
} بكــني – اعتبـــرت أوســـاط دبلوماســـية أن 
الزيـــارة التي يقوم بها العاهـــل املغربي امللك 
محمد الســـادس إلى الصني تؤســـس لعالمة 
فارقة في سياســـة املغرب اخلارجية، من حيث 
اندفاعها في اجتاه توســـيع عالقاتها الدولية، 
وتطوير الروابط االستراتيجية شرقا انطالقا 
مـــن زاد عتيق ومتراكم من الروابط التاريخية 

مع الغرب.
الفكـــر  عـــن  صـــورة  الزيـــارة  وتعطـــي 
االســـتراتيجي للعاهـــل املغربـــي القائم على 
التكيـــف مع التغييرات التي يشـــهدها العالم، 
مبا في ذلك نشـــوء قوى اقتصادية نافذة مثل 

الصني.
الزيـــارة  سياســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
التي شـــملت محادثـــات ذات طابع سياســـي 
واقتصـــادي بني امللك محمد الســـادس وكبار 
املســـؤولني في الصني مبثابة حجـــر الزاوية 
لعالقـــة جديدة مـــن نوع مختلـــف بني دولتني 
تلعـــب كّل منهما دورا مؤثرا في محيطها وفي 

العالم.
ويقـــوم هذا الـــدور على ضـــرورة صيانة 
االســـتقرار اإلقليمي والعاملي وحمايته وربط 

الشعوب مبصالح اقتصادية في ما بينها.
وكشـــفت الزيارة مدى االهتمـــام الصيني 
باملغـــرب لكونـــه واحة ســـالم واســـتقرار في 
شـــمال أفريقيا، إضافة إلى أن هناك ما يجمع 
بني بكـــني والرباط في شـــأن االهتمام بكّل ما 

يدور في القارة األفريقية.
وارتقـــت العالقة بني املغـــرب والصني إلى 
مســـتوى اســـتراتيجي ووّثق ذلـــك من خالل 
توقيـــع العاهل املغربـــي ورئيـــس جمهورية 
الصني الشـــعبية شـــي جـــني بينـــغ األربعاء 
على اإلعالن املشـــترك املتعلق بإرساء شراكة 

استراتيجية بني البلدين.
ومت توقيـــع 15 اتفاقـــا تتنـــاول شـــؤون 
املـــال واالقتصاد والصناعـــة والطاقة والبنى 
التحتيـــة، كمـــا شـــؤون الثقافـــة والســـياحة 

والشؤون القنصلية.
ونص اتفاق البلدين على شراكة اقتصادية 
فـــي قطاعات تتوفـــر داخلهـــا مؤهالت خللق 
فرص عمل وإحداث قيمة مضافة، منها صناعة 
السيارات، والنســـيج واأللبسة، والتجهيزات 

املنزلية، وصناعة الطيران.
ذلـــك  أن  اقتصاديـــون  خبـــراء  ويعتبـــر 
االتفاق سيسهل استقرار الشركات الصناعية 
الصينيـــة باملغـــرب وترويـــج التعـــاون بـــني 
القطاعني الصناعيني في البلدين، ال سيما بعد 

توقيع مذكـــرة تفاهم إلنشـــاء منطقة للتعاون 
االقتصادي والصناعي.

وقـــال اخلبيـــر األميركي بيتر فـــام، مدير 
”أفريـــكا ســـانتر“ التابـــع ملركـــز الدراســـات 
األميركية ”أتالنتيك كاونسيل“، ”من الواضح 
أن هنـــاك تكامـــال كبيرا بني املغـــرب والصني 
في أفريقيا. من دون شـــك ستكون هناك فرص 

مربحة جلميع األطراف“.
واعتبر بيتر فام ”أن املصداقية التي يتمتع 
بها املغرب بني األمم تؤهله من دون أدنى شك 
إلى االنخـــراط في هذا النوع مـــن التحالفات 

االستراتيجية“.
ويعكـــس تعدد املجـــاالت التـــي مت توقيع 
اتفاقيـــات بشـــأنها انخراطـــا كامـــال لكافـــة 
القطاعـــات االقتصاديـــة بـــني البلديـــن علـــى 
نحـــو يؤســـس لتشـــابك كامـــل في أنشـــطة 
متعـــددة املســـتويات واالختصاصـــات. فلـــم 
تهمـــل االتفاقيات ســـالمة املنتجــات الغذائية 
املتبادلة، فضال عن املجال البنكي والسياحي 
الـــذي يفتـــح أســـواق املغـــرب أمام الســـائح 
الصيني، واالتفاق لتعزيـــز التعاون الثقافي، 
والتعاون بشـــأن الطاقـــة الكهربائية والطاقة 

املتجددة.

وتعتبـــر االتفاقيـــة التي وقعـــت للتعاون 
في مجـــاالت العلـــوم والتكنولوجيا وصناعة 
الدفاع، انفتاحا مغربيـــا على خيارات دفاعية 
جديدة تكون مكملة خلياراته التقليدية في هذا 

املجال.
وقد واكبـــت رزمة هـــذه االتفاقيات أخرى 
تتعلق بالشـــؤون القضائية وتبـــادل األفراد، 
كالتي تتعلق باإلجراءات القنصلية التي تروم 
تســـهيل تنقـــل مواطني البلدين مبـــا في ذلك 

استثناء فئات منهم من تأشيرات الدخول.
واعتبرت أوســـاط دبلوماســـية غربية أن 
الصني، التي لم توقع اتفاقيات بهذا املستوى 
إال مـــع 30 دولة في العالم، تنظـــر إلى املغرب 
مـــن خاللها نظرة احتـــرام وإعجاب بالتجربة 
املغربية والتـــي ترى فيها آماال واعدة لتعاون 
مثمر وبناء داخل منطقة شمال أفريقيا، وترى 
أوســـاط مغربيـــة أن املوقف الصينـــي البناء 
واإليجابي من ســـيادة املغرب على الصحراء 
املغربية يعّد أساســـا سياســـيا متينـــا لبناء 
لبنـــات شـــراكة أراد البلـــدان وزعيماهما أن 

يجعالها استراتيجية.
وتـــرى الربـــاط أن اخليار اآلســـيوي بات 
محوريا لكافة املجـــاالت العاملية الكبرى، وأن 

عقد ما يشـــبه التحالف مع الصني مينت مناعة 
املغرب في عالم بات متعدد األقطاب.

ويـــرى خبراء فـــي الشـــؤون األفريقية، أن 
املغرب يروم إعادة متوضعه اجليواستراتيجي 
بصفتـــه يوفر أرضية للصني وغيرها لإلطاللة 
علـــى أفريقيا مـــن البوابة الغربية، ال ســـيما 
أن اململكـــة املغربية أضحت مفترقا أساســـيا 
فـــي املـــداوالت الدولية فـــي مجاالت شـــتى، 
مـــن ذلك انضمـــام املغرب قريبـــا ملؤمتر كوب 
22، ال ســـيما أن دور الصـــني كان محوريا في 
مفاوضـــات املنـــاخ، ما يجعل مـــن االتفاق مع 
املغرب مصلحة تسعى إليها األطراف الدولية 
بصفتها اســـتثمارا مضمونا وناجحا مبعناه 

االقتصادي والسياسي واجليوبوليتيكي.
وتزامنت زيـــارة العاهل املغربي إلى بكني 
مع انعقاد الدورة الســـابعة ملنتـــدى التعاون 
العربي الصيني في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت امباركة بوعيـــدة، الوزيرة املنتدبة 
في الشـــؤون اخلارجيـــة والتعـــاون، انخراط 
بالدها الفعلي واملســـؤول فـــي تعزيز منتدى 

التعاون العربي الصيني.

