحص 
”األوكراتوكســـني“. وأعلن أبوفاعور أن فريقا 
مركزيـــا فـــي وزارة الصحة قام بالكشـــف عن 
عينـــات من القمح، وثبت أن 4 عينات من أصل 

7 غير مطابقة للمواصفات الصحية.
وعلى إثـــر ذلك ثارت ثائرة اللبنانيني على 
مواقـــع التواصل االجتماعي ضمن هاشـــتاغ 

#خبزنا سرطان.
ونشر معلقون عدة تساؤالت أبرزها ”معالي 
وزير الصحة! ماذا أســـتفيد إذا أخبرتني على 
الفســـاد وأنت غير قادر علـــى إيقافه؟ وملاذا ال 
تتـــم إحالة هذه القضية إلى القضاء اللبناني؟ 
وكيف يتم إدخال مادة القمح دون املواصفات 
الصحيـــة املطلوبة؟ ومـــا دور أجهزة الرقابة؟ 

وأيـــن نقابات احلبوب؟ وهل ميكن أن 
يأكل اللبنانيون ســـموما فطرية 

ومســـرطنة وهل ســـتمر هذه 
في  الكـــرام  مرور  املشـــكلة 

مجلس الوزراء؟“. 
واعتبـــر معلقـــون أن 
وضـــع الشـــعب اللبناني 
خطير جدا، فـ“ال النفايات 
حركته وال القمح املسرطن 

فعل!“، مؤكدين أنه شـــعب 
يقتل بإرادته. 

وأزمـــة اخلبـــز احلديثـــة 
ليست ســـوى واحدة من أزمات 

متعددة في البالد، على رأسها أزمة 
النفايات التي لم يجد لها اللبنانيون حال. 

ونـــزل اآلالف من اللبنانيني إلى الشـــوارع 
فـــي بيـــروت الســـبت للتظاهر حتت شـــعار 
”اإلنـــذار األخيـــر“ املوجه إلـــى احلكومة لعدم 
توصلهـــا إلى حل ألزمـــة النفايات املنتشـــرة 
فـــي محيط بيـــروت منـــذ ثمانية أشـــهر، في 

وقت أقـــرت احلكومة حال مؤقتـــا يعتمد على 
مبـــدأ املطامر، األمر الذي يرفضه الناشـــطون 

البيئيون وحركات املجتمع املدني.
وكانـــت حملـــة ”طلعت ريحتكـــم“ املدنية، 
نظمـــت  التـــي  املجموعـــات  إحـــدى 
احتجاجـــات ضد أزمـــة النفايات 
خـــالل الصيـــف، نشـــرت قبل 
أيام شـــريط فيديـــو فاضحا 
يظهـــر جباال مـــن النفايات 
وعند  الطـــرق  على  مكومة 
الشـــواطئ وبني األشـــجار 
ومحيطهـــا  بيـــروت  فـــي 
وتناقلـــت الصـــور مواقـــع 
واعتبرها  عامليـــة  إعالميـــة 
رواد الشبكات االجتماعية في 

لبنان ”فضيحة“.
ويسخر لبنانيون ”باتت النفايات 
معلما تراثيا جديدا فـــي لبنان، حيث اتخذت 
أكياسها أشـــكاال وألوانا متنّوعة، وتناولتها 
وســـائل اإلعالم الدولية، لتلفت الـــرأي العام 

العاملي والدولي إلى سياحة النفايات!“.
يذكـــر أن مـــا زاد الطـــني بلـــة األزمـــات 

السياسية املتالحقة في البالد.
ويتهـــم ناشـــطون الطبقة السياســـية في 

لبنان بأنهـــا تتعمد تأخيـــر التوصل إلى حل 
لألزمـــة كونها تبحـــث عما يتيح لها تقاســـم 
العائـــدات املاليـــة ألي خطة جلمـــع النفايات 

ومعاجلتها.
وكتبت معلقة على فيســـبوك ”ليس سهال 

أبدا أن تكون لبنانيا“.
واعتبـــر معلقـــون أن لبنـــان حتـــول ”من 
السرطان السياسي إلى الســـرطان الغذائي.. 
فلبنـــان دولـــة غيـــر قابلـــة للحيـــاة صحيـــا 

واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا“.
وسخرت معلقة ”يكتبون على علبة الدخان 
التدخني يقتلك ويصيبك بالسرطان ويطعمونا 

خبزا مسرطنا، فلندخن أفضل“. 
واقتـــرح آخر ال بد أن يكتبـــوا على اخلبز 
قبل بيعـــه ”وزارة الصحة حتذر؛ اخلبز يؤدي 

إلى أمراض خطيرة ومميتة“.
واعتبـــر معلـــق ”قمـــة االســـتهتار بحياة 
املواطنـــني جتـــدوه في #لبنـــان الدولـــة تقتل 
شعبها باعترافها ونطالب مبحاكمة املسؤولني 
أمام محاكم ومنظمات دولية #خبزنا سرطان“.
وقالـــت مغردة ”روســـيا تبعـــث لنا قمحا 

مسرطنا حتى إسرائيل لم تفعلها“.
يذكر أنه مـــن فترة قصيرة نشـــرت إحدى 
املجالت األجنبية أن الســـرطان يقتل الشـــعب 

اللبناني! وتعليقا علـــى ذلك قال معلقون ”إذا 
عرف السبب بطل العجب“.

واعتبـــر مغرد ”وحـــده العصيـــان املدني 
يســـترجع حقوق وأتعـــاب الشـــعب اللبناني 
وكيانه كإنســـان مبحاســـبة كل فاسد واقتالع 

جذوره“.
وطالـــب مغـــردون ”يجب علـــى اإلعالم أن 
يتكلـــم منـــذ اآلن فقط عـــن املشـــاكل احلياتية 
واملصائـــب التـــي يعانيها املجتمـــع اللبناني 
ويتوقف عـــن اســـتقبال السياســـيني نهائيا 

#خبزنا سرطان“.
املواطـــن  يكفـــي  ”أال  معلقـــون  وتســـاءل 
اللبنانـــي ما يعانيـــه من أزمـــات يومية ومن 
أمراض وأوجـــاع نتيجة النفايـــات املتراكمة  
وانقطاع الكهرباء واملاء، هذا املواطن املسكني  
يعاني الهمـــوم املتراكمة عليه مـــن كل ناحية 

لتأمني العيش الكرمي“.
 ويشـــكو لبنانيون ”غالء املعيشة وارتفاع 
إيجار املنازل وارتفاع عدد العاطلني عن العمل 
إضافـــة إلى قانـــون اإليجـــارات الظالم بحق 
الفقراء املستأجرين“، مؤكدين ”يحمل املواطن 
الفقير هموما كاجلبال فوق عاتقه وال دولة وال 
نظام يســـأل عنه وال يهتم به كإنســـان، احزن 

على ما نحن فيه وما نأكله نحن وأطفالنا“.
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ــــــدو أن أزمات لبنان لن تنتهي فقد ثارت  يب
ــــــني على مواقــــــع التواصل  ــــــرة اللبناني ثائ
االجتماعي في اليومــــــني األخيرين ضمن 
هاشــــــتاغ #خبزنا ســــــرطان، إثر الكشف 
عن قمح مستورد مسرطن. ويقول معلقون 
”هذه املشكالت ليست مفاجئة، فهي مظهر 

من مظاهر أزمة النظام في البالد“.

} واشــنطن – أثار غالف مجّلة ”تامي“ اجلديد 
(عدد مارس احلالي)، جدال واسعا على مواقع 
 .#Time التواصل خاصة تويتر ضمن هاشتاغ
وتتوســـط الغالف ســـيدة ســـوداء حامل، 
شـــبه عارية، بجانب عنـــوان ”جرمية احلرب 

السرية: أوقفوا كارثة اغتصاب احلروب“.
والســـيدة موضوع الغالف تدعـــى آياك، 
كانت حامال عند التقاط الصورة في ديســـمبر 
املاضي و”تعرضـــت لالغتصاب أكثر من مرة 

خالل احلرب األهلية في جنوب السودان“. 
ويقـــول كاتب املقال إنه ”ال توجد وســـيلة 
ســـهلة لتســـأل امرأة كيـــف اغتصبـــت (…)، 
وجدت نفســـي أشـــكل بعض األســـئلة األكثر 
صعوبـــة وحميميـــة. كصحافي قـــام بتغطية 
العديد من احلوادث املروعـــة، من االغتياالت 
إلـــى التفجيـــرات االنتحاريـــة، لقـــد تعلمت 
كيف أسحب نفســـي من املشهد عاطفيا حتى 
أستطيع التركيز بشكل أفضل على التفاصيل 

ومتابعة األسئلة“.
زوي  تدعـــى  أميركيـــة  مدونـــة  وســـألت 

سامودزي في سلسلة تغريدات على تويتر: 

وأثارت تغريدات زوي جدال على حسابها 
على تويتر.

وقالت هذه املغردة:

واعترضت مغردة:

وكتبت معلقة:

ونشـــر مغـــردون، غالفا آخـــر للمجلة عن 
موضوع االغتصاب صدر فـــي مايو ٢٠١٤ في 

اجلامعات األميركّية.
 واكتفـــت املجّلـــة حينهـــا بتصميم يظهر 
باللون األحمر، دون عرض  عبارة ”اغتصاب“ 

صور للضحايا.
 arret “يذكر أن موقع ”أّري ســـور إميـــاج
sur image الفرنســـي ســـاند املدونة األميركية 
ونشـــر لوحات من القرن التاســـع عشر تظهر 

نساء أفريقيات عاريات.

خبز مسرطن.. أحدث أزمات لبنان
} لندن- بدأت شـــركة تويتر، اخلميس، تفعيل [ مغردون: لبنان ينتقل من مرحلة السرطان السياسي إلى السرطان الغذائي

خوارزمية عرض التغريدات بحســـب األهمية 
وليـــس الترتيب الزمني جلميع املســـتخدمني 
عبر شـــبكتها االجتماعية، وذلك بعد أســـابيع 

قليلة من اإلعالن عنها.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنت في الــــ10 من 
فبرايـــر املاضـــي رســـميا ”اخلـــط الزمنـــي“ 
بعد فتـــرة من األخذ والرد بني إدارة الشـــركة 

ومستخدمي موقعها االجتماعي.
وحينها وجـــد الرئيس التنفيـــذي لتويتر 
جاك دورســـي نفســـه مرغما على الســـير في 
جنـــازة موقعـــه االجتماعـــي ضمن هاشـــتاغ 
RIPTwitter# (فليرقـــد تويتـــر في ســـالم) الذي 
تصّدر قائمة الهاشـــتاغات األكثر تداوال عامليا 
بعد إعـــالن الشـــركة نيتها إجـــراء تغيير في 

طريقة عرض التغريدات على املوقع.
وقالـــت شـــركة تويتـــر وقتئـــذ إن امليـــزة 
اجلديـــدة لـــن ُتفرض علـــى املســـتخدمني، بل 
ســـتكون اختيارية، مع إمكانيـــة تعطيلها من 

إعدادات اخلدمة.
التغريـــدات  عـــرض  خوارزميـــة  وتشـــبه 
اجلديـــدة من حيث املبـــدأ ميـــزة ”بينما كنَت 
بعيـــدا“ While you where away التي تعرض 
للمســـتخدمني أهم التغريـــدات التي قد تكون 

فاتتهم أثناء غيابهم عن اخلدمة.
وأوضحت تويتـــر أن الطريقـــة اجلديدة، 
التـــي أطلقت عليها اســـم ”اعـــرض لي أفضل 
 Show me the best tweets التغريـــدات أوال“ 
first، تعرض ”أفضـــل التغريدات“ أعلى اخلط 
الزمنـــي وبترتيـــب زمني عكســـي، ثـــم تظهر 
التغريدات األخرى التي ُتنشر حلظيا، وأيضا 

بترتيب زمني عكسي.
وكان مســـتخدمون قـــد ردوا على التقارير 
التـــي حتدثـــت عـــن تغييـــر خوارزمية عرض 
التغريدات في اخلط الزمني قائلني إنه ينبغي 
علـــى تويتر إعطاء األولويـــة إلصالح العيوب 
البرمجية في اخلدمة والتعامل مع املضايقات 

املنتشرة عليها.
وأوضحت تويتر آلية عمل امليزة اجلديدة 
بالقـــول إنه في كل مرة يقوم املســـتخدم بفتح 
أنه أكثر  التطبيق ســـتقوم باختيار ”ما تظن“ 
التغريـــدات أهمية بالنســـبة إلى املســـتخدم 
وعرضهـــا أعلـــى اخلـــط الزمني. ولكـــن عدد 
ونوع هذه التغريدات ســـيعتمدان على سلوك 
املســـتخدم، وذلك بحســـب طول الفتـــرة التي 

قضاها بعيدا عن تويتر.
وتأمـــل تويتـــر أن تســـاعدها اخلوارزمية 
اجلديـــدة على زيادة معـــدل التفاعل، ”ألنه إذا 
عرضت عليك تغريدات تهمك ولو كانت قدمية 
بعض الشـــيء فإن هناك فرصة أعلى للتفاعل 
معهـــا من تغريـــدات حديثة نشـــرت منذ ثوان 

لكنها ال تهمك“.
فـــي املقابل فإن مســـتخدمني توقعوا أنها 
خطوة ستقتل الشـــبكة االجتماعية التي طاملا 
أحبوها لعرضها التغريدات وفق الزمن وليس 

خوارزميات تقرر ما هو املهم لتعرضه.

تغريدات تويتر: 
األهمية على حساب الزمن

أعلنت مجموعة {أنونيموس} الحرب الشاملة على رجل األعمال والمرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري للرئاسة األميركية دونالد ترامب، في األول 
مـــن أبريـــل المتزامن مع كذبة أبريـــل. وجاء قرار الحرب اإللكترونية لقرصنة مواقع ترامب بســـبب تصريحاته الداعية إلى منع المســـلمين من دخول 

.{#OpTrump عملية ترامب#} أراضي الواليات المتحدة األميركية. وأطلق على الحملة اسم

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
سوداء على غالف تايم: استغالل أم شجاعة
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أيها الفتى األسمر أوباما، بدأت 
معنا رئاستك بخطاب كـ(املسك) 

في القاهرة، وختمتها معنا بحوار 
كـ(الزفت) في واشنطن!

سنكسر وراءك كل ما لدينا من (ُقلل).

مكافحة الفساد تبدأ من الكبار 
بهذا تنمو الشعوب وتتقدم األمم 

نظفوا الدرج من أعاله
إن كنتم صادقني.

امليليشيات العراقية انتقلت للقتال
إلى سوريا الن الرواتب التي توزعها 

ايران هناك اكثر تنظيما حسب
ما قاله قائد ميليشيا النجباء.

ال أستبعد انسحابها.

يقول البعض ملاذا دول التحالف 
اإلسالمي تستنزف أموالها ضد إيران 

واتباعها من داعش وامليليشيات؟ 
هي ال تستنزف هي تستثمر
ألجيال تعيش بكرامة دائما.