} طهــران - تـــرى أوســـاط حقوقيـــة مراقبة 
للشـــأن اإليرانـــي أن احملافظني ســـيقاومون 
أي نـــزوع انفتاحـــي داخل املجتمـــع اإليراني 
قد يوحي به توســـيــع دور املـــرأة في احلياة 

العامة. 
وتنبـــه هذه األوســـاط إلى أن اســـتهداف 
املـــرأة فـــي إيـــران ســـيكون أداة مـــن أدوات 
املعســـكر احملافـــظ لوقف متـــدد اإلصالحيني 
بقيادة الرئيس حســـن روحاني، ال سيما بعد 
الفوز الـــذي حققه اإلصالحيون واملســـتقلون 
في االنتخابـــات البرملانية األخيـــرة، ما يؤكد 
هيمنة الدولة الدينية على الدولة السياســـية 
في البالد، ال ســـيما أن 49 امـــرأة قد عملن في 
البرملان منذ عـــام 1979، وهو ما ميثل 3 باملئة 

فقط من جميع املقاعد البرملانية.
وتوقـــف املراقبون طويال عنـــد قرار جلنة 
االنتخابات في إيران القاضي بإلغاء أصوات 

املرشـــحة اإلصالحيـــة الفائـــزة بانتخابـــات 
مجلس الشـــورى عـــن دائرة أصفهـــان، مينو 
خالقي (30 عاما)، بداعي ظهور صور مســـّربة 
لها فـــي أوروبا والصـــني دون لبس احلجاب 

الشرعي املفروض في البالد.
ودافعـــت خالقي عـــن نفســـها، وأكدت أن 
الصور مزيفة واســـتخدمت ألهداف سياســـية 
خبيثـــة، وأنها تعرضت إلـــى ”تهم وافتراءات 
وحملة كاذبة شعواء ضد سمعتها وشرفها مبا 
يتنافى مع كل القيم والتعاليم اإلســـالمية من 

قبل البعض من عدميي الضمائر واألخالق“.
وقـــد جـــاء القـــرار مـــن مجلـــس صيانة 
الدستور الذي يهيمن عليه احملافظون، والذي 
أضـــاف فـــي حيثيـــات حوافزه أن املرشـــحة 
الفائزة متهمة بـ“مصافحة الرجال خالل زيارة 

مسؤولني أجانب“.
واســـتغربت مواقع إيرانية القرار منّوهة 

أنهـــا املـــرة األولى التـــي يقوم فيهـــا مجلس 
صيانة الدســـتور برفـــض أهلية نائـــب فائز، 
ذلك أن هذه الصالحية من اختصاص البرملان 

نفسه.
وترى أوساط مراقبة أن املتشددين يقفون 
وراء إقصـــاء خالقـــي التي كانـــت قد طرحت 
قضية الدفاع عن حقوق املرأة ضمن أولوياتها 

خالل حملتها االنتخابية.
ولفـــت املراقبـــون إلى أن الرئيس حســـن 
روحانـــي لـــم يســـتطع االعتراض علـــى هذا 
القرار، واكتفى بالتغريد على تويتر في حينها 

دعما خلالقي، لكن بشكل غير مباشر.
وذكروا أن الرئيس حسن روحاني يتراجع 
عـــن تعهداته في عـــام 2013 والتـــي وعد فيها 

بالقتال من أجل الدفاع عن حقوق املرأة.
وُأثير موضوع حقوق املرأة في إيران على 
مســـتوى واســـع قبل أشـــهر على خلفية منع 

نيلوفر أردالن كابـــنت فريق لعبة كرة الصاالت 
(فوتســـال) للســـيدات من الســـفر للمشـــاركة 
في بطولة آســـيا للســـيدات، بعد إخفاقها في 

احلصول على إذن سفر من زوجها.
الغارديـــان  صحيفـــة  فـــي  تقريـــر  وكان 
البريطانيـــة ذكـــر أن القيـــود التـــي تضعهـــا 
احلكومة اإلسالمية في إيران على لباس املرأة 
فشـــلت في حمايتها من التحرش واالعتداءات 
اجلنســـية، مشـــيرا إلى أن املـــرأة تعاني من 
التحـــرش، وقـــد أفـــردت الصحيفـــة حتقيقا 

ميدانيا يتحدث عن هذه الظاهرة.
ويـــرى حقوقيون أن الناشـــطني في مجال 
حقـــوق املرأة فـــي إيـــران يديـــرون معركتهم 
بطريقة خاطئة، وعليهـــم أن يدركوا أن إحراز 
تقدم في هذا املجال ال يجب أن يكتفي بتحدي 
رجال الدين بل بـ“نقل املعركة من احلوزة إلى 

داخل أروقة مجلس الوزراء“.
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الدولة الدينية لم تفقد سطوتها على الدولة السياسية في إيران
[ تقييد حقوق المرأة في إيران سالح المحافظين الجديد ضد روحاني

خيراللـــه خيراللـــه هارون محمد ثائـــر الزعزوع محمد قواص مصطفى القلعي زكي الصدير تيســـير خلف آرام عواد علي أزراج عمر أمير العمري ميموزا العراوي باســـل العودات

شراكة استراتيجية بين المغرب والصين
[ الملك محمد السادس يعزز تكيف بالده مع المتغيرات الدولية في عالقة جديدة مع الصين

بيتر فام

المصداقية التي يتمتع بها 

المغرب تؤهله لالنخراط في 

التحالفات االستراتيجية
[ الصين حليف قوي لدعم قضية 
الصحراء المغربية ص 4

واشنطن تتذرع بإيران

في حرب باردة ضد روسيا
} بروكســل - ارتفعت حّدة التوتر الروســـي 
األميركي جراء بدء الواليات املتحدة تشـــغيل 

درع صاروخية في رومانيا أمس اخلميس.
وتـــرى واشـــنطن أن األمـــر مشـــروع وحيوي 
حلمايـــة أوروبـــا من ”الـــدول املارقـــة“، فيما 
ترى موســـكو أن األمر يســـتهدف محاصرتها 

وحتييد ترسانتها النووية.
والالفت أن األوســـاط األميركية سعت إلى 
طمأنة روسيا من خالل ما أطلقه مساعد وزير 
الدفـــاع األميركي روبرت وورك من تصريحات 
تؤكـــد أن بـــالده لـــن تســـتخدم الـــدرع ضـــد 
الصواريخ الروسية، وهو أمر لم يقنع موسكو 

ولم يقنع خبراء الدفاع في العالم.
االســـتراتيجيني  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
العســـكريني األميركيني واألطلســـيني يعملون 
على بنـــاء قوة رادعة ضد روســـيا، ال ســـيما 
بعد قيـــام الرئيس الروســـي فالدميير بوتني 
بضم شبه جزيرة القرم، ضاربا عرض احلائط 
املوقـــف األميركي األوروبي في هـــذا الصدد، 
وتنامي االستراتيجيات الروسية في أوكرانيا 
مع احتمال اســـتخدامها كســـابقة تهدد كافة 

دول أوروبا الشرقية.
وتعتبر أوســـاط دبلوماســـية أن الواليات 
درعهـــا  توســـيع  علـــى  ســـتعمل  املتحـــدة 
الصاروخية في أوروبا حتت مســـوغ األخطار 
املطلة من الشـــرق األوســـط، حيـــث أكد وورك 
في احتفاالت تدشـــني الدرع فـــي رومانيا أنه 
”ما دامـــت إيران مســـتمرة في تطوير ونشـــر 
الواليـــات  ســـتظل  الباليســـتية  الصواريـــخ 
املتحدة تعمـــل مع حلفائها للدفـــاع عن حلف 

شمال األطلسي“.
وال تخفـــي روســـيا غضبها ممـــا تعتبره 
أطلســـيا فـــي  اســـتعراض قـــوة أميركيـــا – 
أوروبا الشـــرقية. وتعتبر أن واشـــنطن تعمل 
على حتييـــد ترســـانتها النوويـــة وتطويقها 
بالقرب من البحر األســـود حيث ترســـو قطع 

استراتيجية من األسطول البحري الروسي.
وَتِعُد موســـكو، التي تعزز وجودها بثالث 
فرق جديدة، بالرّد املناســـب علـــى ما تعتبره 

استفزازا ينال من أمنها االستراتيجي.
ومع أن األمني العام حللف األطلسي ينس 
ســـتولتنبرج يؤكد أن ”الدفاع الصاروخي هو 
مـــن أجل الدفـــاع وال ُيَقِوض الـــرادع النووي 
االســـتراتيجي الروســـي وال ُيضعفه“، غير أن 
املراقبني يـــرون أن األخطار اإليرانية مزعومة 
وال ترقـــى إلـــى درجة تخصيـــص درع دفاعية 
لصّدها فـــي أوروبا، وأن األهـــداف احلقيقية 
للدرع، ال ســـيما فـــي طبعتهـــا النهائية تروم 
مكافحة الطموحات الهجومية إلدارة الكرملني.
واستغرب دبلوماســـيون حديث واشنطن 
عن أخطار إيرانية، في حني أنه من املفترض أن 
االتفـــاق النووي مع إيران كان هدفه محاصرة 
هـــذه األخطـــار، ال ســـيما وأن إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا طاملا حاولـــت التقليل من هذه 
األخطـــار حني كانت تثيرهـــا الدول اخلليجية 

األقرب جغرافيا إلى إيران من أوروبا. 
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

بي بي سي تحت الخناق أوبك تحسم الصراع في سوق النفط

لقاء الشرق والمغرب

مينو ضحية صراع ديني أم سياسي
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الكاريكاتير العربي يهرب من سلطة الرقيب إلى بلجيكا
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تعمـــل جماعات ســـلفية جهادية،  } غــزة – 
موالية لتنظيم الدولة اإلســـالمية، على تعزيز 
وجودهـــا فـــي قطاع غـــزة عبـــر التركيز على 
اســـتقطاب وتجنيد الشـــباب الذي يعاني في 
معظمه من إحباط وانســـداد آفاق المســـتقبل 
أمامـــه، فـــي ظل ســـيطرة حركة حمـــاس على 

القطاع والحصار اإلسرائيلي الخانق.
وينشط الســـلفيون الجهاديون بين الفتية 
والشبان مســـتغلين الفقر والبطالة والحصار 
واإلحباط، علما أن بعض هذه الجماعات تبنت 
خالل األشـــهر األخيرة هجمـــات بالصواريخ 
علـــى بلـــدات إســـرائيلية متاخمة لغـــزة، في 
محاولة بدت تسويقية للداخل على أنها معنية 

بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وتتســـم العالقة بين الجماعات الجهادية 
وحركة حماس بالتذبذب، فالحركة المسيطرة 
على القطاع منذ العام 2007 كانت قد فســـحت 
لهـــا المجـــال ووفرت لهـــا األرضية للنشـــاط 
والدعوة إلى أفكارهـــا المتطرفة، بغية تعزيز 

قبضتها على القطاع.
واتهمـــت القاهـــرة فـــي عدة مـــرات حركة 
حماس باســـتخدام هـــذه الجماعـــات لضرب 
أمنها القومي، خاصة وأن تنظيم أنصار بيت 
المقدس ســـابقا ”والية سيناء“ التابع لتنظيم 
داعش حاليا الذي ينشـــط في شـــبه الجزيرة 
ســـيناء، تشـــكل بادئ األمر في القطاع قبل أن 

ينتقل إلى الداخل المصري.
ودفعت الضغوطـــات المصرية خاصة في 
الســـنتين األخيرتين، فضال عن تقوية شـــوكة 
بعـــض هذه الجماعات، واســـتهدافها للجانب 
اإلســـرائيلي فـــي أكثـــر من مرة، حمـــاس إلى 
الضغط عليها وتشديد الرقابة على نشاطاتها. 
واعتقلـــت خالل األشـــهر الماضية العشـــرات 
منهـــا (تم اإلفـــراج عـــن معظمهم فـــي الفترة 

األخيرة).
وســـبق لحماس أن قمعت بالقوة ناشطين 
جهادييـــن اعتبرت أنهـــم يهددون ســـلطتها، 

فدمرت مساجد لهم والحقت قادتهم.
ورغـــم هذه الضغوطات الحمســـاوية على 
الجماعـــات الجهاديـــة التـــي خرجـــت معظم 
قيادتهـــا من رحـــم حركـــة حمـــاس والجهاد 
اإلســـالمي، إال أن األخيرة ال تزال تملك هامشا 

من التحـــرك، كما أنها مازالـــت تجتذب، حتى 
أكثـــر من الفصائـــل التقليدية، العشـــرات من 

الشباب ”المحبط والمفقر“.
ويقول المحلل السياســـي أسعد أبوشرخ 
إن بعـــض الجهـــات ”تســـتغل تنامـــي الفكر 
الجهادي المتطرف في عدد من الدول العربية 
وبينهـــا تنظيـــم داعش الســـتغالل الشـــباب 

المراهق والمحبط بال أمل في غزة“.
ومنذ ســـيطرة حمـــاس على قطـــاع غزة، 
ازدادت حـــاالت الفقر المدقع ووصلت نســـبة 
البطالة إلى 45 بالمئة في القطاع البالغ سكانه 

نحو مليوني نسمة.
ويقول قيـــادي بارز في جماعة ”الشـــباب 
الســـلفي المجاهـــد“ أبوالعينـــاء األنصـــاري 

”أولويتنا مقاتلة اليهود في فلسطين“.
ويضيف ”نحـــن التزمنـــا بالتفاهمات مع 
حمـــاس، وحمـــاس لم تلتـــزم وقتلـــت أبناءنا 
واعتقلـــت المجاهديـــن. ردنـــا تمثـــل بإطالق 

صواريخ على االحتالل الصهيوني“.
وكان أبوالعينـــاء واحـــدا مـــن األعضـــاء 
الســـابقين فـــي الجنـــاح العســـكري لحماس 
الذيـــن قاموا بإنشـــاء جماعـــات جهادية كرد 
علـــى مشـــاركة حمـــاس بانتخابات الســـلطة 

الفلسطينية في العام 2006.
وكشـــف أبوالعيناء أن نحـــو مئتي مقاتل 
جهادي ”يقاتلون في صفوف الدولة اإلسالمية 
(داعش) في ســـوريا والعـــراق لدفع الظلم عن 

المسلمين“.
وغادر غالبية النشـــطاء غـــزة عبر األنفاق 
على الحدود المصرية الفلســـطينية. وبحسب 
أبوالعيناء، فإن نشطاء ”بأعداد قليلة“ غادروا 
في العاميـــن الماضيين من معبر رفح المغلق 
مع مصـــر والذي يتـــم فتحه اســـتثنائيا بين 

الحين واآلخر.
ويقول العضو الســـابق في حركة حماس 
”نحن جزء من إقامة الخالفة، الدولة اإلسالمية 

العالمية، وال نغضب إذا قيل عنا داعش“.
ويتابـــع ”نريد تطبيق شـــرع الله في غزة 
وكل فلســـطين، لكـــن نفضـــل حاليـــا التوعية 
الدينيـــة التزاما منـــا بالواقع الفلســـطيني“، 
مشيرا إلى أن ”هذا ليس أولويتنا اآلن في ظل 

االحتالل“.