هناك شيء ما في حب السوريني 
لبلدهم ليس من السهل اإلحاطة 
بجوانبه، ما يكتبونه في غربتهم

 مؤلم وموحش وعاصف بالوجدان 
#سوريا

سيظلون يقسمونكم بناء 
على طوائفكم حتى يصبح

 كل بيت دولة. أيها األغبياء. 
#الشرق_األوسط_لألمراض_

العقلية.

في فيلم الكيت كات حاول الشاب بال 
جدوى اقناع والده األعمى أنه أعمى

متى نقتنع نحن أننا فعال أمة
 مأزومة حتتاج إلى التغيير؟

عمر دياب
فنان مصري

خذوا الفتنة السورية كمثال
قوم يتحدثون عن جرائم املعارضة
مع السكوت عن جرائم النظام

وفئة على العكس متامٌا
أليس هناك عقالء في املنتصف؟؟

نوري املالكي يتصدر بحضور حيدر 
العبادي وتهديدات دولة القانون ملقتدى 

الصدر بالكف عن التظاهر
تذكير أن بوصلة #العراق ستظل

بيد حزب الدعوة.

إيران ُتسجل رقمًا قياسيًا
 في اإلعدامات ٢٠١٥، 

حيث أعدمت ٩٦٦ سجينًا 
منهم ١٦ طفًال.

#إيران_بلد_املشانق.

ميوت فرد اسمه #جورج_طرابيشي، 
يعادل أمة.

ويعيش مجموعة من احلثالة القادرين 
على قطع الرؤوس ليس إال.
هل ثمة عدالة في هذا الكون؟

تتتابعوا

@ztsamudzi

”مرحبا تامي، لدي أســــــئلة كثيرة بخصوص 
ــــــاك ضحّية  صــــــورة غالفكــــــم، مبــــــا أّن آي
اغتصــــــاب، فلماذا تظهر شــــــبه عارية على 
غالفكم؟ ملاذا جتدون أّنه من املناسب نشر 
صورة لضحّية اغتصاب سوداء كموضوع 
جنسي؟ ملَاذا تشييء النساء ذوات البشرة 
الســــــوداء دائمــــــا ألغراض سياســــــّية؟ ألم 
يكــــــن بإمكانكم عــــــرض الوجه فقــــــط؟ أنتم 

تعرضونها ملزيد من اخلطر“.

”

@IamShaneMorris 

”امــــــرأة على غــــــالف، وماذا فــــــي األمر لقد 
وافقــــــت على ذلك. كل ناجية من االغتصاب 
لها احلق في سرد قصتها كيف ما اختارت“.

”

 @laura_garvock 

”هذا غير صحيح على كثير من املستويات! 
ــــــا  ــــــرام لضحاي ــــــم تظهــــــر أي احت ــــــامي ل ت
البشــــــرة  ذوات  والنســــــاء  االغتصــــــاب، 
السوداء، لم تكن تامي لتجرؤ على استخدام 

هذه الصورة إذا كانت املرأة بيضاء“.

”

@zimmiehippie 

”أتفــــــق متامــــــا. االغتصاب واحلمــــــل غير 
املرغوب شــــــكال صدمة مبا فيه الكفاية، من 
دون عــــــري كان باإلمكان إيصال املوضوع 

إلى العالم“.

”

ا

أزمة الخبز الجديدة
 ليست سوى واحدة 

من أزمات متعددة في 
البالد، على رأسها أزمة 

النفايات التي لم يجد لها 
اللبنانيون حال

خبزنا سرطان



 

أحمد حافظ

} القاهــرة - قـــد يكون الذهـــاب إلى محمية 
وادي الجمـــال، الواقعـــة على ســـاحل البحر 
األحمر، أمرا شاقا، لكن بمجرد الوصول إليها 
ينســـى الزائر أتعاب السفر، من شدة االنبهار 
بالمناظر الطبيعية الســـاحرة والخالبة، حيث 
تتناغـــم الجبـــال مع ســـاحل البحـــر األحمر 
مكونة تناســـقا في األلوان بين األزرق للمياه، 
واألخضر للنباتات واألصفر للجبال والرمال، 
في صـــورة تبعـــث راحة وســـكينة يعج بهما 

المكان.
الســـير في الليل داخل الـــوادي ليس أمرا 
مزعجا، فهنـــاك النجوم التي تضيء المنطقة، 
والقمر الذي يبدو وكأنه ال يغيب عن سمائها، 
لكن ما يطمئن الزائر هو الخيام المنتشرة في 
ربوع المحمية، وبعض النيران التي تستخدم 
في التدفئـــة، خاصة عندما يخيـــم البرد على 
المـــكان، كما يمكن ألي شـــخص أن يصطحب 
خيمته ويجلس وســـط الصحراء، ويعيش في 

عالم آخر من الهدوء.
ال يعيش في الوادي سوى قبيلتي العبابدة 
والبشـــارية، اللتين ترجع أصولهما إلى أقدم 
الشعوب التي عاشت بين البحر األحمر ونهر 
النيل، تتركز أنشطتهما على الرعي واستغالل 
األنواع النباتية في الغذاء والتجارة، وتسكنان 
في أكواخ تســـمى ”خيشـــة“، وهي عبارة عن 
هيـــكل بســـيط مكون مـــن جـــذوع النخيل، أو 
غيرها من عناصـــر الطبيعة المحيطة، مغطاة 

بأنواع مختلفة من القماش السميك.
بالترحاب والكرم، يستقبل أفراد القبيلتين 
زائري الوادي وبابتســـامة تكســـو بشـــرتهم 
الســـوداء، وفنجان مـــن قهـــوة ”الحينة“، أو 
عيـــش الجابوري المخبوز فـــي الرمال، وبعد 
انتهاء الزائر من جولته يتجه إلى تفقد متحف 

كل قبيلة، لشراء األعمال اليدوية لنسائها.
مـــع ظهور قيمـــة الوادي على المســـتوى 
الدولي، تحول شباب القبيلتين من مجرد رعاة 
وتجار، إلى مرشدين سياحيين لزوار المنطقة، 
أو منظمـــي رحـــالت الســـفاري، بالتعاون مع 
شركات السياحة، بينما تقوم نساؤهن بطهي 

وتجهيز الطعام البدوي وتقديمه للســـائحين، 
بأسعار زهيدة.

ترجـــع تســـمية المـــكان الســـاحر بوادي 
الجمـــال إلـــى وجود نباتـــات بتلـــك المنطقة 
مستســـاغة للجمال التي تنتشـــر في المكان، 
وتتجمع في نهاية اليوم حول آبار المياه التي 
تحيـــط بها الوديـــان بأحجارهـــا ذات األلوان 
المتنوعة، كأنها تحفة فنية رسمتها الطبيعة.

 وتوجـــد في المكان أيضـــا عدة محميات، 
تتقدمها جزيرة وادي الجمال، وهي ثاني أكبر 
تجمع لطائر صقر الغروب، إضافة إلى محمية 
منطقـــة حنكـــوراب التـــي تتميز بالشـــواطئ 
منطقـــة  ومحميـــة  المرجانيـــة٬  والشـــعاب 
القلعان، وتمتاز بوجود مساحات شاسعة من 
نبات المانجـــروف والعديد من أنواع الطيور 
المســـتوطنة والمهاجـــرة، ثـــم محميـــة جزر 
حماطة التي تتميز بأماكن لممارســـة أنشـــطة 

السباحة والغوص.
أحمد راضي، باحث بيئـــي بالمنطقة، قال 
لـ“العرب“ إن المحمية تمثل مزارا لألوروبيين 
أكثـــر مـــن المصرييـــن، لمـــا تمثله مـــن قيمة 
تاريخيـــة وبيئية وإنســـانية وأثريـــة، ويظل 
فصل الربيـــع أكثر فصول العام التي تشـــهد 

خالله المحمية زيارات متعددة.
ويمكـــن للزائر التجول وســـط األشـــجار 
والنباتـــات النادرة التي يبلغ عددها 140 نوعا 
مـــن النباتـــات، منهـــا 125 نوعـــا ذات أهمية 
رعوية، و32 نوعا تستخدم في الطب التقليدي، 
40 نوعا مستســـاغة للطعام أو كمشـــروبات، 
و11 نوعا كمصدر للوقود، إضافة إلى 8 أنواع 

تستخدم في صناعة المعدات واألثاث.
وتشـــكل الشـــعاب المرجانيـــة على طول 
شـــاطئ المحميـــة جـــزرا مغمورة في وســـط 
البحر، وتضم البيئـــة البحرية بعضا من أهم 
مراعي الحشـــائش البحرية في البحر األحمر، 
وهـــي ذات قيمـــة خاصـــة لبعـــض الكائنات 
النادرة ولتكاثر األسماك. كما توجد بالمنطقة 
عـــدة جـــزر لها أهميـــة دولية لتكاثـــر الطيور 
والســـالحف البحرية، وتتمتـــع بتنوع عظيم 
فـــي النظم والبيئـــات الطبيعيـــة، وفي أنواع 
الكائنات التي تعتمـــد عليها. وتضم المنطقة 

أيضا بيئات لعدد كبير من األنواع الحيوانية 
المهددة باالنقراض، ســـواء بريـــة أو بحرية، 
فضال عن البحيـــرات التي تمتزج فيها المياه 
المالحـــة بالعذبـــة، وما يجذب األنظـــار إليها 
الفجوات التـــي حفرتها الســـالحف البحرية 

بالرمال تاركة البيض فيها.
منذ إعـــالن وادي الجمال، محمية طبيعية 
فـــي العـــام 2003، بـــدأت الحكومـــة المصرية 
االهتمـــام بالمنطقـــة، وجرى إنشـــاء رصيف 
للســـفن بطول 40 متـــرا، تأخـــذ الزائرين بين 
أشـــجار المانجروف الشهيرة هناك، لمشاهدة 
األســـماك  وفصائـــل  البحريـــة،  الكائنـــات 

الصغيرة، والطيور المستقرة حول المكان.
قـــال الباحث البيئي أحمد راضي، إن قيمة 
المحميـــة تكمن في مـــا تزخر به مـــن ثروات 
طبيعيـــة وموارد اقتصاديـــة هائلة، فضال عن 

المعالـــم األثرية الدالة علي تعاقب الحضارات 
الثقافيـــة  والعـــادات  بالمنطقـــة،  البشـــرية 
والتراثيـــة لســـكانها، وتنوعهـــا البيولوجي 
مـــن حيوانـــات وزواحـــف وطيـــور ونباتات 
برية تنتشـــر بأوديتها، ومناظرهـــا الطبيعية 
الخالبة وجبالها شـــاهقة االرتفاع والمظاهر 
وعيون  النـــادرة  الجيولوجيـــة  والتكوينـــات 
المياه ومصادرها األرضيـــة. إلى جانب ذلك، 
تضـــم المحميـــة زواحـــف وثدييات، تســـتمد 
قوتهـــا من تنوع فصائلهـــا وليس عددها، كما 
أن وادي الجمـــال يعتبـــر أكبـــر تجمع لصقر 
الغـــروب في العالم، وفي البحر ينتشـــر قرش 

”ويل شارك“، وسمكة ”عروس البحر“.
مـــا بيـــن الـــوادي، يعيـــش 24 نوعـــا من 
الثدييات البريـــة، حيث يأتي الغزال المصري 
في المقدمة، فيما تندر الحيوانات المفترســـة 

في الوادي، الذي يغلب عليه انتشـــار الجمال 
في كل مكان، وتعيـــش بحرية مطلقة في بيئة 
توفر الغذاء والماء، إضافة إلى أن الوادي هو 
الموطن األصلي للحمار النوبي ومنطقة تكاثر 

أساسية للدرفيل على ساحل الوادي.
توفـــر المحميـــة أماكـــن للغـــوص ورؤية 
الشـــعاب المرجانية وبعـــض الجزر المتميزة 
التي تتجمع بها الطيور والسالحف البحرية.

ال تخلو محميـــة وادي الجمال من التراث 
الحضاري وآثار ما قبـــل التاريخ التي تتكون 
من رســـومات صخرية تسجل أنشطة اإلنسان 
في تلك الحقبة التاريخية. ويعتبر هذا التراث 
جزءا أصيال من تكوينها البيئي والبيولوجي، 
كمـــا أنها تضـــم تحـــت ثراها رفـــات العارف 
بالله أبي الحســـن الشاذلي الذي أصبح مزارا 

سياحيا للمصريين والعرب واألجانب.

} البصــرة (العراق) - مع اقتراب موسم صيد 
األســـماك في محافظـــة البصرة فـــي العراق، 
يستعد البصريون بصناراتهم، حيث أن نسبة 

كبيرة من رجال المدينـــة يتركون ما بأياديهم 
من أعمـــال ليتفرغوا للصيد، أمـــا الصيادون 
المحترفـــون فيجهـــزون قواربهـــم بالشـــباك 
واألطعمـــة الخفيفة واقفين علـــى الجرف في 

انتظار دخول الصبور.
يقول قاســـم سيد صياد ســـمك من مدينة 
البصرة ”أتينا في هذا الوقت لنستعد لموسم 
صيد الصبـــور ألننا نعرف أن الموســـم يحل 

بشهر مارس الجاري“.
وتشـــتهر منطقـــة الفـــاو بصيد الســـمك 
بواســـطة الشـــباك أو مـــا يعـــرف محليا 
بـ"الهيالة"، حيث يبدأ الموسم 
في منتصف شـــهر مارس من 
كل عـــام، وفـــي أواخر شـــهر 
شـــهر  نهايـــة  حتـــى  أبريـــل 
أغسطس تزداد كمياته بشكل 

كبير.
ويقول ناصـــر إن ”الكثير 
مـــن أبنـــاء الفـــاو مزارعـــون 
وعمـــال بناء وحـــراس وباعة 
سيارات  وســـائقو  متجولون 
أجـــرة، ولكـــن عندمـــا يحـــل 
موســـم صيد الصبور يتركون 
لما  للصيد  ويتفرغون  أعمالهم 
يحققه لهم من عائد مالي جيد“.