الغزيــــون  الســــلفيون  النشــــطاء  ويقــــدر 
بالمئات، لكن مســــؤوال ســــلفيا قدرهم بـ”أكثر 
من ثالثة آالف مجاهد يمثلون أكثر من عشــــر 
جماعات“. لكن يصعب التحقق من هذا العدد.
وأبــــرز الجماعات هــــي: تنظيم الشــــباب 
الســــلفي المجاهد وجماعة جنــــد أنصارالله 
وتنظيم جيش اإلسالم وجيش األمة وجماعة 
سيف الله وكتائب التوحيد والجهاد وكتائب 
ســــيوف الحق، إضافــــة إلى مجلس شــــورى 

المجاهدين.
ويقــــول أبوســــياف، وهو قائد عســــكري 
في جماعة ســــلفية فضــــل عدم ذكر اســــمها، 
”أولويتنــــا حاليــــا تقوية الوضع العســــكري 

للمجاهدين لمقاتلة أعداء الله اليهود“.
ويضيــــف ”ال نريــــد صداما مــــع حماس“، 
مستدركا ”لن نتأخر عن قتال الكفار أو كل من 

يقف في وجه المجاهدين إذا فرض علينا“.
ولم يســــتبعد محللون سياســــيون حدوث 
حمــــاس  بيــــن  جديــــدة  عســــكرية  مواجهــــة 
باعتبارهــــم باتوا  الجهادييــــن،  والســــلفيين 

يشــــكلون عبئا كبيرا عليها سواء في عالقتها 
مع مصر وأيضا في تنامي نفوذهم في القطاع 

وهو ما يشكل تهديدا لسلطتها هناك.
يذكر أنه فــــي العام 2009، قتل عبداللطيف 
موســــى أبرز قادة الســــلفيين ومســــاعده في 
مواجهة مســــلحة مــــع حماس، بعدمــــا أعلن 
إنشــــاء إمارة إسالمية في رفح. وقتل الناشط 
الســــلفي يونس الحنر بمنزله في شــــمال غزة 
عندما رفض تســــليم نفسه ألمن حماس العام 

الماضي.
وال يــــزال نحو 20 ناشــــطا مــــن بين أكثر 
من 120 ســــلفيا كانوا محتجزين، في ســــجون 
تخضع لحماس بغزة. وفــــي يوليو الماضي، 
وجــــه تنظيم داعش رســــالة تهديــــد لحماس. 
ونفــــذ ســــلفيون هجوما بالهــــاون على موقع 

تابع للقسام في جنوب القطاع.
و يقــــول أبوالعينــــاء عــــن العالقــــة بيــــن 
جماعتــــه وتنظيــــم الدولــــة االســــالمية، إنها 
”عالقة تناصــــح، أما الفكر واحــــد، وال ارتباط 

تنظيميا“.

شادي عالء الدين

البلديـــة  االنتخابـــات  كشـــفت   – بــريوت   {
اللبنانية فـــي مرحلتها األولى، عن واقع إفالت 
الصوت المسيحي من قبضة الثنائية العونية 
القواتية (نسبة إلى التيار الوطني الحر وحزب 
القوات)، والتي تعتبر نفسها الممثلة الرئيسية 

للصوت المسيحي في لبنان.
والجـــزم في مـــدى فاعليـــة هـــذه الثنائية 
المســـيحية المتحالفة ومدى واقعيتها ومتانة 
األسس التي تقوم عليها، ستجيب عنه الجوالت 
االنتخابية البلدية المتبقية التي تبدأ مرحلتها 

الثانية في جبل لبنان األحد القادم.
وبـــرزت لوائح عديدة يتنافـــس فيها التيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية بشكل مباشر، 
إضافـــة إلى لوائح يســـود فيهـــا التنافس غير 
المباشر، كما يســـجل على الساحة المسيحية 

قوى تبدي قدرة على منافسة الطرفين.
وكان التيار الوطني الحر وحزب القوات قد 
أعلنـــا قبيل انطالقة االســـتحقاق عن دخولهما 
في تحالف انتخابي، ورســـما صورة تسويقية 
مفادها ”على قلب رجل مســـيحي واحد“، ولكن 
مـــع بدء االنتخابـــات أخذت هـــذه الصورة في 
التالشـــي حيث طفت على السطح خالفات بين 

الجانبين في عدة مناطق لبنانية.
ويربـــط محللون هـــذا الخلل الـــذي أصاب 
الثنائية في مناطق دون أخرى في االنتخابات، 
بالتاريـــخ الدمـــوي بيـــن القـــوات والعونيين، 
والذي ال يزال يشكل عبئا ثقيال ضاغطا، يحول 
دون التوصـــل إلى حلف جدي نهائي وحاســـم 

حول كل الملفات.
ويلفـــت المحللـــون إلى نقطـــة ثانية وهي 
الصراع على النفـــوذ، فكل طرف يريد أن يكون 

المتحكم في المشهد المسيحي دون سواه.

ويقـــول البعـــض إن الحديث عـــن تحالف 
قواتـــي عونـــي يجانـــب الصواب فمـــا بينهما 
تفاهـــم علـــى عناوين عامـــة، فرضهـــا الوضع 
اإلقليمـــي، الـــذي يشـــهد ارتفاعـــا مخيفـــا في 
منســـوب الطائفية، والذي ينعكس بدوره على 

الواقع اللبناني.
وال يـــزال كل من القـــوات والتيار مرتبطين 
بتحالفاتهما الســـابقة، فاألول ورغم الخالفات 
المتزايدة مع تيار المســـتقبل يبدي على األقل 
في الظاهر إصراره علـــى اإلبقاء على حلف 14 
آذار، بالمقابـــل فإن التيار الوطني الحر مرتبط 
بتحالف اســـتراتيجي مع حزب الله وليس في 

وارد التخلي عنه في هذه المرحلة.
وهكذا فإن الحديث حتى عن مجرد تحالف 
تكتيكي بيـــن القوات والتيار فـــي االنتخابات 
البلدية، يبقى محكومـــا باالعتبارات المذكورة 
آنفـــا. وأحـــد الدالئـــل علـــى هشاشـــة العالقة 
القواتيـــة العونيـــة المشـــهد البلـــدي في جبل 
لبنـــان، فقد تمخـــض تحالفهما فـــي انتخابات 

جونية عـــن صورة ملتبســـة، فالقـــوات تركت 
الخيار ألنصارها للتصويت ألي من الالئحتين 
المتنافســـتين، وهمـــا الئحة ”كرامـــة جونية“ 
التي يرأســـها جوان حبيـــش، والئحة ”جونية 
والتي يرأســـها فؤاد  التجدد ومســـيرة عطاء“ 
البـــواري وفادي فياض. وتحظى الئحة حبيش 
بدعـــم التيار الوطني الحـــر والكتائب في حين 
تحظى الئحـــة البواري وفياض، بدعم النائبين 
الســـابقين فريد هيكل الخازن، ومنصور غانم 
البون، إضافة إلى تأييدها من قبل رئيس رابطة 

االنتشار الماروني نعمة فرام.
ورغـــم أن الموقف المعلـــن للقوات هو منح 
الحريـــة للمؤيديـــن له فـــي التصويـــت، إال أنه 
راجـــت معلومـــات تفيـــد بأن ذلك ليس ســـوى 
محاولـــة للتهـــرب مـــن اإلحـــراج، وأن خياره 
محســـوم ســـلفا لناحيـــة تأييـــد ودعـــم الئحة 
فياض- البـــواري، لدرجة أن الماكينة القواتية 
االنتخابيـــة انضمـــت إلـــى نظيرتهـــا في هذه 

الالئحة وهي تعمل لصالحها. 

ويختلـــف المشـــهد في ســـن الفيـــل حيث 
يتحالـــف القـــوات والتيـــار لمواجهـــة حـــزب 
الكتائب علـــى عكس الحال في بســـكنتا حيث 

تسود أجواء مواجهة قواتية عونية.
ويبـــدو الفتا حضور التحالـــف الثنائي في 
دير القمر حيث شكل الئحة مكتملة ضد الالئحة 
التـــي يدعمهـــا دوري شـــمعون رئيـــس حزب 
الوطنيين األحرار والتي يرأســـها فادي حنين. 
وكان شـــمعون قد أفاد أن االصوات التي يمون 
عليها رئيس اللقـــاء الديمقراطي وليد جنبالط 
فـــي هـــذه المنطقة تصب ضـــده لصالح لوائح 

الثنائية المسيحية.
ويرى متابعون أن االنتخابات البلدية تبقى 
أحد المؤشـــرات على ما ســـتتجه إليه العالقة 
بيـــن القوات والتيار الوطنـــي الحر في انتظار 
مواقفهما حيال االســـتحقاقات األكبر وخاصة 
القانون االنتخابي الذي مازال غير متفقين على 
صيغة حياله رغـــم إصرارهما على مقاطعة أي 
جلسة برلمانية ال يكون القانون ضمن بنودها.