هـــو  الصبـــور  وســـمك 
أحـــد أنـــواع األســـماك البحرية 
هذا  أمهـــات  وتصـــل  المهاجـــرة، 
النوع من األســـماك مع بداية كل فصل 

صيف إلى مياه الخليج العربي، ومنها المياه 
اإلقليميـــة العراقيـــة، قادمـــة من شـــبه القارة 
الهنديـــة، حيـــث تتكاثـــر فـــي المنطقة خالل 
بضعة أسابيع، ومن ثم تعود مع صغارها إلى 

موطنها األصلي.
ويلقـــى الصبـــور رواجـــا كبيرا مـــن قبل 
البصرييـــن رغم كثرة شـــوكه وما يســـببه من 
إزعـــاج خـــالل األكل، بينمـــا ال يفضله معظم 
العراقيين في المحافظات األخرى. يقول بشار 
من ســـكان البصـــرة ”أهالي البصـــرة يحبون 
الســـمك فهم ذواقـــون لألكل اللذيـــذ وخاصة 
أطباق سمك الصبور الذي يكثر صيده في هذا 

الشهر“.
لتقاليـــد  الصبـــور  ســـمك  أكل  ويخضـــع 
متوارثة، منها أنه يشوى وال يطهى، ويحشى 
قبـــل شـــوائه بتمر الهنـــد والثـــوم والكرفس 
والبهارات التي تعطيه مذاقا خاصا. وتختلف 

عملية شوائه عن غيره من األسماك.
وتقـــول هناء وهي من ســـكان الفـــاو ”إذا 
أردنا أن نعرف ما هو الســـر وراء شـــهرة هذه 
السمكة ولذة طعمها وســـر رائحتها الشهية، 
نجده يكمن في حشـــوة الصبور وهي حشوة 
متعـــارف ومتفـــق عليهـــا بيـــن المواطنيـــن، 
والتي تتكون مـــن تمر الهند والثوم والكرفس 
وإضافـــات أخرى من البهـــارات التي تعطيها 

مذاقا رائعا يفوق الخيال“.
وبعض البصريين يأكلون ســـمك الصبور 
فقـــط يوم الجمعة دون ســـواه، بينمـــا الكثير 
منهـــم يعتقـــد أن تنـــاول الصبور يـــؤدي إلى 
الشعور بالعطش وحالة من الكسل والخمول، 
ولهذا يكون الشاي حاضرا بعد كل مائدة يحل 
فيها الصبور الذي يحتوي على فوائد كبيرة، 
فزيتـــه يخفـــف آالم المفاصل ويمنـــع احتكاك 

العظام ويحمي القلب ويخفف ضغط الدم.

ويقـــول حميـــد مـــن مدينـــة البصـــرة إن 
”عائلتنا تجتمع كل أســـبوع فـــي البيت الكبير 
فنجلـــس في بســـتان المنزل لنســـتمتع بهذه 
األكلة، وخاصة يوم الجمعـــة، وقد ورثنا هذه 
العـــادة من آبائنا وأجدادنـــا، ولم نتخَل عنها 
ألنهـــا عـــادة مـــن عاداتنـــا وتقاليدنـــا، وهذه 

الوجبة هي المفضلة والشعبية عندنا“.
وكان ســـمك الصبور يعرف بسمك الفقير 
لرخص ســـعره، ألنـــه كان متوفـــرا بكثرة في 
محافظة البصرة، لكن أغلب العائالت أصبحت 
تتذمر من ارتفاع ســـعره الذي أصبح يشـــكل 
عبئـــا ماديا حتى أنه أصبـــح يباع بالزوجين، 

ال بالوزن كما تباع بقية األسماك.
ويقـــول أبومحمـــود أحـــد بائعي ســـمك 
الصبـــور ”إن وراء ارتفـــاع األســـعار تكاليف 
رحلة الصيد التي تســـتمر أياما، وكذلك كثرة 
الطلب على هذا الســـمك من قبل دول الخليج، 
فضال عن المضايقات المستمرة التي يتعرض 
لها الصيادون. كل هذه األســـباب وغيرها أدت 
إلى ارتفاع أسعار األسماك بشكل عام، وسمك 
الصبور بشـــكل خاص، حتى أصبح شـــراؤه 
يمثـــل عبئا كبيـــرا يضاف إلى أعبـــاء العائلة 

العراقية“.
أما عن ســـبب بيع ســـمك الصبـــور بهذه 
الطريقـــة، فيعتقد أبومحمود ”أنـــه يعود إلى 
غـــالء ثمنـــه والمعـــروف أن الشـــيء الثمين 
يبـــاع بـــوزن المثقال، وهناك رأي شـــائع عند 
البصرييـــن القدامى مفاده أن ســـمك الصبور 
يأتي مهاجرا من الصين على شـــكل مجاميع، 
إال أن هـــذه المجاميـــع يكون فيهـــا كل إثنين 
على حدة كرمز للوفاء في ما بينهما، ومن هنا 
يباع هذا الســـمك على شكل أزواج رغبة بعدم 
تفريقها حتى بعد الممات ليكون درسا لنا في 

الوفاء“. 
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تحقيق

مع دخول فصل الربيع يســــــتعد سكان البصرة لالحتفال بقدوم سمك الصبور الذي يعد 
من أفضل الوجبات عند البصراويني، لذلك يتفرغ أغلب الرجال ملوســــــم صيده الذي ميتد 
من شــــــهر مارس إلى شهر أغســــــطس، حيث تكثر حفالت الشواء كل يوم جمعة وجتتمع 

العائلة على وجبة سمك يكثر شوكه فتزداد لذته.

يعد وادي اجلمال، مزارا سياحيا بيئيا ضمن مزارات عّدة، تسيطر عليها الطبيعة الساحرة 
في الصحراء الشــــــرقية حيث النباتات اخلضراء النادرة، واحليوانات التي قارب بعضها 
على االنقراض، واجلمال التي تنتشر بكثافة، وسط منظومة بيئية شديدة اخلصوصية، ال 

يعرفها أكثر املصريني.

 األوروبيون يعرفون محمية وادي الجمال أكثر من املصريني

السر وراء شهرة ولذة طعم الصبور 

يكمن في الحشوة التي تتكون 

من تمر الهند والثوم والكرفس 

وإضافات أخرى من البهارات 

الكثيـــر مـــن أبناء البصـــرة يتركون أعمالهم عندما يحل موســـم صيد الصبور في فصـــل الربيع ويتفرغون 

للصيد ملا يحققه لهم من عائد مالي جيد.

محمية وادي الجمال، الواقعة على ساحل البحر األحمر تمثل مزارا لألوروبيني أكثر من املصريني، 

ملا تمثله من قيمة تاريخية وبيئية وإنسانية وأثرية

سمك شط العرب يصطاده الفقراء ليقدم على موائد األغنياء
[ الصبور سمك مهاجر من الهند إلى موائد البصريين [ سمك {الوفاء} كثير الشوك والفوائد

اكتشف بالدك

الكثيـــر مـــن أبناء البصـــرة يتركون أعمالهم عندما يحل موســـم صيد الصبور في فصـــل الربيع ويتفرغون 

للصيد ملا يحققه لهم من عائد مالي جيد.

محمية وادي الجمال، الواقعة على ساحل البحر األحمر تمثل مزارا لألوروبيني أكثر من املصريني،

ملا تمثله من قيمة تاريخية وبيئية وإنسانية وأثرية

واألطعمـــة الخ
انتظار دخول
يقول قاســ
البصرة ”أتينا
صيد الصبـــور
بشهر مارس ال
وتشـــتهر 
بواســـطة

أح
الم
النوع



 أمحد حافظ

} يعتبــــر موقــــع ”يماميــــا“ اإللكتروني الذي 
أطلــــق مؤخــــرا فــــي مصــــر، أول موقــــع على 
شــــبكة اإلنترنت متخصص فــــي بيع األطعمة 
وإيصالهــــا إلــــى منــــازل الزبائــــن، من خالل 
التعاقــــد مــــع الســــيدات الراغبــــات فــــي بيع 
األطعمة من خــــالل إعدادها وهن في منازلهن 
لملء وقت فراغهن وتوفير دخل قار يساعدهن 

على تحسين ظروفهن المادية.
فكرة إنشــــاء الموقع رواهــــا صاحبه بالل 
قائــــال ”عندما كان يعيش  البورنو لـ“العرب“ 
فــــي دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة مع 
صديقه محمود المغربي، في منزل واحد، كانا 
يريدان أن يتناوال أطعمة منزلية، دون الذهاب 
كل يــــوم إلى المطاعم، ففكــــرا في العودة إلى 
مصــــر للبدء فــــي بعث مشــــروع يتلخص في 
إنشــــاء موقع يستطيع من خالله الجمهور أن 
يتواصــــل معه ويطلب أي وجبة منزلية، تقوم 
الســــيدات وهن في منازلهن بطهيها وبيعها 

من خالل الموقع نفسه“.
ويقــــول بــــالل إن الموقع بــــدأ بفتح باب 
التســــجيل للســــيدات الالتي ال يعملن ويردن 
تحســــين دخلهن إلــــى جانب خدمــــة أبنائهن 

وبالفعل  الطهي،  في  لالشتراك 
تقدمت ســــيدات بأعداد كبيرة 
وتم تشــــكيل فريــــق متخصص 

الختبار المتقدمات للمهمة.
في حال النجاح في االختبار، 

يتــــم اصطحابهن إلى مقــــر وزارة 
الصحــــة للكشــــف عليهــــن لتجنــــب 

إصابة أي منهن بأمراض معدية 
قد تنتقل من خالل الطعام الذي 

يطهينــــه، بالتالي فإن كل من 
تتعامــــل مــــع الموقــــع لديها 

شــــهادة صحية بسالمتها من 
جميع األمراض.

المنــــزل  مطبــــخ  معاينــــة 
للســــيدة المتقدمة للعمل شــــرط 

أساسي من شــــروط قبولها، حيث يقوم فريق 
متكامــــل بزيارتها في منزلهــــا واالطالع على 
المطبخ وشــــكل المنزل ومدى توفر الشــــروط 
الصحية فيه، على اعتبار أنه ســــيكون بمثابة 

مطعم صغير.
يســــتهدف هذا المشروع باألساس، فئتين 
من الســــيدات، األولى التــــي تعمل في وظيفة 
معينة، وتكون خــــارج منزلها طوال اليوم وال 
تســــتطيع كل يوم أن تطهو الطعام ألســــرتها، 
والفئــــة الثانية التي ال تعمــــل، ولديها أوقات 
فراغ تطهــــو فيها الطعام للفئة األولى بمقابل 

مادي.
وعن طريقة التواصل بيــــن طالب الطعام 
والموقع الذي يتيح التعامل باللغتين العربية 
واإلنكليزية، قال بالل ”يســــتطيع أي شخص 
الدخول على الموقع اإللكتروني، الذي تتوفر 
فيه كل أنــــواع الطعام والحلويــــات، ويختار 
الطلب، ويكتب اســــمه وهاتفه وعنوان السكن 
ويحــــدد التوقيت الــــذي يجــــب أن يصل فيه 

الطعام إلى منزله“.
ويضيف ”يقــــوم الموقع بإرســــال الطلب 
إلكترونيا إلى ربــــات المنزل، الموجودات في 
نطاق المنطقة التي يســــكن فيها هذا الزبون، 
فمثــــال إذا كان الطالب موجودا في حي مصر 
الجديــــدة، يتــــم التواصــــل بيــــن الموقع وكل 
ربــــات المنزل في هذا الحــــي، وتقوم إحداهن 
بالــــرد على الموقــــع بأنها هي من ســــتتولى 
تحضيــــر الطعــــام، ويتم هنــــا اختيار من 
ســــتقوم بالطهي بناء على وقت الفراغ 
الــــذي يتوفــــر لديهــــا باإلضافــــة إلى 
المســــتلزمات التي تتوفر عندها في 
المنــــزل احتياجات الطهي في 

هذا الوقت“.
مــــع  الموقــــع  يتعاقــــد 
شــــركات متخصصــــة فــــي 
األطعمــــة  لــــوازم  توريــــد 
بكميات كبيــــرة، يوزعها على 
ربات المنازل الستخدامها في 
الطهي للزبائن، كما يتعاقد مع 

شــــركات خاصة بإيصال الطعام إلى المنازل، 
بعد إتمام طهيه، ويتم محاسبة السيدة بشكل 

يومي مع كل طلب تنتهي منه.
يصنــــف الموقــــع ربــــات المنــــازل وفقــــا 
لخبراتهــــن في الطهي، فهناك من لديهن خبرة 
في صنع الحلويات، وهناك من يجدن فن طهي 
األســــماك أو اللحوم، حيث أن لديه قائمة بكل 
من يتعامل معهن، وخبرة كل واحدة منهن في 

نوع الطعام.
والمطلوب من الراغــــب في أكلة معينة أن 
يحجز الطعام من خالل الموقع، قبل 24 ساعة 
على األقــــل من الموعد الــــذي يحدده لوصول 
الطعام، أمــــا إذا كان يريد أطعمــــة لوليمة أو 
مناسبة عائلية فعليه أن يتصل قبل ثالثة أيام 

على األقل، ويختار كل أنواع األطعمة.
من مزايا المشروع أنه بعد تسليم الطعام 

للزبون، يتم التواصل معــــه الحقا حتى يقوم 
بتقييــــم وجبة الطعام ومذاقها ومدى توافقها 
مــــع طلبه من عدمه، وفــــي حال اعتراضه على 
أي شــــيء، يتم تعويضه فــــي الطلب الالحق، 
ومنحــــه هدية رمزية كتعبيــــر من الموقع بأنه 
يعتــــذر وال يريد إال إســــعاده وســــيتم تدارك 

الخطأ في كل مرة.
أما عن أسعار الطعام، فالموقع يضع أمام 
كل نوع سعره، وتظهر قائمة األسعار أن الحد 
األدنى للطــــب الواحد 150 جنيها (16 دوالرا)، 
أما أنــــواع المرطبات الخاصة بالمناســــبات 
وأعياد الميالد، فلها أشــــكال وألوان متعددة 
ومتميزة للغاية، قد يكون وجودها نادرا حتى 

في المحال الكبرى في القاهرة.
وأوضح بالل أن الموقع يقدم خدماته حاليا 
لســــكان القاهرة فقط، لكن فــــي الفترة المقبلة 

ســــيتم افتتــــاح فرع جديــــد في اإلســــكندرية، 
ويجري دراســــة عدة فروع في الدول العربية، 
في مقدمتها الســــعودية والكويت واإلمارات، 
خاصــــة أن الكثير مــــن مواطني هــــذه الدول 
يبحثون بالفعــــل عن وجبــــات منزلية، لكنهم 
يفشــــلون في الوصول إليها ألن الفكرة ذاتها 

غير موجودة.