الثنائية املسيحية في مهب االنتخابات البلدية بلبنان
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أخبار
[ القوات والتيار الوطني الحر {ليسا على قلب رجل واحد} في معظم المناطق

[ األمور في القطاع تنفلت تدريجيا من يد حماس

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت سفارة الواليات المتحدة 
في القاهرة إن مصر تسلمت، أولى 

شحنات المركبات المدرعة التي قررت 
واشنطن تزويدها بها بدون مقابل من 

أجل مساعدتها على ”مكافحة اإلرهاب، 
وتعزيز االستقرار في المنطقة“.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن جبهة النصرة وفصائل 

متحالفة معها استولت على قرية 
الزارة العلوية التي كانت خاضعة 
لسيطرة الحكومة في غرب سوريا، 

الخميس، وخطفت مدنيين من 
سكانها.

◄ أوقفت المديرية العامة لألمن 
اللبناني مواطنا لبنانيا وسوريا 

إلقدامهما على إيواء مجموعة 
إرهابية.

◄ أعلنت الجامعة العربية، الخميس، 
عقد اجتماع تشاوري على مستوي 
مندوبيها الدائمين، األحد المقبل، 

للتحضير ألول اجتماع مشترك بين 
الجامعة ومجلس األمن الدولي، 

المقرر يوم 21 مايو الجاري؛ بمقر 
أمانتها العامة في العاصمة المصرية 

القاهرة.

◄ أكد المفوض العام لوكالة األمم 
المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين 

(أونروا) بيار كريهنبول الخميس 
في دمشق أن أكثر من 20 بالمئة من 
الالجئين الفلسطينيين في سوريا 

غادروها في السنوات الخمس األخيرة 
بسبب الحرب.

◄ بدأ الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير، الخميس، زيارة تستمر يومين 

ألوغندا في تحد ألمر اعتقال دولي 
بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية 

في إقليم دارفور.

باختصار

يواجه التيار الوطني احلر وحزب القوات 
اللبنانية حتديات كبيرة في اجلوالت الثالث 
املتبقية من االنتخابات البلدية واالختيارية، 
فــــــي ظل عجزهما عن توحيد الئحتهما في 

العديد من املناطق.

{االنتخابـــات البلدية أســـقطت كل الذرائع عن عجز اللبنانيين عن خـــوض غمار االنتخابات بطريقة 
حضارية، وأثبتت أن الدولة ومؤسساتها قادرة على إدارة أكثر التحديات االنتخابية صعوبة}.

متام سالم
رئيس الوزراء اللبناني

{قانـــون الجريمة اإللكترونية ال يجب أن يطبق على أصحاب الـــرأي الذين ينتقدون القوانين أو القرارات أو 
األشخاص، لكن يطبق على من يقومون بجرائم تهدف إلى االغتيال المعنوي لألشخاص}.

مارجريت عازر
وكيل جلنة حقوق اإلنسان في البرملان املصري

صوتي ملكي

األعالم السوداء تغزو القطاع

التصعيد العسكري 
سيد املوقف في حلب

} دمشق – عادت األوضاع إلى المربع األول، 
الخميس، في مدينة حلب في شـــمال ســـوريا 
بين الجيش الســـوري والمعارضة المســـلحة 
بعدما انتهت التهدئة المعلنة بين الطرفين من 

دون تمديد.
وقال المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
ومصادر مـــن مقاتلي المعارضـــة إن الجيش 
خاض معـــارك مـــع معارضين شـــمالي حلب 

الخميس.
وتركز القتـــال في منطقة حنـــدرات، التي 
تســـيطر عليها المعارضة وهـــي منطقة مهمة 
لقربهـــا مـــن آخـــر طريـــق يصل إلـــى مناطق 
المعارضـــة في حلـــب التي كانـــت كبرى مدن 
سوريا قبل الصراع وتنقسم اآلن بين الحكومة 

والمقاتلين.
المواليـــة  القـــوات  أن  المرصـــد  وذكـــر 
للحكومة شـــنت هجوما في المنطقة بدعم من 
ضربات جوية اســـتهدفت حنـــدرات والطريق 
الوحيد المـــؤدي إلى المناطق التي يســـيطر 

عليها مقاتلو المعارضة في المدينة.
وقالـــت مصادر من مقاتلـــي المعارضة إن 
قوات الحكومة ســـيطرت على بعض األراضي 
فـــي البدايـــة لكن تمـــت اســـتعادتها في وقت 

الحق.
وكان نظـــام التهدئـــة المؤقـــت الـــذي تم 
التوصل إليه قبل أســـبوع في حلب قد انتهى 
منتصـــف ليـــل األربعاء-الخميـــس مـــن دون 
االتفاق على تمديد في اللحظات األخيرة على 

غرار مناسبتين سابقتين.
وتم التوصل إلى تهدئة في حلب اســـتنادا 
الى اتفاق روســـي أميركي، وجـــاءت في إطار 
وقف األعمـــال القتالية الذي بـــدأ تطبيقه في 
مناطـــق عدة فـــي 27 فبراير، لكنه مـــا لبث أن 
انهار في 22 أبريل في حلب حيث قتل نحو 300 
مدني في غضون أسبوعين، ما فرض التهدئة.
وال يقتصر التصعيد الميداني الذي يبدو 
أنه ســــيتواصل خالل األســــابيع المقبلة على 
حلــــب، فأصوات المعارك تســــمع فــــي أنحاء 
عدة من ســــوريا، مــــع غارات مكثفــــة للجيش 
على معقــــل الفصائل المعارضــــة في الغوطة 
الشــــرقية في ريف دمشــــق، وســــيطرة تنظيم 
القاعــــدة وحلفائه على قرية علوية في وســــط 

البالد.
وطالــــب المنســــق العــــام للهيئــــة العليا 
حجــــاب  ريــــاض  الســــورية  للمفاوضــــات 
والدوليين  اإلقليمييــــن  الداعمين  الخميــــس، 
بتزويد المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات 
لمواجهة القصف الحكومي، مشــــددا ”لم نعد 

نريد أقواال، بل أفعاال من أصدقائنا“.

جماعات جهادية موالية لداعش تجتذب الشباب املحبط في غزة

الحديـــث عن تحالف قواتي عوني 
يجانب الصواب فما بينهما ورقة 

تفاهم على عناوين عامة

◄



} بغــداد - أبرزت موجـــة التفجيرات الدامية 
التي ضربـــت العاصمة العراقية بغداد مخّلفة 
املئـــات مـــن الضحايـــا بـــني قتلـــى وجرحى، 
مجّددا حجـــم الصراعات بني الكتل والتيارات 
السياســـية الشـــيعية احلاكمـــة فـــي العراق، 
والتـــي لـــم تعد تتوانـــى في توظيـــف أي من 
العوامـــل، مبـــا فـــي ذلـــك العامـــل األمني في 
الشرس على الســـلطة وصراعاتها  ”اقتتالها“ 

على املناصب واملكاسب املادية.
واالتهامـــات  احلـــاّد  التراشـــق  وكشـــف 
املتبادلة بـــني التيار الصـــدري بقيادة الزعيم 
الديني مقتـــدى الصدر، وجماعـــة بدر بقيادة 
هـــادي العامري، درجة العـــداوة بني مكونات 
البيت السياسي الشيعي وبلوغها حّد محاولة 
كل طرف إلغاء اآلخر وإنهاء دوره في العملية 

السياسية.
ولـــم يتـــوان حاكـــم الزاملي عضـــو كتلة 
األحـــرار النيابيـــة التابعة للتيـــار الصدري، 
والذي يرأس جلنة األمن والدفاع بالبرملان، في 
الربـــط بني التفجيرات الدامية التي شـــهدتها 
العاصمـــة بغـــداد األربعاء وضـــرب أخطرها 
الشعبية مبدينة الصدر شرقي  سوق ”عريبة“ 
العاصمة بغـــداد، وبني احلـــراك االحتجاجي 
الـــذي يتزعمـــه زعيم التيـــار مقتـــدى الصدر 
منذ أشـــهر وشـــّكل حرجا بالغـــا لباقي كبار 
قادة األحزاب وامليليشـــيات الشيعية املوالية 

لطهران.
وكانت شـــكوك كبيرة حامـــت حول تزامن 
تكرار اخلروقات األمنية فـــي العاصمة بغداد 
وحتـــى فـــي مناطق جنـــوب البـــالد املعروفة 
باســـتقرارها، مـــع تصاعد احلراك الشـــعبي 
املطالـــب باإلصالح وباألزمة السياســـية التي 
وصلت إلى حّد تعطيل مجلس النواب وشـــلل 

احلكومة.
وهاجم الزاملي بشـــكل مباشر جماعة بدر 
التي ينتمي إليها وزير الداخلية محمد ســـالم 
الغّبان، محّمال إياه مسؤولية التفجيرات التي 
شـــهدتها بغداد عبر ”تبنيه لسياســـة حزبية 
ضيقة دفعته للتركيز على مالحقة املتظاهرين 
أكثر من الســـعي إلى مالحقـــة عناصر تنظيم 

داعش“.