} أبوظبــي - تســـتعد إمـــارة أبوظبي إلطالق 
”مهرجـــان أّم اإلمارات“ فـــي دورته األولى التي 
ستقام على امتداد الكورنيش بتنظيم من هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة خالل الفترة من 24 
مارس الجـــاري إلى 2 أبريل المقبل. ويســـلط 
المهرجان الضوء على ترسيخ الترابط األسري 
والعطـــاء الالمحدود والتســـامح في المجتمع 
اإلماراتـــي. ويتزامـــن تنظيـــم المهرجـــان مع 
االحتفـــال بـ“يوم األم“ الذي تحتفي به مختلف 
الشعوب والثقافات على مستوى العالم والذي 
يعتبـــر فرصة مهمـــة لالحتفـــاء باألمهات وما 

يقدمنه ألبنائهن.
وترّكـــز ”منطقـــة الفنـــون“ على إبـــراز فّن 
األمومـــة، مـــن خـــالل مجموعـــة متنوعـــة من 
العروض اإلبداعية واالنطباعات الفّنية، فضًال 

عـــن ســـوق الفـــّن المخصصة لمحبـــي اقتناء 
القطـــع التذكاريـــة، والتـــي تتيح للـــزوار من 
جميع األعمار االستمتاع بالعديد من األنشطة 

الترفيهية والتفاعلية.
ومن خـــالل مجموعة متنوعة من العروض 
اإلبداعيـــة واالنطباعـــات الفّنيـــة ترّكز منطقة 
الفنون على إبراز فّن األمومة، كما تقدم عروض 
الموســـيقية  والحفـــالت  المتحركـــة،  الدمـــى 
والـــورش الفّنية، التي تعكـــس طبيعة الفنون 
الراقية واإليحائية، عن طريق األلوان واألشكال 
والحركة والّصوت، في تعبير صادق عن القوى 
المجتمعة تحت تأثير أيادي األمهات الرقيقة، 
وفهـــم العنصـــر الفّعـــال في تقويـــة العائالت 
والمجتمـــع ككّل. وستشـــمل منطقـــة الفنـــون 
مجموعة من األنشطة، التي تسلط الضوء على 

العالقة بين الفّن وسمات األمومة الجوهرية.
كمـــا تحفز أنشـــطة ”فّن اللعـــب بالضوء“ 
و“وصـــل النقـــاط“ و“ممـــر الطباشـــير“ حّس 
اإلبداع لدى األطفال، حيث يســـتطيعون رســـم 
اللوحات بالطباشير، أو ابتكار أشكال متعّددة 
باســـتخدام الّضوء. أمـــا ”مســـاحة التوازن“ 
فتقـــدم الكثيـــر من األنشـــطة، التـــي تعّبر عن 
التوزيـــع المتـــوازن للوزن والمســـاحة، وذلك 
تقديـــرًا للجهود الكبيرة التـــي تبذلها األم في 
معظـــم األوقـــات، كجزٍء من دورها في تنشـــئة 

أسرتها بشكل متوازن.
ويرّكز قســـم التبايـــن على تنـــّوع تجارب 
الحياة، وعلـــى عمليات التفكيـــر الفردية ذات 
المجـــاالت الواســـعة، والتـــي تســـهم بشـــكٍل 

أساسي في تكوين شخصية الفرد المميزة.
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◄ أظهر تقرير أعدته شبكة حلول 
التنمية المستدامة ومعهد األرض 

في جامعة كولومبيا األميركية 
أن الدنمارك فاقت سويسرا في 

مستوى رضا شعبها الذي ُصنف 
األسعد في العالم. وكشف أن سوريا 
وأفغانستان وثمانية بلدان مجاورة 
للصحراء هي األمكنة العشرة األقل 

سعادة على وجه األرض.

◄ 650 مليون شخص أي عشر 
سكان العالم ال يحصلون على مياه 

آمنة، وهو ما يعرضهم ألمراض 
معدية وموت مبكر. ووفق تقديرات 
األمم المتحدة يمكن للمياه القذرة 

وسوء نظم الصرف أن تصيب 
األطفال بإسهال شديد وتقتل 900 

طفل تحت سن الخامسة يوميا على 
مستوى العالم، أي بمعدل طفل كل 

دقيقتين.

◄ أظهرت دراسة أن المراهقات، 
ممن يعشن في أحياء فقيرة، 

يصبحن األكثر عرضة للوقوع 
فريسة للبدانة مع وصولهن لمرحلة 
البلوغ، مقارنة بأقرانهن ممن يسكن 

فى المناطق األكثر ثراء.

◄كشفت دراسة حديثة أن واحدا 
من كل أربعة آباء ال يعرفون مقدار 
الوقت الذي يحتاجه الطفل للنوم. 

وأشار الباحثون إلى أن األطفال 
األقل من سنتين يحتاجون إلى قدر 

من النوم يصل إلى 12 ساعة يوميا، 
أما األطفال األكبر من 5 سنوات 

فيحتاجون إلى 9 ساعات من النوم 
يوميًا دون انقطاع.

◄ قالت دراسة أميركية إن التركيز 
على صوت مضغ الطعام يمكن أن 

يقلل من استهالك األكل، كما أثبتت 
التجارب أن األشخاص يأكلون أقل 
عندما يستمعون ألصوات مضغهم 

للطعام المزعجة.

أصبح من الســــــهل على أي امرأة من القاهرة لم حتقق حلم العمل، أن حتصل على دخل 
يومــــــي وهي في منزلها، وال يحتاج ذلك منهــــــا إال أن تكون خبيرة في فنون طهي الطعام، 
بعدهــــــا تتقدم للعمل مع  موقع ”مياميا“ اإللكتروني، وهــــــي كلمة بالعامية املصرية وتعني 

الطعام يا أمي.

جمال

محدد الشفاه يتناغم 
مع لون البشرة

ينصـــح خبراء الجمال باســـتخدام زهرة الكركديه إلزالة القشـــرة من الرأس، ولزيادة تثبيت لون الشـــعر 
وإكسابه لونا براقا. كما أنه يتمتع بتأثير قوي على البشرة، حيث يمنحها حيوية ونضارة.

يحتوي البصل على مواد تحفز الدورة الدموية وتسّرع عملية الهضم، إضافة إلى تقليل نسبة املاء في 
الجسم، وهذا كله ينشط عملية األيض وحرق الدهون.

} قال فنان التجميل األلماني أندرياس 
شــــفان إن محدد الشفاه (Lipliner) يجب 
أن يتناغــــم مع لون البشــــرة حاليًا، كي 
القاعــــدة، التي  يبدو طبيعيــــًا، بخالف 
هيمنــــت طويــــًال علــــى عالــــم التجميل، 
والتي كانت تنص على أن محدد الشفاه 
يجب أن يتناغم مع لون أحمر الشفاه أو 

أن يكون ذا درجة أغمق منه.
وبناء عليه، ينصح شــــفان بتطبيق 
محدد الشــــفاه ذي درجة شفافة تتناغم 
مــــع لون البشــــرة، ثم وضع لــــون أحمر 
الشــــفاه المرغــــوب على حدود الشــــفاه 
أيضــــا؛ ألن حــــدود الشــــفاه الصارمــــة 

والظاهرة لم تعد موضة.
ســــتايل“  ”إن  مجلــــة  وأوضحــــت 
البنفســــجي  درجــــات  أن  األلمانيــــة 
والتوتــــي والبني الداكنة تزين الشــــفاه 
حاليًا، مشــــيرة إلى أن البشرة الفاتحة 
تغازلها درجات البنفسجي، أما البشرة 
المائلة للــــون الزيتوني فيداعبها أحمر 

شفاه مائل للبني.
وأضافت المجلــــة المعنية بالجمال 
والموضــــة أن أحمــــر الشــــفاه الداكن ال 
يناســــب المرأة ذات الشــــفاه الصغيرة، 
حيث تبدو الشــــفاه معها أصغر، كما أن 
أحمر الشــــفاه الداكن يالئم المناسبات 

المسائية، بينما يبدو متكلفا نهارا.

الفنون تظهر سمات األمومة الجوهرية

أسرة
[ أول موقع متخصص في بيع األطعمة وإيصالها للمنازل [ الموقع مجتمع من هاويات الطهي المصنفات حسب الخبرة

«يماميا}.. موقع مصري لإلستثمار في الطعام البيتي

} عدم الحصول على شغل من أكثر الهموم 
التي تنغص حياة الشباب العربي، وخاصة 
أصحاب الشهادات العليا الذين يتخرجون 

سنويا بالماليين من الجامعات، ولكن أغلبهم 
ينتظر عقودا من الزمن قبل أن يحصل على 
وظيفة، أو يصل سن التقاعد وهو عاطل عن 

العمل.
وال شك أن أكثر من يحصلون على 

الوظائف في أغلب بلداننا العربية، لديهم 
إلى جانب الشهادة العلمية الكثير من 

المؤهالت، ولكن ال شك أيضا أن من أبرز 
هذه المؤهالت هي الواسطة.

وهذا األمر في حد ذاته غير مستغرب، 
ففي أي مكان من العالم تمثل المحسوبية 

جزءا من ثقافة التشغيل، فما بالك ببلداننا 
العربية التي تحولت فيها اإلدارات 

والمؤسسات لدى العديد من المسؤولين إلى 
ضيعات خاصة يعينون فيها من يشاؤون.

ولكن بغض النظر عن هذا الوباء 
المستشري والذي يحرم الكثيرين من حقهم 

في العمل، يوجد أيضا من يستطيعون 
الحصول على وظائف، ألن لديهم مؤهالت 
وليست وساطات، فيما يعجز آخرون عن 

الظفر بأبسط عمل ألنهم يمتلكون شهادات 
ويفتقدون إلى الكفاءات العلمية واللغوية 

والحرفية التي يحتاجها سوق الشغل.
وأريد هنا أن أشير تحديدا إلى 

المستويات التعليمية الضحلة التي أصبح 
عليها خريجو الجامعات، جراء انعدام 
الرغبة في تطوير الذات وتوسيع نطاق 

التجارب التي باتت سمة عامة لدى التالميذ 
والطلبة، إذ يكتفي أغلبهم بما يلقنه المدرس 

ويدونه بالكراس في الفصل، وال يبذل أي 
جهد إضافي لتطوير معارفه وخبراته من 

أجل ضمان فرص أفضل في الحياة.
وقد أشارت منظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ في تقرير 
سابق لها أن طفال من بين كل أربعة أطفال 

بالمدارس في الدول العربية، ال يستطيع 
قراءة جملة واحدة.

ولكن حتى القدرة على القراءة والكتابة، 
ليست مقياسا على جودة التعليم، ألن 

التعليم الجيد يخرج كفاءات قادرة على 
إيجاد موقعها في مناخ سوق الشغل المتغير 

والمتجدد على الدوام.
وما نالحظه اليوم في بلداننا العربية أنه 

على الرغم من سهولة الوصول إلى مصادر 
التعليم، وارتفاع نسبة المتعلمين والشباب 

الذين يلتحقون بالجامعات بالمقارنة 
بالماضي، إال أن خلف هذه الصورة الجميلة 

يوجد واقع مرير، فالكثيرون من أصحاب 
الشهادات يضطرون  للعمل في وظيفة 
ال تمت إلى مجال تخصصهم بصلة، أو 
يواجهون البطالة إلى أجل غير مسمى.

وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن السبب 
الذي يجعل األنظمة توفر التعليم للشباب 

وتفشل في منحهم العمل.
الخلل الكبير يكمن في السياسات 

التعليمية التي أصبحت خارجة عن إطار 
الزمن الحالي الذي تسارعت فيه وتيرة 

التطور التكنولوجي، والنمو االقتصادي، 
وكذلك تطورت أماكن العمل على مستوى 

العالم، وتالشت قواعد العمل القديمة وحلت 
محلها معايير جديدة، فأصبحت مقولة 

ألبرت اينشتين ”التقدم التكنولوجي كالفأس 
في يد مجرم مريض“ تنطبق على حال 

شبابنا.
لألسف، مؤسساتنا التعليمية لم تعد 

تهيئ الطالب للحياة العملية بعد التخرج، 
بسبب انعدام المبادئ األساسية للتعليم 

الجيد من ناحية، وغياب الخطط التعليمية 
والرؤى والدراسات االستشرافية لمستقبل 

سوق الشغل، باإلضافة إلى تردي قدرات 
المدرسين وافتقارهم إلي التدريب الذي يتيح 

تكوين أجيال قادرة على التكيف مع بيئات 
العمل الديناميكية واقتناص فرص العمل 

المتاحة محليا وعالميا.

شهادات بال مؤهالت
يمينة حمدي
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يتعاقـــد املوقـــع مـــع شـــركات 
لـــوازم  توريـــد  فـــي  متخصصـــة 
األطعمـــة  يوزعهـــا علـــى ربـــات 
املنازل الستخدامها في الطهي

◄
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األندية العربية تسعى إلى تأكيد تفوقها في إياب الماراثون األفريقي

[ قمة عربية مرتقبة بين خريبكة المغربي والنجم التونسي [ الزمالك والوداد حسما التأهل، واألهلي يتسلح بالخبرة

} ملبــورن - متكـــن لويـــس هاميلتون خالل 
فتـــرة ما قبل املوســـم من التنقل حـــول العالم 
واالحتفال مع املشـــاهير والنجـــوم، لكن بطل 
العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات سيتخلى 
عن حياة الترف ليكـــون في قمة تركيزه عندما 
يخـــوض الســـباق االفتتاحـــي للموســـم فـــي 
أســـتراليا األحد. وســـيصل هاميلتـــون، الذي 
تصـــب التوقعـــات والترشـــيحات في صاحله 
للفوز باللقـــب للمرة الثالثة علـــى التوالي مع 
فريـــق مرســـيدس، إلى ملبورن بعـــد رحلة في 
نيوزيلنـــدا اســـتقل خاللهـــا طائـــرة مروحية 

األربعاء لرؤية منتجع كوينزتاون اجلبلي. 
وبسبب رحالت هاميلتون املتعددة وحياة 
السهر التي يعشقها حتدث البعض عن مخاوف 
من احتمال فقدانه التركيز والطاقة قبل سباق 
أســـتراليا االفتتاحـــي الـــذي يقام علـــى حلبة 
البـــرت بارك. لكـــن الســـائق البريطاني البالغ 
مـــن العمـــر 31 عاما، أكد أنه ســـيتحلى بنفس 
القوة التنافسية وسيكون ثابت اخلطى مبجرد 
دخول احللبة. وقال هاميلتون الفائز بســـباق 
أســـتراليا في العام املاضي وفـــي 2008 أيضا 

”أعـــرف أن أمامـــي املزيد ألقدمـــه وأعتقد أنني 
أظهرت هذا في العامـــني املاضيني، وبالتأكيد 
هناك حاجة إلخراج طاقة أكبر من مخزوني ألن 

البطولة ستكون أقوى هذا العام“.
ويأمـــل العديد مـــن املســـتثمرين في هذه 
الرياضـــة بأن يكـــون هاميلتون في املســـتوى 
املناســـب للمنافســـة وعلى قدر التطلعات هذا 
املوســـم. وقد يزيد فـــوز هاميلتون في ملبورن 
بعـــد االنطالق من الصدارة الشـــعور بالضجر 
من اســـتمرار هيمنة مرســـيدس على سباقات 
البطولـــة. ويتفـــاءل مرســـيدس بطـــل العالم 
للصانعني بســـيارته التي تقتـــرب من الكمال 
بعـــد اختبارات ما قبل املوســـم، فـــي حني أن 
نيكو روزبرغ قد يكون مجددا أقوى املنافســـني 

لهاميلتون زميله في الفريق في ملبورن. 
وبينما يقضي هاميلتون حياته وكأنه غير 
عابئ بالغد، ينتاب زميله األملاني شـــعور بأنه 
يحـــارب الوقت، إذ ينتهي عقده مع مرســـيدس 
بنهاية هذا املوســـم. وبعدما تـــوج هاميلتون 
بلقبـــه الثالث فـــي العام املاضي في تكســـاس 
األميركيـــة أنهـــى روزبرغ املوســـم بالفوز في 

ثالثة ســـباقات متتالية ويأمل في أن يحســـن 
مســـتواه بدال من االستفاقة متأخرا. وفيراري، 
الـــذي يضـــم سيباســـتيان فيتل بطـــل العالم 
أربـــع مـــرات وكان الفريق الوحيـــد الذي منع 
مرســـيدس من الهيمنة على جميع السباقات 

فـــي العام املاضـــي، أثار اإلعجاب بســـرعة 
ســـيارته اجلديـــدة خـــالل اختبـــارات ما 
قبل املوســـم. ومع إنهاء 11 ســـيارة فقط 

للسباق االفتتاحي في ملبورن في العام 
املاضي ستكون الكفاءة عامال أساسيا 
في املنافســـة وقد تكفي جلمـــع النقاط 
أيضا. ويأمل مسؤولو فورموال 1 في أن 

تزيل انطالقة املوســـم في ملبورن من الشعور 
باالســـتياء بســـبب تغيير القواعد وانتقادات 
بعض الســـائقني لزيـــادة تعقيـــدات الرياضة 
حتى أن بيرني إكليســـتون مســـؤول احلقوق 
التجاريـــة قـــال إنـــه قـــد ال يصطحب أســـرته 
ملشـــاهدة الســـباق. وإذا قدم فريق هاس وهو 
أول فريق أميركي يشـــارك في فورموال 1 خالل 
30 عامـــا أداء إيجابيا فســـيضفي ذلك أجواء 
طيبـــة فـــي بداية املوســـم اجلديد وسيســـعى 
الفريق إلى التفوق على منافســـني مثل ساوبر 

الذي يستخدم نفس محرك فيراري. 
وســـيمنح الســـائق ريـــو هاريانتـــو مـــن 
فريق مانور للموســـم مذاقـــا خاصا كونه أول 
إندونيســـي يشـــارك في بطولة العالم. ويشهد 
املوســـم اجلديد مشاركة ثالثة ســـائقني للمرة 
األولـــى وهم البريطاني جوليـــون باملر (رينو) 
واألملاني باســـكال فيرلني (مانـــور) إلى جانب 

هاريانتو. 
وتعرض الشكل اجلديد للفورموال 1 الذي مت 
التصديق عليه قبل أسبوعني إلى انتقادات من 
جانب بعض الســـائقني. وقال فيتل ”شخصيا 
لســـت معجبا به وإذا حتدثت نيابة عن جميع 

السائقني.. ال أحد يحبذ النظام اجلديد“.