واعتبـــر الزاملـــي أّن التفجيـــرات التـــي 
شـــهدتها مدينة الصـــدر األربعاء جـــاءت ردا 
على التظاهرات الغاضبة األخيرة التي نظمها 

أنصار مقتدى الصدر.
وقـــال إّن ”إدارة وزارة الداخليـــة حزبيـــة 
وغير مهنية، ونـــرى أن الوزير هو من يتحمل 
مســـؤولية ذلـــك.. كان عليـــه أن يفّعـــل جهاز 
االســـتخبارات ملنـــع وقـــوع تلـــك التفجيرات 
والقبض على من تســـّول له نفسه القيام مبثل 
هذه اجلرمية البشعة، ولكن بدال من ذلك، متت 
إقالـــة أكثر مـــن ٥٠٠ ضابط من كبـــار الضباط 
املشـــهود مبهنيتهم وإحالل آخريـــن محلهم، 
وذلك كلـــه نتيجة لنفس السياســـات احلزبية 

الضيقة“.
كما اتهم الوزارة ”بعدم نشـــر ما يقرب من 
٤٠ جهاز كشف مفرقعات حديثا مت استيرادها 
قبل عامني، ال في مدينة الصدر وال في غيرها“.
ورّدت منظمـــة بدر علـــى الزاملي بغضب 
شديد متهمة إياه بالسعي إلى االستيالء على 
منصب وزيـــر الداخلية، ومؤكدة على لســـان 
القيادي فـــي املنظمة محمد ناجـــي أن رئيس 
جلنة األمن النيابيـــة ”يلعب بالنار“، وأنه هو 
من خطط القتحام البرملان في إطار ســـعيه إلى 
االســـتحواذ على منصب وزير الداخلية كونه 
-حســـب ناجي- هو املرّشـــح مـــن قبل مقتدى 
الصـــدر لشـــغل املنصـــب، في إطـــار ”حكومة 
التي حاول زعيم التيار الصدري  التكنوقراط“ 
متريرها بكل الوســـائل وصـــوال إلى مهاجمة 

أتباعه ملبنى البرملان منذ أسبوعني.
وحـــّذر عراقيون من إمكانية تصادم القوى 
العراقيـــة، كونها متتلـــك جميعها  الشـــيعية 
السالح وتســـتند إلى ميليشـــيات قوّية، فيما 
حّذر آخـــرون من جلوء البعـــض إلى توظيف 
العامل األمني من قبيل اســـتخدام التفجيرات 
لترهيب احملتجني، وللدفع بأولوية حفظ األمن 

على املطالبة باإلصالح.
وبشـــكل شـــبه آلي بدا أن تفجيرات بغداد 
تدفع باجتاه ”أولوية األمن على اإلصالح“ من 
خالل دعوة رئاســـة مجلس النـــواب العراقي 
إلى اجتماع عاجل، األحد املقبل، يضم رؤساء 
الكتل السياســـية ورؤســـاء اللجان املختصة 

بالقضيتني األمنيـــة واملالية لبحث التداعيات 
األمنيـــة والتفجيرات األخيرة في بغداد. وذكر 
بيـــان ملكتب رئيـــس مجلس النـــواب العراقي 
ســـليم اجلبوري، املختلف حول شـــرعيته بني 
نـــواب يؤّكدون أّنـــه مقال مـــن منصبه، وبني 
آخرين يتمّســـكون ببقائه رئيسا للمجلس أن 
”أرواح العراقيـــني وأرزاقهم أولـــى األولويات 
واملهمات وال شـــيء يتقدم عليهمـــا، لذا تدعو 
رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية 
ورؤســـاء اللجان املختصة بالقضيتني األمنية 
واملاليـــة إلى اجتمـــاع خاص ملناقشـــة هذين 
امللفني صباح األحد املقبل حلسمهما واالتفاق 
العاجـــل على موعد جللســـة مجلـــس النواب 

وبحث متديد الفصل التشريعي“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تفجيرات بغداد تذكي الصراع بين فرقاء العائلة السياسية الشيعية

[ الصدريون يربطون األحداث األمنية باالحتجاجات [ استثمار فوري للتفجيرات عبر الدفع بأولوية األمن على اإلصالح

◄ تلقى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز اتصاال هاتفيا 

من الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان قالت وكالة األنباء السعودية 

إنه جرى خالله ”بحث العالقات 
الثنائية بين البلدين والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك“.

◄ التقى العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس 

في مستهل زيارته إلى سويسرا، 
مع رئيس االتحاد السويري يوهان 
شنايدر في بيرن حيث أشرفا على 

توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم بين البلدين في مجاالت 

تجنب اإلزدواج الضريبي وحماية 
حقوق السجناء وتمكين المرأة.

◄ أحبطت شرطة عدن جنوبي 
اليمن هجوما على مطار المدينة 

الدولي بسيارة مفخخة بأكثر من 16 
لغما مضادا للدبابات كان يقودها 

انتحاري حاول عبور السياج 
الحديدي للمطار من الجهة الشرقية 

قبل أن ُيلقى القبض عليه.

◄ أعلن نائب رئيس مجلس األمة 
الكويتي مبارك الخرينج عن ترشحه 

لرئاسة البرلمان العربي في دورته 
القادمة، ليخلف في حال فوزه 

اإلماراتي أحمد الجروان الرئيس 
الحالي.

◄ عّمم جهاز اإلنتربول الدولي 

رسميا باالسم والصورة طلب إلقاء 
القبض على الكويتي حمد الهارون 

كهارب من العدالة ومن تنفيذ أحكام 
قضائية صادرة بحقه في عّدة قضايا 
على رأسها دوره في ما عرف بقضية 

”شريط الفتنة“، نسبة إلى شريط 
فيديو قّدمه الشيخ أحمد الفهد 

الصباح وقال إنه يحوي أدلة على 
توّرط شخصيات مهمة في مؤامرة 
على الحكم وتبين الحقا أنه مزّور.
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أخبار

الشــــــكوك تتزايد بشأن التزامن بني تكرار اخلروقات األمنية في بغداد وفي مناطق جنوب 
العراق املعروفة باســــــتقرارها، وتصاعد احلراك الشعبي املطالب باإلصالح وما سّببه من 

أزمة سياسية محرجة لألحزاب الشيعية احلاكمة ومهّددة ملكانة قادتها وامتيازاتهم.

«هناك في العراق من يطالب بإنشاء ميليشيات أو الدعم بالسالح، وهذه ليست سياستنا.. نحن 

نقول توحدوا وتسامحوا واجعلوا الوطن املوحد همكم، وهذا أنفع سالح لكم}.

ثامر السبهان
 السفير السعودي في العراق

«أول خطوة في محاربة التطرف واإلرهاب تتمثل في تجريد الجماعات اإلرهابية من شـــرعيتها 

في نظر مؤيديها من خالل تفنيد الحجج التي تستخدمها لتبرير جرائمها}.