رياضة

هاميلتون: أمامي المزيد ألقدمه في أستراليا باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - تنطلـــق مباريات اإلياب بدوري 
األبطال الســـبت، من بينهـــا خمس مواجهات 
للعـــرب، حيـــث يواجه األهلي املصـــري فريق 
ريكرياتيفـــو النيجيري، ويســـتضيف الزمالك 
دواال الكاميرونـــي، بينما يحل الوداد املغربي 
ضيفـــا علـــى نابس ســـبورت بطل مدغشـــقر، 
ويلعب املريخ الســـوداني أمـــام واري وولفز 
النيجيـــري، أمـــا املواجهة اخلامســـة فتحمل 
صبغة عربيـــة، وجتمع بني أوملبيـــك خريبكة 

املغربي والنجم الساحلي. 
وتعد مواجهة الـــوداد املغربي أمام نابس 
ســـبورت بطل مدغشقر، األسهل على اإلطالق، 
بعد أن حســـم الـــوداد الصعود لدور الســـتة 
عشـــرة من لقاء الذهاب الـــذي انتهى لصاحله 

بخمسة أهداف مقابل هدف. 
ووصل الـــوداد مبكرا إلى مدغشـــقر، قبل 
نحو خمســـة أيام مـــن املباراة، تلبيـــة لرغبة 
الويلزي توشـــاك كي املدير الفني للفريق، كي 
يســـتعيد الالعبون لياقتهم البدنية بعد رحلة 

طويلة استغرقت نحو 17 ساعة.
وفـــي مواجهة عربية خالصة، يســـتضيف 
النجـــم الســـاحلي بطل تونس فريـــق أوملبيك 
خريبكة املغربـــي، وكانت مبـــاراة الذهاب قد 

انتهت بتعادل الفريقني بهدف لكل منهما. 
ويركز كـــرمي الزواغي، املدير الفني املؤقت 
للفريق املغربي، على اجلانب الذهني لالعبني 
ومحاولـــة دعمهم نفســـيا، حيث ميـــر الفريق 
بأزمة نتائج في الـــدوري احمللي وبات مهددا 
بالهبوط. وطالب األسكتلندي أليكس ماكليش 
املدير الفني للفريق، الالعبني بعدم االستهتار 
باملنافـــس وعدم االعتماد علـــى نتيجة مباراة 
الذهـــاب، التي فاز فيهـــا الزمالك بهدف خارج 
ملعبه. وأكـــد ماكليش علـــى أن املنافس قوي 
ومحتـــرم، وطالب بضـــرورة نســـيان مباراة 
الذهـــاب بكل مـــا فيها وأن يلعبـــوا حتى آخر 
دقيقة من عمر املباراة. ورغم أن نصائح املدير 
الفني للزمالك تكشـــف عن قلق بسبب صعوبة 
مبـــاراة العـــودة، إال أنه تأكد حلـــاق معروف 
يوســـف أحد العناصر األساسية بخوض هذا 

اللقاء. 
وقال محمد عبدالعظيم الشهير بـ“عظيمة“ 
مدرب األهلي لـ“العـــرب“، إن الهولندي مارتن 
يول املدير الفني للفريق، ركز خالل التدريبات 
بصـــورة  الهجمـــات  إنهـــاء  ضـــرورة  علـــى 
صحيحة، لعدم تكرار سيناريو إهدار األهداف 

الذي شهدته مباراة الذهاب. 

ومـــن املنتظـــر أن يواجـــه األهلـــي الفائز 
من مباراتـــي مبابنيمن ســـوزيالند واجليش 
الروانـــدي، أو ســـيركل دييواكيـــم املوريتاني 
وياجن أفريكانز بطل تنزانيا، في حال صعوده 
إلى دور الـ16، بينما يواجه الزمالك الفائز من 
مباراتي األفريقي التونسي وتاندا اإليفواري، 

أو أشانتي جولد الغاني وبجاية اجلزائري. 
وتختتـــم مبـــاراة الســـبت بلقـــاء املريـــخ 
الســـوداني الـــذي يســـتضيف واري وولفـــز 
النيجيـــري، وكانت مبـــاراة الذهاب قد انتهت 
بفـــوز املريـــخ بهـــدف مقابـــل ال شـــيء، وقال 
البلجيكـــي لوك إميل املديـــر الفني للمريخ في 
تصريحـــات صحافية، إنـــه درس واري وولفز 
جيدا، وقـــادر على تكرار الفـــوز في مباراة أم 
درمان من أجل التأهل إلى الدور الثاني. بينما 
شـــدد النيجيري بيتـــر نيكيتـــني املدير الفني 
لفريـــق واري وولفـــز علـــى أن خســـارته على 
ملعبه في الدور األول ال تعتبر ســـيئة، وميكن 

تعويضها في مباراة اإلياب.

ثالث مواجهات عربية

ويشـــهد األحد ثالث مواجهات للعرب في 
الدور نفسه، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي 
مع الهالل السوداني على ملعب األخير، وكان 
الفريق الليبي خرج منتصرا بهدف نظيف في 

مباراة الذهاب. 
وفي مبـــاراة أخرى يســـتضيف مولودية 
بجاية اجلزائـــري فريق األفريقي التونســـي، 
وكانـــت مبـــاراة الذهـــاب قد انتهـــت لصالح 
الفريق التونســـي على ملعبه بهدف لالشيء، 
وال تعتبـــر هـــذه النتيجـــة مطمئنـــة فـــي ظل 
قـــوة الفريق اجلزائـــري ومطالبـــة جماهيره 
دور  إلـــى  والصعـــود  اخلســـارة  بتعويـــض 
الـ16. ويختتم فريق وفاق ســـطيف اجلزائري 
مباريات األحد، حيث يســـتضيف فريق إيتول 
دو كونغـــو الكونغولي، وكانت مباراة الذهاب 
قد انتهت بتعـــادل الفريقني بهدف لكل منهما. 
وليـــس معتادا أن تشـــهد مباريـــات دور الـ32 

مفاجآت بالنسبة إلى الفرق الكبرى.
وقال مصطفى عبداملنعم الشهير بـ“شطة“، 
رئيس اللجنة الفنية باالحتـــاد األفريقي لكرة 
”باستثناء املواجهات  لـ“العرب“  القدم ”كاف“ 
العربية، يعد موقف الفرق العربية مطمئنا إلى 
حد كبيـــر، خاصة بعد متكن بعضها من الفوز 

في مباراة الذهاب“. 
وأوضح شطة، أن دور الـ32 وإن شهد تأزم 
موقف بعـــض الفرق الكبرى، مثـــل األهلي أو 

الزمالك أو النجم الســـاحلي، إال أن هذه الفرق 
لديها من اخلبرة ما ميكنها من حسم مباريات 
العودة. ورغم ذلك يرى شـــطة أن دفاع األهلي 
بـــات لغزا محيرا، ونصـــح مارتن يول باتباع 
خطة متوازنـــة بني الدفـــاع والهجوم وعالج 

تسرع الالعبني في إنهاء الهجمات. 
وفي املواجهات العربيـــة األفريقية، توقع 
رئيس اللجنة الفنية بالـــكاف، صعود األهلي 
والزمالـــك املصريـــني، باإلضافة إلـــى املريخ 
الســـوداني والوداد املغربـــي، ورغم صعوبة 
لقاء وفاق ســـطيف اجلزائري بعد تعادله أمام 
إيتول دو كونغو، إال أنه قادر على حســـم لقاء 

العودة لصاحله.

صراعات سهلة

أمـــا فـــي بطولـــة كأس االحتـــاد األفريقي 
(الكونفيدراليـــة)، تبـــدو األنديـــة العربية في 
طريق مفتوح وتستهل مواجهات العودة بدور 
الـ32 للبطولة، اجلمعة بلقاء وحيد يجمع بني 
امللعب القابســـي التونسي وكالوم ستار بطل 

غينيا، وانتهت مبـــاراة الذهاب بهدفني مقابل 
هدف لصالح بطل تونس. وتســـتكمل األندية 
العربية مبارياتها الســـبت، حيث يلتقي مصر 
املقاصة مع دون بوسكو على ملعب األول، وكان 
الفريق املصـــري الوافد اجلديد على البطولة، 
جنح في حســـم لقاء الذهـــاب لصاحله بثالثة 
أهداف مقابل هدف. كما يســـتضيف الترجي 
التونسي فريق رونيسوس التشادي، وانتهت 
مباراة العودة بفوز الفريق التونســـي بهدفني 
نظيفـــني، ويحـــل مولودية وهـــران اجلزائري 
ضيفـــا علـــى غاغنـــوا اإليفـــواري، واقتنص 
الفريق اجلزائري فوزا ثمينا بهدفني لالشيء 
في مباراة الذهاب. ويحل أيضا االحتاد الليبي 
ضيفا على ميديامـــا الغاني، وفاز االحتاد في 
مباراة الذهاب بهدف لالشيء، كما يستضيف 
النادي الرياضي القســـنطيني فريق ناساروا 
النيجيري الذي جنح في حسم مباراة الذهاب 

لصاحله بهدف نظيف.
وتختتـــم مباريات الســـبت بلقـــاء الفتح 
الرباطي بطل املغرب أمام دي لوم الكاميروني، 
وكانـــت مبـــاراة الذهاب قـــد انتهـــت بتعادل 

الفريقني بهدف لكل منهما. ويشهد األحد ختام 
مباريات العودة، وتظهر فيها األندية العربية 
في ثالث مواجهات، أولها: جتمع بني الكوكب 
املراكشـــي املغربـــي وباراك يـــوجن الليبيري، 
وحسم الفريق املغربي الصعود لدور الـ16 من 
مبـــاراة الذهاب التي انتهـــت لصاحله بثالثة 

أهداف نظيفة. 
كما يســـتضيف فريق إنبي املصري، فريق 
أفريـــكا ســـبورت اإليفواري، وانتهـــت مباراة 
الذهـــاب بفـــوز إنبـــي بثنائية نظيفـــة، بينما 
يســـتضيف أهلـــي شـــندي الســـوداني فريق 
لوبوبو الكونغولي، وانتهـــت مباراة الذهاب 

لصالح الفريق الكونغولي بنتيجة 1-2.

تدخل األندية العربية على مدار يومي الســــــبت واألحد القادمني غمار مباريات إياب دور 
ـــــــ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وكانت تلك األندية قد حققت  ال
انطالقة قوية في مباريات الذهاب وجنح بعضها في وضع قدم بدور الستة عشر للبطولتني 

القاريتني.

مستعدون إلضافة نجمة جديدة 

متفرقات
◄ واصلـــت األميركيـــة ســـيرينا وليامـــز 
املصنفـــة أولى مشـــوارها نحـــو لقب ثالث 
فـــي دورة إنديـــان ويلز األميركيـــة في كرة 
املضـــرب، بتأهلها إلى نصـــف النهائي إثر 
فوزهـــا علـــى الرومانيـــة ســـيمونا هاليب 
دورة  فـــي  ســـيرينا  وتشـــارك  اخلامســـة. 
إنديـــان ويلز للمـــرة الثانية منـــذ 15 عاما، 
إذ كانت توجـــت بطلة لها في 
1999 و2001 ثـــم قاطعتها مع 
فينـــوس  شـــقيقتها 
بسبب هتافات 
يـــة  عنصر
علما وأنها 
انــســـحبـت 
قبـــل نصـــف 
نهائـــي النســـخة 
املاضيـــة بســـبب 
اإلصابة. وتسعى 
األميركية إلى أن 
تصبح أول العبة 
تفـــوز بالـــدورة 

ثالث مرات.

◄ تواجه السباحة الروسية يوليا إيفيموفا 
عقوبة اإليقاف مدى احلياة بسبب تناولها 
املنشـــطات. فإثر فحص خارج املنافســـات 
تأكدت مخالفة الســـباحة البالغة من العمر 
23 عامـــا والبطلـــة العاملية أربـــع مرات في 
ســـباقات الصدر للوائح املنشـــطات. وقال 

مصدر في االحتاد الروسي للسباحة 
بالنتيجـــة  علـــم  علـــى  ”االحتـــاد 
إيفيموفـــا“.  لعّينـــة  اإليجابيـــة 
على  احلاصلة  إيفيموفـــا  وتواجه 
امليدالية البرونزية في ســـباق 200 

متـــر صـــدر فـــي أوملبياد 
تعيش  والتي   2012

الواليات  فـــي 
منذ  املتحدة 
2011، عقوبة 

إليقـــاف  ا
مـــدى احليـــاة 

فـــي  لســـقوطها 
السابق في اختبار 

آخر للمنشطات.

األنديـــة العربيـــة تبدو فـــي طريق 

مفتـــوح فـــي بطولـــة كأس االتحاد 

مواجهـــات  وتســـتهل  األفريقـــي، 

العودة بدور الـ32 الجمعة

◄

الســـائق ريـــو هاريانتـــو مـــن فريق 

مانور سيمنح مذاقا خاصا للموسم 

إندونيســـي  أول  كونـــه  الجديـــد، 

يشارك في بطولة العالم

◄

«باخ أبدى إعجابه باملغرب، وهو اعتراف من مســـؤول رفيع املستوى لن يزيدنا إال ثقة في 

النفس على املضي قدما، باتجاه تنظيم واحتضان فعاليات عاملية}.