منصور عياد العتيبي
 مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة

رسائل سياسية مخضبة بدماء المدنيين

باختصار

 

املعركة السياسية تلقي بظاللها على الحرب ضد داعش

} الرمادي (العراق) - يســـاور أطراف دولية، 
أميركية باألساس، قلق من تأّثر اجلهد احلربي 
في املعركة ضّد داعش، بالوضع السياسي في 
العراق وما ميّيزه من صراعات على الســـلطة 

بني فرقاء الساحة وأقطابها.
ويأتـــي ذلك في وقـــت تؤّكد فيـــه مصادر 
ميدانيـــة جلـــوء العديد من قادة امليليشـــيات 
الشـــيعية املشـــاركة فـــي احلرب إلى ســـحب 
أعـــداد مـــن مقاتليهـــم لتوظيفها فـــي حماية 
مقـــّرات األحزاب وقادتها فـــي بغداد وغيرها، 
وللتصدي ملظاهرات الصدريني في العاصمة.

ويقـــول مراقبون إّن مأتى ذلك القلق مبني 
على معطيـــات ميدانية تؤّكد تباطؤ العمليات 
العســـكرية ضـــّد التنظيم الذي بدأ يســـتعيد 
توازنـــه ويلحـــق خســـائر جســـيمة بالقوات 

العراقية.
العراقـــي،  باجليـــش  مســـؤولون  وقـــال 
اخلميس، إن عناصـــر داعش  قتلوا ما ال يقل 
عن ١٧ جنديا عراقيا فـــي تفجيرات انتحارية 
بسيارات ملغومة في هجوم كبير على القوات 
احلكومية في منطقة اجلرايشي شمال مدينة 

الرمادي مركز محافظة األنبار.

الدولة اليمنية تعيد فرض سلطانها على املكال رغم الصعوبات
} املكالّ (اليمن) - قام رئيس احلكومة اليمنية، 
أحمد عبيـــد بن دغر، اخلميس، صحبة عدد من 
أعضـــاء حكومته، بزيارة إلى مدينة املكال مركز 
محافظة حضرموت بشـــرق البـــالد في خطوة 
تضمنت رســـالة واضحة بشـــأن إصرار الدولة 
اليمنية على إعادة فرض سلطانها على املدينة 
املســـتعادة حديثا من يد تنظيـــم القاعدة الذي 
استغل ظروف احلرب ليســـتقّر فيها ويحّولها 
منطلقا ملّد سيطرته على مناطق مجاورة وصوال 
إلى تهديد االستقرار في العاصمة املؤقتة عدن.
وحتمل إعادة مظاهر الدولة إلى املكّال معنى 
التحدي في ظّل الصعوبات التي ال تزال تواجه 
هـــذا املســـعى املدعوم بقّوة مـــن دول التحالف 
العربـــي، وال ســـيما دولـــة اإلمـــارات العربية 
املتحدة التي شـــاركت بدور ميداني قيادي في 
مواجهة عناصر القاعدة بجنوب شـــرق اليمن، 
وتقوم بذات الدور في إعادة املرافق واخلدمات 
األساسية إلى املناطق املنتزعة من يد التنظيم.

وتتمّثـــل أهـــم الصعوبـــات خصوصا في 
التحّدي األمني الذي ال يزال قائما، وقد يتطلب 

التغلب عليه املزيد من الوقت.
وجتّســـدت املخاطـــر األمنية التـــي ال تزال 
محدقـــة باملناطـــق املســـتعادة، اخلميـــس، في 
تفجيـــرات انتحاريـــة باملـــكّال تبناهـــا تنظيم 
داعش وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من جنود 

اجليش الوطني.
وأيقظ تبني داعش للهجوم الشكوك مجّددا 
بشأن اجلهة احلقيقية التي تقف وراء مثل تلك 
العمليات وتســـتفيد منها لإليحاء بفشل جهود 

إعادة االستقرار إلى البلد مبشاركة دول إقليمية 
مشـــّكلة للتحالـــف العربي املناهـــض النقالب 
جماعة احلوثي وقوات الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح على السلطات الشرعية.
ومأتى الشـــكوك أنـــه لم يثبـــت أّن لداعش 
وجـــودا حقيقيا وفاعال فـــي اليمن وخصوصا 
في مناطق ســـيطرة القاعدة، ما يرشح فرضية 
اختراق عناصـــر مخابراتية تابعة لالنقالبيني 
لصفوف املتشـــّددين واســـتخدامهم في ضرب 

عملية بسط االستقرار.
ورافـــق بن دغر املقيم مؤقتـــا في العاصمة 
الســـعودية الريـــاض إلى مدينـة املـــكال كّل من 
وزيـــر الصحة ناصـــر باعوم ووزيـــر األوقاف 
واإلرشـــاد فـــؤاد أبوبكـــر ووزير النقـــل مراد 

احلاملي.
وتزامنـــت الزيارة مع إعـــالن تنظيم داعش 
مســـؤوليته عن هجومات انتحارية في املدينة 
أســـفرت عـــن مقتل عشـــرة جنود مـــن اجليش 

الوطني وجرح عدد آخر.
وقال التنظيـــم في بيان علـــى اإلنترنت إن 
أحد أفراده فّجر نفســـه في ســـيارة على مقربة 

من قوات حكومية.
وكانت املكال قبل أســـابيع مركزا لـ“دويلة“ 
صغيرة أقامها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
على مدى العام األخير عندما سيطر على شريط 
ســـاحلي ميتـــد نحـــو ٦٠٠ كيلومتـــر على بحر 
العرب، وشـــرع في جمع األموال عبر السيطرة 
على األنشطة االقتصادية هناك، السيما النشاط 

املالحي البحري.

وفي أواخر أبريل املاضي اســـتعادت قوات 
مينية وإماراتية املكال من تنظيم القاعدة الذي 

اضطر إلى سحب رجاله.
وانتقـــد تنظيـــم داعش في اليمـــن القاعدة 
لفقدهـــا املكال وقال إنها ”تكبدت خســـائر على 
األرض ألنها فّضلت كسب وّد الناس على اّتباع 

تعاليم الله“.

وال يـــزال كثيـــر من املختصني في شـــؤون 
اجلماعات اإلســـالمية املتشـــّددة يشككون في 
قـــدرة تنظيم داعش علـــى تركيز وجود فاعل له 
باليمـــن لكونه يعتمـــد على قيـــادات ومقاتلني 
أجانـــب بينمـــا لتنظيـــم القاعـــدة فـــي اليمن 
امتدادات وتشابكات مع القبائل احملّلية يعتمد 

عليها في التجنيد وكسب األتباع.

من آثار دويلة القاعدة

إيران تخضع حج مواطنيها لخالفاتها مع السعودية
} طهــران - أكـــدت طهـــران أن اإليرانيـــني ال 
ميكنهم أداء فريضة احلج إلى مكة في سبتمبر 
املقبل بســـبب عـــدم التوصـــل إلى اتفـــاق مع 

السعودية.
ومن جهتها نفت الســـعودية منع احلجاج 
اإليرانيني من املشـــاركة في موسم احلج للسنة 

احلالية.
وأكـــدت وزارة احلج، اخلميس، في بيان أن 
«وفد شؤون احلج االيراني رفض التوقيع على 
محضر االتفاق إلنهـــاء ترتيبات حج هذا العام 
معّلـــال ذلك برغبته في عرضـــه على مرجعيتهم 

في إيران».

واعتبر منتقـــدو هذا املوقـــف اإليراني أّنه 
وليد قرار سياسي مرتبط باخلالفات بني طهران 
والرياض، ومظهر لســـعي إيران املتواصل إلى 
تســـييس احلّج، وأّن الهدف منـــه هو مواصلة 
اســـتثمار حادث التدافع إعالميا وتوظيفه في 

اإليحاء بعدم قدرة اململكة على تنظيم احلّج.
وســـبق للســـعودية أن أعلنت عـــدم وجود 
أي قيـــود خاصـــة على حّج اإليرانيـــني، مبدية 
اســـتعدادا لتذليل الصعوبـــات اإلجرائية التي 
ميكن أن تنجم عن قطع العالقات الدبلوماســـية 
بني البلدين. واقترحت أن يقوم بلد ثالث بتأمني 

عملية منح تأشيرات احلج لإليرانيني.