نوال املتوكل
العداءة العاملية املغربية السابقة

«املـــدرب أرســـني فينغر وجمهور أرســـنال هما الحكم علـــى أدائي مع الفريق، وســـأبذل 

قصارى جهدي لحجز مكان أساسي ودائم في تشكيلة الفريق اللندني}.

محمد النني
النجم الدولي املصري

حســـن 
يراري، 
 العالم
منع ي
باقات 
رعة
 ما 
ط

ن
لشعور 

وج إ
و2001 ثـــ 1999
شـــقيق

نهائ
املاض
اإلص
األ
تص
تف
ثالث

حح
حتحتحتاد الروسي للسباحة 
بالنتيجـــة علـــم  لللـــى 
إيفيموفـــا“. لللعّينـــة 
على  احلاصلة  مممموفـــا 
200 ووووووونزية في ســـباق

فففـــي أوملبياد
تتتعيش
تتتت

ة
ـــــــي
خخخختبار

تتتت.

◄ أثيرت في الفترة األخيرة أخبار 
عن قرب رحيل المحترف النيجيري 
بابا توندي عن الرجاء البيضاوي، 
في المقابل قال محمد بودريقة إن 

هذه األخبار إشاعة.

◄ نفت إدارة النادي األفريقي 
التونسي خبر ضم مدافع فريق 

مولودية شباب العلمة الجزائري 
مختار بلخيثر، وذكرت أن ما تم 

نشره في إحدى الصحف الجزائرية 
حول إمضاء الالعب بلخيثر عقدا 

لفائدة األفريقي عاٍر من الصحة.

◄ يدرس االتحاد المصري لكرة 
القدم، التقدم بطلب رسمي إلى 

”فيفا“ لتعويضه عن المشاركة في 
المنافسة على تنظيم مونديال 2010، 
بعدما أعلن الفيفا عن تقاضي بعض 

أعضائه رشاوى مالية ليتم إسناد 
التنظيم لصالح جنوب أفريقيا.

◄ يلتقي المنتخب العراقي نظيره 
السوري في مباراة دولية ودية 

الجمعة في طهران ضمن برنامج 
تحضيراته لمواجهتي تايالند 

وفيتنام في التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018 ونهائيات كأس 

آسيا 2019 في اإلمارات.

◄ اختار التونسي نبيل معلول 
مدرب المنتخب الكويتي 31 العبا 

إلجراء التدريبات، حيث يبدأ الفريق 
تدريباته، وهو يستعد لمباراة ودية 
الجمعة أو السبت 25 و26 مارس مع 

أحد األندية المحلية.

◄ أوقفت لجنة االنضباط في 
االتحاد السعودي رئيس نادي اتحاد 

جدة إبراهيم البلوي ومنعته من 
مرافقة فريقه 4 مباريات في جميع 

المسابقات المحلية.



} لنــدن - وجـــه مدرب منتخـــب إنكلترا لكرة 
القـــدم روي هودجســـون اخلميـــس الدعـــوة 
لالعب وســـط ليستر ســـيتي متصدر الدوري 
املمتاز داني درينكووتر إلى التشـــكيلة للمرة 
األولى من أجل املباراتني الوديتني ضد أملانيا 
وهولنـــدا اســـتعدادا لكأس أوروبـــا 2016 في 
فرنســـا. وقال هودجســـون تعليقا على دعوة 
جنم ليستر ”ما فعله مؤخرا واضح للجميع“، 
مضيفا ”أنه يقدم موســـما رائعا ونحن نتابعه 

منذ عام“.
ويغيـــب مهاجم مانشســـتر يونايتد واين 
روني عن التشكيلة بسبب اإلصابة في الركبة 
ســـتبعده حتـــى نهاية املوســـم. ويعـــود إلى 
التشـــكيلة مهاجم ليفربول دانييل ســـتاريدج 
ومهاجم أرســـنال داني ويلبيك بعد تعافيهما 

من اإلصابة.
ويضم خـــط الهجوم أيضـــا جيمي فاردي 
هـــداف ليســـتر ســـيتي وهـــاري كايـــن جنم 
توتنهـــام وتيو والكوت من أرســـنال. وتلتقي 
إنكلترا مع أملانيا بطلة العالم في برلني في 26 
مـــارس اجلاري، ثم تســـتضيف هولندا في 29 
منه. وتخوض إنكلترا سلسلة مباريات أخرى 
اســـتعدادا للنهائيات األوروبية فتلتقي أيضا 

تركيا وأستراليا والبرتغال.
والالعبون هم: جاك باتالند (ستوك سيتي) 

وفرايزر فورتسر (ساوثهامبتون) وجو هارت 
(مانشســـتر ســـيتي) حلراســـة املرمـــى. وفي 
الدفاع: راين برتراند (ســـاوثهامبتون) وغاري 
كاهيل (تشيلســـي) وناثانيل كالين (ليفربول) 
وفيـــل جاغييلكا وجـــون ســـتونز (إيفرتون) 
ودانـــي روز وكايل ووكر (توتنهـــام) وكريس 
سمولينغ (مانشســـتر يونايتد). وفي الوسط: 
ديلي الي واريك داير (توتنهام وروس باركلي 
(إيفرتون) وداني درينكووتر (ليســـتر سيتي) 
وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر وآدم الالنا 
(ليفربول) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي). 
وفـــي خـــط الهجوم: هـــاري كايـــن (توتنهام) 
ودانييل ســـتاريدج (ليفربول) وجيمي فاردي 
(ليستر ســـيتي) وتيو والكوت وداني ويلبيك 

(أرسنال).
من جانبه قـــرر مدرب املنتخب الفرنســـي 
ديدييـــه ديشـــان االســـتعانة بالعـــب وســـط 
ليســـتر ســـيتي اإلنكليزي نغولو كانتي للمرة 
األولـــى وذلـــك خلـــوض املباراتـــني الوديتني 
االســـتعداديتني لـــكأس أوروبـــا 2016 التـــي 
تســـتضيفها بالده، ضد هولندا في 25 الشهر 
احلالي وروســـيا فـــي 29 منه. وجـــاءت دعوة 
كانتي (24 عاما) إلى تشـــكيلة ”الديوك“ للمرة 
األولى بســـبب املستوى املميز الذي يقدمه مع 
فريقه ليســـتر الذي يتصدر الدوري اإلنكليزي 

املمتاز، وهو ســـيتواجد في خط الوســـط إلى 
جانـــب العبـــني مثل بـــول بوغبـــا (يوفنتوس 
اإليطالـــي) وباليـــز ماتويـــدي (باريس ســـان 
جيرمان) والســـانا ديارا (مرســـيليا) وموسى 
سيســـوكو (نيوكاســـل يونايتـــد اإلنكليـــزي) 
ويوهان كاباي (كريســـتال بـــاالس اإلنكليزي) 
الذي عـــاد بدوره إلى التشـــكيلة للمرة األولى 
منـــذ يونيـــو املاضي واملبـــاراة الوديـــة التي 

خسرتها بالده أمام ألبانيا (1-0).
وكمـــا متوقعا، غـــاب عن التشـــكيلة العب 
ليـــون ماتيو فالبوينـــا الذي لم يســـتدع منذ 
أكتوبر املاضي بسبب قضية الشريط اجلنسي 
الذي تعرض فيه لالبتزاز مبشـــاركة من زميله 
مهاجـــم ريال مدريد األســـباني كـــرمي بنزمية 

الذي غاب بطبيعة احلال عن تشكيلة ديشان.
إصابـــة  أصـــال مـــن  فالبوينـــا  ويعانـــي 
أبعدتـــه عن املباريات الثـــالث األخيرة لفريقه 
ليون. وسيعول ديشـــان في خط هجومه على 
مجموعـــة من النجوم املميزين وعلى رأســـهم 
أوليفييه جيرو (أرسنال اإلنكليزي) وأنطوني 
مارســـيال (مانشســـتر يونايتـــد اإلنكليـــزي) 
إضافـــة إلى كينغزلي كومـــان (بايرن ميونيخ 
األملاني)، وأنطوان غريزمـــان (أتلتيكو مدريد 
األســـباني) ودمييتـــري باييـــه (وســـت هـــام 
جينيـــاك (تيغريس  يونايتـــد) وأندري بيـــار 
املكسيكي). وفي الدفاع، فضل ديشان االعتماد 
علـــى جيرميي ماتيـــو (برشـــلونة) للعب إلى 
جانب رافائيل فاران (ريال مدريد األســـباني) 
علـــى حســـاب الياكيـــم مانغـــاال (مانشســـتر 
ســـيتي اإلنكليزي). وتخوض فرنسا مباراتني 
أخريني ضد الكاميرون (30 مايو) وأســـكتلندا 
(4 يونيو) قبل أن تبدأ مشـــوارها في نهائيات 
كأس أوروبـــا أمام رومانيا فـــي 10 يونيو ثم 
ألبانيا بعدها بخمســـة أيام وسويسرا في 19 

من الشهر نفسه.

} ديب - جنحـــت الصني في حصـــد ميدالية 
ذهبية فـــي افتتاح منافســـات اجلولة الثانية 
للسلســـلة العاملية للغطس، التي تستضيفها 
مدينة دبـــي اإلماراتية. وانطلقت املنافســـات 
اخلميس فـــي مجمع حمـــدان الرياضي بدبي 
وتســـتمر حتى السبت، مبشاركة مجموعة من 

جنوم الغطس في العالم.
وواصـــل فريـــق الغطس الصينـــي تقدمي 
عروضـــه القوية التي بدأها في اجلولة األولى 
للسلسلة التي استضافتها العاصمة الصينية 
بكني األسبوع املاضي، حيث جنح الثنائي ليو 
ويكســـيا وســـي ياجي في تكرار ذات اإلجناز 
الذي حققه في بكني، بانتزاعه مجددا في دبي 
ذهبية 10 أمتار غطس متزامن للســـيدات، إثر 
تقدمه علـــى الثنائي الكندي ميغـــان بينفيتو 

وروزلني فيليون الذي نال امليدالية الفضية.
وعبرت ليو ويكســـيا عن سعادتها بالفوز 
قائلة ”أشـــعر بارتياح كبير بهـــذا الفوز، رغم 
عدم رضانا التام عن أدائنا، ألنني لم أكن على 
مـــا يرام نتيجة اإلصابة فـــي ذراعي، وآمل أن 

يكون أداؤنا أفضل في اجلولة التالية“.
باملقابل لم يخف الثنائي الكندي ســـعادته 
باملركـــز الثانـــي وبـــاألداء الـــذي قدمـــه أمام 
الثنائـــي الصيني، وقالت روزلـــني ”أعتقد أن 
األمـــور كانت جيدة، خضنا أولى منافســـاتنا 
معا األســـبوع املاضي في بكني، ونحن راضني 
متاما عن أدائنا الذي أصبح أفضل وحتســـن 

كثيرا في أسبوع واحد“. 
وأهـــدى زوجي الرجـــال الصينـــي، الذي 
ضم لني يو وشـــني، بالده ذهبيتها الثانية في 
ســـباق 10 أمتار متزامن من منصة ثابتة، بعد 
أن سيطرا على مجريات السباق للمرة الثانية 
بعـــد فوزهما في بكني، وتصدرا ترتيب النقاط 
برصيـــد 50ر466 نقطـــة متقدمني بفـــارق كبير 
وصل إلى 37.59 نقطة على الثنائي البريطاني، 

توم دالي ودانيال جوفيلو. 
وقال لني ”األمر الذي ساعدنا على حتقيق 
الفـــوز كان التواصل اجليـــد بيننا والتدريب، 
وهـــذا أدى إلـــى حتســـن األداء باملقارنـــة مع 

للمشاركة والتعقيب:عروضنا التي قدمناها في بكني“.
sport@alarab.co.uk

أسبانيا تتفوق في دوري أبطال أوروبا

[ سيتي يحفظ ماء وجه الكرة اإلنكليزية [ الحظ يحالف ممثلي ألمانيا بايرن ميونيخ وفولفسبورغ

هيثم فتح اهللا

} لنــدن - ترشـــح ثمانيـــة فرق للـــدور الربع 
نهائـــي لبطولـــة أنديـــة أوروبـــا مـــع انتهاء 
مباريات الدور الســـادس عشـــر من البطولة، 
هي برشـــلونة وريال مدريـــد وأتلتيكو مدريد 
مـــن أســـبانيا وبايرن ميونيخ وفولفســـبورغ 
من أملانيا وســـيتي من إنكلترا وباريس سـان 

جيرمـان من فرنسا وبنفيكـا من البرتغال.
وبنهايـــة هذا الدور يظهر بكل وضوح قوة 
ومســـتوى الفرق األســـبانية بتحقيقها نتائج 
مميزة في دور الســـتة عشـــر وبلـــوغ األدوار 
النهائية من البطولة، ففريق برشلونة استطاع 
أن ينهي مباريـــات دوري املجموعات بتصدر 
مجموعته بأربع عشـــرة نقطة متجاوزا أندية 
روما اإليطالي وباير ليفركوزن األملاني وباتي 
بيروسوف من روســـيا البيضاء، ثم االنتصار 
على أرسنال في الذهاب واإلياب ليثبت للعالم 
بأنـــه الفريق املرشـــح إلحـــراز هـــذه البطولة 
بتواجـــد ثالثـــي الرعـــب في الهجوم ميســـي 
ونيمار وسواريز الذين يظهرون مستوى عال 
بتناغم الهجمات وانسجام كبير على مستوى 
تبادل املراكز والتمريرات احلاسمة التي غالبا 
ما تأتي بثمارها من خالل تسجيل أهداف في 

مرمى اخلصوم.
الفريـــق األســـباني الثانـــي الذي ترشـــح 
بجـــدارة إلى الـــدور الربع النهائـــي هو ريال 
مدريـــد، فبعـــد جتـــاوزه فـــي دور املجموعات 
الفرنســـي  جيرمـــان  ســـان  باريـــس  أنديـــة 
وشاختار األوكراني وماملو السويدي، وتصدر 
مجموعتـــه اســـتطاع أيضـــا أن يتغلـــب على 
رومـــا اإليطالي في عقر داره بهدفني لالشـــيء 
في مبـــاراة الذهاب وأعاد الكـــرة بالفوز عليه 
في مبـــاراة اإلياب بنفس النتيجة ليدق جرس 
اإلنذار لبقية الفـــرق كونه مبتعدا عن إمكانية 
إحراز بطولة الدوري األســـباني وليس أمامه 
إال إحـــراز هذه البطولـــة لكي ال يخرج من هذا 

املوسم خالي الوفاض.
أما الفريق األسباني الثالث أتلتيكو مدريد 
الذي تصـــدر مجموعته أيضا بعد جتاوز فرق 
بنفيـــكا البرتغالي وقلعة ســـراي التركي وأف 
سي اســـتانا الكازاخزتاني استطاع الوصول 
إلـــى الدور الربع نهائـــي، بعد أن حالفه احلظ 
بالفـــوز علـــى إيندهوفن الهولنـــدي بضربات 
اجلزاء الترجيحية بعد انتهاء مبارتي الذهاب 
واإليـــاب بالتعادل الســـلبي، وتبـــدو فرصته 
صعبة نوعا ما في بلوغ الدور النصف نهائي، 
إال أنه فريق عنيد وممكن أن ينجز ذلك بقيادة 

مدربه الطموح سيموني. بهذه النتائج املميزة 
للفرق األسبانية تكون قد أثبتت للعالم الكروي 
قوة الدوري األســـباني وتفوقه على أقرانه من 
الفـــرق األوروبية، وإذا مـــا خدمت قرعة الدور 
الربـــع نهائي الفرق األســـبانية وأبعدتها عن 
املواجهات املباشـــرة في ما بينهـــا، فبالتأكيد 
سنشـــاهد نهائيـــا أســـبانيا في هذا املوســـم 

لبطولة أندية أوروبا.

مساندة الحظ

أمـــا الفـــرق األملانية، فعبـــرت نصفها إلى 
دور الربـــع نهائـــي بفـــوز فولفســـبورغ على 
جينـــث الببلجيكـــي ذهابـــا وإيابـــا، وبايرن 
ميونيخ على يوفنتـــوس اإليطالي بعد مباراة 
اإليـــاب الدراماتيكية التي انتهت بفوز الفريق 
البافـــاري بأربعـــة أهداف مقابـــل هدفني، بعد 
أن تعـــادال فـــي مبـــاراة الذهـــاب بهدفني لكل 
منهما، والطريف فـــي األمر أن مباراة الذهاب 
التي جـــرت على أرض يوفنتـــوس تقدم فيها 
البايـــرن بهدفني ثـــم عاد يوفنتس فـــي الربع 
ساعة األخيرة ليســـجل هدفني وينهي املباراة 
بالتعـــادل وتكرر نفس الســـيناريو في مباراة 
اإليـــاب، ولكـــن بطريقة عكســـية عندمـــا تقدم 
يوفنتس بهدفني ثم عـــاد البايرن في آخر ربع 
ســـاعة ليسجل هدفني ويعادل النتيجة ويجبر 
يوفنتـــوس على خوض الوقـــت اإلضافي، ولم 
يســـتطع مجاراة الفريق البافاري الذي سانده 
جهوره الكبير ليســـجل األملان هدفني وينتقل 
إلى الدور املقبل وينقذ املدرب بيب غوارديوال 
مـــن مأزق كبير، حيث يضـــع عينيه على كأس 
البطولـــة لينهي مســـيرته مع بايـــرن ميونيخ 
بتحقيق اإلجنـــاز الكبير، وهـــو يحلم بالفوز 
بالـــدوري احمللـــي والبطولـــة األوروبيـــة كما 
فعلها من قبل مع برشـــلونة، إن هذه املهمة قد 
تكون صعبة خصوصـــا أن الفريق كان خارج 
البطولة لغاية الدقيقـــة األولى من الوقت بدل 
الضائـــع فـــي مباراته أمام يوفنتـــوس عندما 
أحـــرز مولر هدف التعديل الـــذي أنقذ البايرن 

من هزمية أمام جمهوره وعلى أرضه.
ولعل ما ســـاعد البايرن علـــى التفوق في 
هذه املباراة هو املبالغة في طريقة الدفاع التي 
اتبعها العبـــو اليوفي، وكذلك األخطاء القاتلة 
للمدرب اإليطالي أليغري الذي اســـتبدل أخطر 
مهاجميـــه الالعب ألفـــارو موراتا والذي أربك 
مدافعي البايرن بتحركاته ليســـتعيد البايرن 
بعد هذا التغيير زمام املبادرة ويعيد السيطرة 
على مجريات املباراة التي كان محظوظا فيها 

عندمـــا ألغى حكم املبارة هدفا ثالثا ليوفنتس 
بعـــد أن كان متقدما بهدفـــني لصفر، وبالتالي 

حرمهم من دحر البايرن في عقر داره.
والغريـــب في هذه املباراة التي اســـتمرت 
مئـــة وعشـــرين دقيقـــة هـــو حصـــول العبي 
الفريقني على اثنتي عشرة بطاقة صفراء سبع 
منها لليوفـــي واألخرى للبايـــرن، مما يعطي 
االنطبـــاع الكامل بـــأن املباراة كانـــت عنيفة 
وخشـــنة وهذا ما ال ينفـــع الفريق األملاني في 
األدوار القادمـــة إلمكانية احلصول على املزيد 
من البطاقـــات التي ســـتحرم بعض الالعبني 
األساسيني من املشـــاركة في األدوار القادمة، 

إذ ما وصل لألدوارالنهائيـــة، وبهذه النتيجة 
تودع الفرق اإليطاليـــة جميعها هذه البطولة، 
حيث ســـبقت أندية رومـــا وبورتو اليوفي في 

اخلروج.

فشل إنكليزي

الفرق اإلنكليزية لم تظهر في هذه البطولة 
مبســـتوى يليق بســـمعتها، فخرج مانشستر 
يونايتد من دوري املجموعات بخفي حنني، ثم 
ودع تشيلسي البطولة، في حني خسر أرسنال 
أمام  برشـــلونة في مبارتـــي الذهاب واإلياب، 

والفريق الوحيد الذي اســـتطاع أن يحفظ ماء 
وجه الكرة اإلنكليزية هو سيتي ببلوغه الدور 
الربع نهائي بعد أن جتاوز نادي دينامو كييف 
األوكرانـــي بالفوز عليه ذهابـــا والتعادل معه 

إيابا وعلى أرضه دون أهداف.
إن املســـتوى الذي يقدمه ســـيتي في هذا 
املوسم ال يطمئن لكي يستمر في هذه البطولة 
ولـــو كان خصمـــه في الدور الســـادس عشـــر 
غير دينامو كييف ملـــا بلغ الدور الربع نهائي، 
واليوم سيغيب مدافعه كومباني عن املباريات 
لفترة تزيد عن الشهر والذي يلعب دائما دورا 
كبيـــرا في مســـك خطوط دفـــاع الفريق، وذلك 
بســـبب اإلصابة، وغالبـــا ما يخســـر الفريق 
عندما يغيب كومباني عن تشكيلة ستي، وهذا 
ما ســـيخلق صداعا كبيرا للمـــدرب بليغريني 
الذي يتمنى أن يضيف لقبا أوروبيا إلجنازاته 
مـــع املان قبل أن يتركـــه وإن كان هذا بعيد كل 
البعد عـــن الواقع بالرغم مـــن امتالك الفـريق 

ملجموعة تعتبر من أغلى العبي العالم.
أما الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، 
دوري  فـــي  الثانـــي  املركـــز  احتاللـــه  فرغـــم 
املجموعـــات إال أنه قدم مســـتوى متميزا أمام 
فريـــق تشيلســـي اإلنكليزي وفـــاز عليه ذهابا 
وإيابـــا بنتيجـــة هدفـــني مقابل هـــدف، ليزيد 
مـــن معاناة نـــادي تشيلســـي بخروجه خالي 

الوفاض من بطوالت هذا املوسم.
ولدى ســـان جيرمان فرصـــة كبيرة لبلوغ 
نهائيـــات البطولـــة للمعنويـــات العالية التي 
ميتلكهـــا نتيجـــة إحـــرازه بطولـــة الـــدوري 
الفرنســـي لهذا املوســـم قبل انتهائه بثمانية 
أدور، وهذا إجناز كبير وغير مســـبوق يجعل 
الفرق األوروبية املنافسة حتسب ألف حساب 
لفريـــق أثريـــاء باريس خصوصـــا أن مهاجم 
الفريق إبراهيموفيتش يقدم أعلى مســـتوياته 

التهديفية هذا املوسم.
أما فريقا بنفيكا البرتغالي وفولفســـبورغ 
األملانـــي، فســـينتظران نتيجـــة القرعـــة التي 
ســـتجري ظهر اجلمعـــة القادم، لكـــي يحددا 
هدفيهمـــا من البطولـــة التي لهمـــا احلق في 
التنافـــس مـــن أجلهـــا إذا خدمتهمـــا ظروف 
املباريات القادمة، خصوصا أن كرة القدم ليس 
فيها كبير وصغيـــر، واجلميع لهم طموحاتهم 
املشـــروعة بإحـــراز لقب البطولة، وكل شـــيء 
مرهون بالتسعني دقيقة التي تقدم فيها الفرق 
كل إمكانياتها الفنيـــة والتكتيكية لتحقيق ما 

تصبو إليه.

باتت أســــــبانيا صاحبة أكبر فرق مشاركة في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القــــــدم بعد تأهل ريال مدريد وبرشــــــلونة وأتلتيكو مدريد، تليهــــــا أملانيا التي ميثلها بايرن 
ميونيخ وفولفســــــبورغ. وتشــــــارك فرق من 5 دول في دور الثمانية بالتشــــــامبيونزليغ هي 

أسبانيا وأملانيا والبرتغال وإنكلترا وفرنسا.

◄ وضع االتحاد األوروبي لكرة القدم 
”يويفا“، هدف الالعب المصري محمد 

النني المحترف بصفوف أرسنال 
اإلنكليزي في شباك برشلونة األسباني 
ضمن أجمل 5 أهداف في جولة اإلياب 

بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

◄ أكد جوزيه مورينيو أنه من السهل 
جدا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 

في حال وجود األرجنتيني ليونيل 
ميسي، نجم برشلونة وأفضل العب في 

العالم، معه في الفريق.

◄ بدأت تتضح األمور لدى ريال مدريد 
حول الالعبين المهددين بالرحيل، 

النادي الملكي ينوي القيام بثورة في 
الفريق الصيف المقبل بالتعاقد مع 
5 أو 6 العبين من الطراز العال بعد 
الموسم المخيب لآلمال الذي يقدمه 

رجال زين الدين زيدان.

◄ أكد البرازيلي داني ألفيس، الظهير 
األيمن لنادي برشلونة األسباني أنه 

مستمر في صفوف البارسا طالما أراد 
الفريق. وتحدث ألفيس عن مستقبله 

بعد حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري 
األبطال األوروبي.

◄ جدد المدرب المخضرم فابيو 

كابيلو رفضه تولي المسؤولية الفنية 
للمنتخب اإليطالي، خلفا ألنطونيو 

كونتي. وأعلن رئيس االتحاد اإليطالي 
كارلو تافيكيو، رحيل كونتي عقب 
انتهاء كأس األمم األوروبية 2016.

◄ تحدث الالعب كريستيان شولتس، 
قائد فريق هانوفر األلماني عن 

مستقبله، وأكد أنه سيحارب مع فريقه 
آلخر لحظة من أجل البقاء في الدرجة 

األولى، وبأنه سيبقى مع الفريق لو 
هبطوا إلى الدرجة الثانية.

باختصار

رياضة
23 الجمعة 2016/03/18 - السنة 38 العدد 10218

درينكووتر وكانتي في طريقهما للعالمية

نجوم يتقنون لعبة األرقام

«أبلـــغ من العمر اآلن 70 عاما، بقيت 50 عاما تحت أضواء الرأي العام وقمت بعدة جوالت 

لكافة أنحاء العالم، بعد كل هذا الوقت أستحق بعض الراحة».

  فرانز بيكينباور
 أسطورة كرة القدم األملانية السابقة

«برشـــلونة فريق صاحب مســـتوى عال وقدرة على اإلبداع، ال يهم أين تتواجد الكرة فنحن 

نعرف أنهم في أي لحظة قادرون على تحويل الحياة لنوع من الفن».

أرسني فينغر 
املدير الفني ألرسنال اإلنكليزي

نجما ليستر يعززان كتيبتي إنكلترا وفرنسا انطالقة ذهبية للصين 

في مونديال الغطس بدبي

ســـان جيرمان أمـــام فرصـــة كبيرة 

لبلـــوغ نهائي البطولـــة للمعنويات 

العالية التي يمتلكها نتيجة إحرازه 

بطولة الدوري الفرنسي
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روي هودجسون:

داني درينكووتر يقدم 

موسما رائعا ونحن نتابعه 

منذ عام



} كابول - تنتمي الشـــاعرة األفغانية الشابة 
ناديا (20 عاما) والتي تلقي قصيدة عن احلب 
بلغـــة البشـــتون في أحـــد أقبية قندهـــار إلى 
مجموعة من الشـــاعرات حتمل اســـم ”ميرمن 
بهير“ (ميل النســـوة)، تعودت عقد اجتماعات 
في موقع ســـري في قندهار كبرى مدن جنوب 
أفغانســـتان ومهـــد حركـــة طالبـــان املعروفة 
مبمارســـاتها املجحفـــة بحق النســـاء، األمر 
الـــذي يجعل من إلقاء أمثالها الشـــعر، خاصة 
إن كانـــت ثيمته احلب، أمـــرا جلال في مجتمع 
لم يشـــف بعد من آثار حكم طالبان للبالد بني 

سنتي 1996 و2001.
وتتلو الطالبة الشـــابة قصيدة من تأليفها 
بلغة البشـــتون، إحـــدى اللغتني الرســـميتني 
في أفغانســـتان، نظمتها علـــى طريقة قصائد 
”النداي“ ذات التعابير املختصرة. وتســـتخدم 
الشـــاعرات األفغانيـــات هذا اللون الشـــعري 
النتقاد عـيوب املجتمـع بدءا بالزواج القـسري 
بـ”جـرائـــم  انتهــــاء  ولـيـــس  للقـاصــــرات، 

الشـرف“.
ومن خـــالل مقاربة عدد مـــن ”احملرمات“، 
تصـــدر ناديا علـــى نفســـها ما يشـــبه حكما 
باإلعـــدام االجتماعـــي، وتقـــول ”من ســـيقبل 
الزواج من امرأة تكتب قصائد؟“، في استعادة 
ملوقف والدتها املعارضة بشـــدة لشغف ابنتها 
بالشعر، وتضيف ”في العموم، الناس يقولون 
إذا كانـــت تكتـــب عن احلب، فهـــذا يعني أنها 

امرأة فاقدة للقيم“.
واجلمهور احلاضر في أحد أقبية قندهار، 

حيث جتتمع الشـــاعرات، متنوع 
يجاورن  فالطالبات  املشـــارب، 

والشـــابات  البيوت  ربات 
املرتديـــات مالبس بألوان 

زاهية.
إلى  بعضهن  وجاءت 

املجازفة  رغـــم  املـــكان 

التي تنطـــوي عليها هذه اخلطـــوة، ولتدعيم 
مبـــرر الغياب الواجب تقدميه عند العودة إلى 
املنزل، اصطحبت بعض الشـــابات شقيقاتهن 

الصغيرات.
وتلتقي الشـــاعرات بصـــورة غير منتظمة 
في هذا املكان، حيث حتصل االجتماعات فقط 
عند متكن جميع املشـــاركات من احلضور بعد 

حتديد املواعيد هاتفيا.

وفـــي املقابل، فللنســـوة اللواتي يرضخن 
للمخـــاوف من حتـــدي العـــادات االجتماعية، 
خصصت مجموعة ميرمـــن بهير خطا هاتفيا 
ميكن للشـــاعرات ترك قصائدهن عبره بسرية 
تامـــة، مـــن ثـــم تتلى هـــذه النصـــوص خالل 

اجتماع.
وتقـــول إليـــزا غريزوولـــد، مؤلفـــة رواية 
عن هـــؤالء النســـاء األفغانيات الشـــجاعات، 
”قصائـــد النداي مشـــحونة بالشـــجن واحلب 
والغضب، وهـــي تكّذب النظرية التبســـيطية 
للنســـاء البشـــتون بأنهن مجرد أشباح حتت 
براقع زرقاء“. وفي ســـنة 2010، أحرقت شاعرة 
شابة معروفة باســـم عائلتها زرمينا جسدها 

إثر مشـــاجرة حادة مع أشقائها نشبت بعدما 
ضبطوها خالل إلقائهـــا قصيدة عبر الهاتف، 
ما جعلهم يعتقدون أنها تتبادل حديثا عاطفيا 

مع شاب.
وكانـــت زرمينا املتحدرة مـــن والية هلمند 
في جنوب أفغانستان، أين يتواجه املتمردون 
مـــع اجليـــش، تتلـــو قصيـــدة ”النـــداي“ عبر 
الهاتف اخلاص بجمعية ميرمن بهير، وتتخذ 
اجلمعيـــة مقرا لهـــا في كابـــول، حيث جتذب 
االجتماعـــات التي تقام في العاصمة أســـاتذة 
ونوابا وصحافيني، لكن في املناطق احملافظة 
مثـــل قندهار وهلمنـــد ترغم الشـــاعرات على 

ممارسة هوايتهن في اخلفاء.
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} الرقم 00760259# قد ال يعني شيئا ألحد، 
لكنه يشـــير إلى إنســـان عنيد، كان موظفا 
بســـيطا في بقالية. مت طرده من عمله بعد 
أن ادعى أنه مريض ليحصل على تعويض 
اإلصابة أثناء العمل، وحكم عليه بالسجن 

لستة أشهر فقط.
بعد أســـابيع من دخوله سجن هاريس 
كونتري، هرب ســـتيفن راسل باالستعانة 
بجهاز السكلي قّلد به صوت أحد احلراس، 
مت اعتقالـــه بعد أيام وأعيد إلى الســـجن، 
قضـــى فترة احلكـــم وخرج ليســـرق مبلغ 
ثمامنئـــة ألـــف دوالر، لتتـــم إعادتـــه إلى 

السجن.
هناك اتصـــل مبدير الســـجن منتحال 
شـــخصية قـــاٍض رفيـــع املرتبـــة، طالبـــا 
تخفيـــض كفالتـــه، ارجتف املديـــر ووافق 
على الفور، ليهرب راســـل مـــن جديد، لكن 
مت القبـــض عليـــه بعد أيام فـــي فندق في 

فلوريدا.
أمـــا أغرب مغامراته في الهرب، فكانت 
حني قـــام بتجميع عدد كبير جدا من أقالم 
احلبر اخلضراء، ليســـتعني بها في تلوين 
ثيابـــه باللـــون األخضر، لتصبح شـــبيهة 
بثياب األطباء، متمكنا بفضلها من الهرب 

ثانية.
ألقي القبض عليه ســـريعا وأعيد إلى 
الســـجن، لكنه لم يستســـلم. فقام بتناول 
أدوية مســـهلة مدعيا أنـــه مصاب مبرض 
عضال، زّور شهادة طبية تثبت أنه يحتاج 
إلـــى املوت بســـالم فـــي منزلـــه، واتصل 
بالسجن مدعيا أنه طبيب يطلب متطوعني 
مـــن املرضى، ليخرج من زنزانته ويرســـل 

شهادة وفاة مزّورة إلى السلطات.
انتحل راســـل بعدها شـــخصية رجل 
أعمال، فكشـــف أمره، وحكم عليه بالسجن 
ملدة 144 عاما. وهو يعيش اليوم في وحدة 
بوالنســـكي حتـــت حراســـة مشـــددة على 
مدار 23 ســـاعة في اليـــوم، ميلك احلق في 
ســـاعة واحدة كي يستحم وميارس بعض 
التمارين، موعد إطالق ســـراحه ســـيكون 
فـــي 12 يونيو من العام 2140، كان راســـل 
مجرما، لكنه وجـــد أن له احلق في الهرب 

رغم إدانته.
وفـــي مثل هذا اليوم قبل أكثر من ألفي 
عـــام، أي في الســـنة 37 قبل امليـــالد، قام 
مجلس الشيوخ الروماني بتعيني كاليغوال 
إمبراطورا على رومـــا. كاليغوال الذي كان 
يختبئ حتت سريره خوفا من هزمي الرعد، 
وال يستطيع النوم ليال، يقضي وقتا طويال 

أمام املرآة وهو يتالعب بتعابير وجهه.
مجنون، خفيف الدم، ســـاخر ومتهكم، 
بليـــغ وذكي، يســـتحم بالعطـــور. لم يكن 
أحـــدا ســـوى األذكياء،  كاليغـــوال يحترم 
حتـــى أنه عـــّني حصانه تانتـــوس عضوا 
في مجلس الشـــيوخ. وكان يعقد جلسات 
خاصـــة مغلقـــة بينه وبـــني متثـــال اإلله 
الرومانـــي جوبتير، يعاتبـــه فيها على ما 

صنعت يداه من مخلوقات غبية.
فعل كاليغوال هـــذا كله عن قناعة، أراد 
أن يحضروا له القمـــر كي يلعب به، وكان 
يبكي بحرقة ألنه ال يستطيع جعل الشمس 
تشـــرق مـــن الغرب، ومـــات قبـــل أن يبلغ 

التاسعة والعشرين من عمره.
يقـــوم اإلنســـان العـــادي فـــي حياته 
اليومية، بكل ما قام به راســـل وكاليغوال، 
دون أن يتّوج إمبراطورا، ودون أن يصّنف 
مجرمـــا. يدافع عن وجوده في احلياة بكل 
ما أوتي من قوة، متجاوزا املنطق والعقل 
والعدالة وسواها، إذا ما مت تهديد وجوده 

ذاك، حقه في العيش مهما كلف الثمن.

كاليغوال الحياة 

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح ب أفغانيات يواجهن إعداما اجتماعيا لشغفهن بالشعر
ــــــا بعينيها املكّحلتني إلى األرض  تنظر نادي
خالل إلقائها قصائد أمام مجموعة سرية 
مــــــن الشــــــاعرات، تتمحور حــــــول احلب، 
وهو موضوع يندرج فــــــي إطار احملرمات 
ــــــة فــــــي أفغانســــــتان ويواجــــــه  االجتماعي

املجاهرون به خطر املوت.

تعاطي الحياة خفية

} لنــدن - يعاني قرابة 650 مليون شـــخص، 
أي عشـــر سكان العالم، من عدم حصولهم على 
مياه آمنة وصاحلة للشـــرب وهو ما يعرضهم 

ألمراض معدية وموت مبكر.
ووفـــق تقديرات األمم املتحدة ميكن للمياه 
القذرة وسوء نظم الصرف، أن تصيب األطفال 
بإســـهال شـــديد وتقتـــل 900 طفل حتت ســـن 
اخلامســـة يوميـــا علـــى مســـتوى العالم، أي 

مبعدل طفل في كل دقيقتني.
وتقول منظمة الصحة العاملية، إن العدوى 
التي حتدث بني املواليـــد نتيجة لنقص املياه 
اآلمنة والبيئة النظيفة، تتسبب في حالة وفاة 

كل دقيقة في مكان ما من العالم.
وتؤكد األمم املتحدة أن توفير مياه الشرب 
اآلمنة وخدمات الصرف الصحي من العناصر 
األساسية لصحة اإلنســـان، وهي مهمة أيضا 
ملزايا واضحة أخرى منها توفير املال والوقت 
وعناصر ملموســـة أكثر مثل ســـهولة العيش 

ورغده والكرامة واخلصوصية والسالمة.
وتقدر منظمة الصحة العاملية أن االستثمار 
بدوالر واحد في حتسني موارد املياه وخدمات 
الصرف الصحي ســـيعود مبكاسب تتراوح ما 
بني 4 و11 دوالرا، وأن ذلك يعتمد على أسلوب 

التدخل.
ويحل اليوم العاملي للمياه الذي حتتفل به 
األمم املتحـــدة يوم 22 مـــارس اجلاري، ويركز 
على الصلة بني املياه والوظائف، وكيف ميكن 
أن توفـــر املياه فرص عمل الئق للســـكان، مبا 

يسهم في خلق اقتصاد صديق للبيئة وتنمية 
مستدامة.

وكشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن شرب 
املزيـــد من امليـــاه يوميا يحد مـــن امتصاص 
الســـكريات  مـــن  زائـــدة  جلرعـــات  اجلســـم 
والصوديـــوم والدهـــون املشـــبعة، ويقي من 

اإلصابة بأمراض القلب.
إلينـــوي  بجامعـــة  الباحثـــون  وأوضـــح 
األميركية، أن شرب املزيد من املياه يوميا يقلل 
نســـب الســـكر والكولســـترول في الدم، حيث 
نشـــر الباحثون نتائج دراســـتهم، األحد، في 
مجلة التغذية البشـــرية. وأفاد الباحثون بأن 
معظم األشـــخاص يلبون احتياجات اجلســـم 
من السوائل عن طريق شـــرب املاء وغيره من 
املشـــروبات، لكن ميكن احلصول على املاء من 
خالل تناول بعض األطعمة، مثل مرق احلساء 

والكرفس والطماطم والبطيخ.
ووجدت الدراســـة أيضا أن تناول حوالي 
3 أكواب من املياه يوميا، ســـاهم في تخفيض 
اســـتهالك طاقة الكلى لدى املشـــاركني مبقدار 
205 من السعرات احلرارية يوميا، كما خفض 
نســـب امتصاص اجلسم للصوديوم والدهون 

املشبعة.
وأشـــار الباحثون إلى أن املاء يحافظ على 
درجة حرارة اجلســـم العادية، ويحمي النخاع 
الشـــوكي، ويخلـــص اجلســـم مـــن النفايات 
الضـــارة من خـــالل التبول والتعـــرق وحركة 

األمعاء.

} بانكــوك - أصبح عامل تايالندي ســـبق أن 
ســـرق مجوهرات بقيمة عشـــرين مليون دوالر 
من قصر كان يعمل فيه في الســـعودية، راهبا 
بوذيا على أمل أن يكّفر عن ذنبه الذي تســـبب 

في أزمة بني البلدين.
وكان البســـتاني الذي يدعى كرينانغكاري 
تيشامونغ قد سرق مجوهرات ثمينة من قصر 
ألمير ســـعودي كان يعمل لديه في العام 1989، 
متســـببا بذلـــك في أزمـــة بني البلديـــن عرفت 
باســـم ”قضيـــة املاســـة الزرقـــاء“، وفي وقت 
الحق، أعادت الشـــرطة التايالندية قســـما من 

املجوهرات إلى السعودية.
وأعلن هذا الرجل لوسائل اإلعالم احمللية، 
اخلميـــس، أن ذنب فعلته ظـــل مالزما له طيلة 
حياته وتسبب في معاناة جلميع عائلته. وقال 
إلحدى الصحف احملليـــة ”أنا واثق من أن كل 
العثرات التي واجهتها في حياتي كانت بسبب 
املجوهرات التي سرقتها، ولذا قررت أن أدخل 
ديرا ألمضي فيه بقية أيامي وأكفر عن ذنوبي“.
وعرضـــت محطـــات التلفزيـــون احملليـــة 
مشاهد للرجل في مراسم تنصيبه راهبا، وهو 

حليق الشـــعر ويرتدي عباءة بيضاء، في أحد 
أديرة شمال تايلند.

وكانت الســـلطات التايالنديـــة قد حكمت 
على كرينانغكاري بالســـجن خمس ســـنوات، 
لكنها لم تتمكن من ضبط كل املسروقات إذ أنه 

كان قد باع بعضها.
واتهمت الســـعودية الشـــرطة التايالندية 
بعدم التعامل بنزاهة مع القضية، مشيرة إلى 
ضلـــوع ضباط في الشـــرطة آنـــذاك في إخفاء 
قســـم من املجوهرات. وأرسلت الرياض رجل 
أعمـــال للقيـــام بتحقيقات خاصـــة، لكن أثره 
فقـــد في بانكـــوك بعد أيام علـــى اغتيال ثالثة 

دبلوماسيني سعوديني هناك.
وفـــي العـــام 2014، أســـقطت عن خمســـة 
أشـــخاص تايالنديني من بينهم مسؤول كبير 
في الشـــرطة تهـــم الضلوع فـــي اغتيال رجل 
األعمال الســـعودي لعدم كفايـــة األدلة. وعلى 
مـــدى ســـنوات طويلة، لم ترســـل الســـعودية 
ســـفيرا إلـــى بانكـــوك، ووضعت قيـــودا على 
الســـفر بينهـــا وبني تايالند علـــى خلفية هذه 

القضايا.

عشر سكان العالم محرومون من مياه الشرب

سارق {الماسة الزرقاء} من السعودية يتحول إلى راهب 

واجلمهور احلاضر في أحد أقبية قندهار، 
حيث جتتمع الشـــاعرات، متنوع 

يجاورن  فالطالبات  املشـــارب، 
والشـــابات البيوت  ربات 
املرتديـــات مالبس بألوان

زاهية.
إلى  بعضهن  وجاءت 

املجازفة  رغـــم  املـــكان 

في هذا املكان، حيث حتصل االجتماعات فقط
عند متكن جميع املشـــاركات من احلضور بعد

عحتديد املواعيد هاتفيا.
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صفاء سلطان 
في رحلة مكوكية 

ألجل رمضان
} عمان - سافرت النجمة الفلسطينية 
األردنية صفاء سلطان إلى العاصمة 
السورية دمشق، من أجل تصوير 
اجلديـــد  مسلســـلها  مشـــاهد 
”دومينـــو“، الـــذي تشـــارك في 
بطولتـــه مع النجمة الســـورية 
ســـالفة معمار وبســـام كوســـا 

وعدد من النجوم العرب.
وقالـــت صفـــاء في بيـــان لها، 
إنها بدأت تصوير أول مشـــاهدها 
في املسلسل منذ أيام، متهيدا للحاق 
باملوســـم الدرامي الرمضاني املقبل، 
مشـــيرة إلى أنها جتســـد فـــي العمل 
شـــخصية جديدة من نوعهـــا، تتميز 

باجلرأة.
وعلى جانـــب آخر تعود صفاء إلى 
القاهرة بعد انتهاء تصوير مشاهدها 
في سوريا، وذلك ملتابعة باقي أعمالها 
مشـــاهد  تصوير  واســـتكمال  الفنية 
مسلســـل ”السلطان والشـــاه“، الذي 
تلعب بطولتـــه مع النجم الســـوري 
ســـامر املصـــري ومحمـــد ريـــاض 
وكوكبة من النجوم العرب، واملنتظر 

عرضه أيضا في رمضان املقبل.
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