وقال وزير الثقافة واإلرشـــاد اإلسالمي في 
إيران علـــي جنتي، اخلميس، فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وكالـــة األنبـــاء اإليرانية الرســـمية أن 
”الظـــروف غير مهّيـــأة للحـــج وأّن الوقت فات“ 
متهما الريـــاض بأنها هي ”مصـــدر العرقلة“.
وعلى الرغـــم من قطع العالقات الدبلوماســـية 
بني البلديـــن في يناير املاضي بســـبب اعتداء 
متظاهريـــن إيرانيـــني على ســـفارة وقنصلية 
الســـعودية في طهران ومشهد، جرت محادثات 
في أبريل بني الســـعوديني واإليرانيني ملناقشة 

إجراءات احلج حلملة اجلنسية اإليرانية.
وقـــال جنتي إّن الســـعوديني ”لـــم يوافقوا 

على مقترحاتنا بشأن التأشيرة والنقل اجلوي 
وتوفير أمن احلجاج“. ومـــن جهته قال رئيس 
منظمة احلج سعيد أوحدي إن الرياض ”رفضت 
منـــح تصاريـــح لشـــركات الطيـــران اإليرانية 

بالتوجه إلى السعودية“ لنقل احلّجاج.
ومعـــروف عـــن إيران منـــذ قيـــام ”ثورة“ 
املتكـــّررة  محاوالتهـــا   ١٩٧٩ فـــي  اخلمينـــي 
توظيـــف احلج ألغـــراض سياســـية من خالل 
حث حّجاجها على تنظيم مســـيرات للحّجاج 
يرددون خاللها شـــعارات سياســـية، وهو ما 
متنعه السعودية وتعتبره انحرافا باحلج عن 

أهدافه ومقاصده.

ُ



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط – حملت زيارة العاهل املغربي امللك 
محمد الســـادس إلى الصني دالالت سياســـية 
كبـــرى، فهـــذه الزيارة إلـــى جانـــب اعتبارها 
منعطفا جديدا في سياســـة املغرب اخلارجية 
التي تتسم باالنفتاح على دول جديدة وتنويع 
الشراكات االقتصادية واألمنية (زيارة العاهل 
املغربـــي إلى روســـيا منوذجـــا)، فإنها عّززت 
التقـــارب والتوافق بـــني البلدين خاصة حول 
العديد مـــن القضايـــا أهمها قضيـــة الوحدة 
الترابية، حيث أكـــدت بكني حرصها على دعم 

املوقف املغربي أمام املنتظم الدولي.
وتأتي هـــذه الزيارة بعدما ســـجل املغرب 
تراجعـــا فـــي املوقـــف األميركي جتـــاه قضية 
وحدته الترابية، وهو ما أشـــار إليه بوضوح 
العاهـــل املغربـــي فـــي خطابـــه خـــالل القمة 
اخلليجيـــة املغربية عندما قال إن املغرب تلقى 

طعنة من اخللف.
واستقبل العاهل املغربي، اخلميس ببكني، 
العديد من املســـؤولني احلكوميني مثل رئيس 
الوزراء الصيني لي كه تشـــيانغ، كما استقبل 
رئيـــس اللجنة الدائمة ملجلس نواب الشـــعب 

الصيني (البرملان) تشانغ ديجيانغ.
وحضر هذا االستقبال عن اجلانب املغربي، 
مستشارو امللك الطيب الفاسي الفهري وفؤاد 
عالـــي الهمـــة وياســـر الزناكي. كمـــا حضره 
صالح الدين مزوار وزير الشـــؤون اخلارجية 
والتعـــاون ومحمد بوســـعيد وزيـــر االقتصاد 
واملالية، وعزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد 
البحري، وموالي حفيظ العلمي وزير الصناعة 
والتجـــارة واالســـتثمار واالقتصـــاد الرقمي، 

وعبداللطيف لوديي الوزير املنتدب لدى رئيس 
احلكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وعـــن اجلانب الصيني، حضر االســـتقبال 
على اخلصوص، نائب رئيس البرملان واألمني 
العـــام للجنـــة الدائمـــة وانغ تشـــني وســـفير 
الصـــني بالربـــاط ســـون شـــوزهانغ، واألمني 
العام املساعد للجنة الدائمة شني تشون يينغ، 
ورئيس جلنة املالية للجنة الدائمة لياو شياو 
جون، واألمني العام املســـاعد شـــني شـــونياو 
ونائـــب رئيس جلنة العالقات اخلارجية زهان 
بايجي ومســـاعد وزيـــر الشـــؤون اخلارجية 

شيان هونغشان.
وإلى جانب استقبال املسؤولني الصينيني، 
قـــام امللك محمد الســـادس، بوضـــع إكليل من 
الزهور على النصب التذكاري ألبطال الشـــعب 

الصيني.
ويقـــع النصـــب التذكاري ألبطال الشـــعب 
علـــى مقربـــة مـــن مركـــز ســـاحة تياناميـــني 
الشـــهيرة، شـــمال ضريح الزعيم الراحل ماو 
تســـي تونغ. ومت تشييد هذا النصب التذكاري 
تكرميا لشهداء الشعب الصيني، الذين ضحوا 
بأرواحهم دفاعا عن الوطـــن ومقاومة الغزاة، 

خالل القرنني التاسع عشر والعشرين.
وحـــول أهميـــة هـــذه الزيارة قالـــت نزهة 
الوافـــي عضـــو اجلمعيـــة البرملانيـــة ملجلس 
”زيـــارة  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  أوروبـــا 
العاهـــل املغربي إلـــى الصني تعكـــس الرؤية 
االســـتراتيجية الدوليـــة للمغـــرب، ففـــي ظل 
التحـــوالت الدوليـــة والغمـــوض فـــي مواقف 
بعض شـــركائه التقليديني يسعى املغرب إلى 

نهج دبلوماسية متنوعة ومتوازنة“.
وأضافـــت الوافي قولهـــا ”اململكة املغربية 
تعمـــل علـــى أن تصبـــح دولـــة رائـــدة علـــى 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي، لذلـــك تقوم 
مؤخرا بعقد شـــراكات استراتيجية وسياسية 
مع أهم قوتني آسيويتني وهما الصني والهند، 

وهي خطوة هامة وجريئة“.

وأشـــارت الدبلوماســـية املغربية، إلى أن 
املغرب يعـــول على املوقف الصيني في الدفاع 
عن قضيتـــه الوطنية لعدة اعتبارات أهمها أن 
بكـــني لها مكانـــة سياســـية باعتبارها عضوا 
دائما في مجلس األمن وتتميز بالشراســـة في 

التفاوض على الساحة الدولية.
وفي نفس الســـياق قال احمللل السياســـي 
عبدالقـــادر الزاوي في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”العالقات املغربية الصينية كانت جيدة وال بد 
من التذكير أن املغرب فتح الســـفارة الصينية 

منذ ســـنة 1957، وهذه الزيـــارة جاءت لتبرهن 
على أن املغرب غير مقيد أو أسير حملور معني 
وإمنا هو بلد منفتح واستراتيجي، وأعتقد أنه 
مـــن خالل هذه الزيارة سيشـــكل املغرب بوابة 

عبور للعمق األفريقي بالنسبة إلى الصني“.
وأضاف الزاوي أن ”أكثر ما يجمع املغرب 
والصني هو قضية الصحـــراء على اعتبار أن 
الصـــني أيضا تعاني من مشـــكل االنفصال ثم 
ال ننســـى أن موقف الصـــني باعتبارها عضوا 
دائما فـــي مجلس األمن موقـــف محترم حيث 

أنهـــا تؤيد احلل السياســـي ومبـــادرة احلكم 
الذاتـــي، واملغرب يعول علـــى الصني في هذه 

النقطة بالتحديد“.
اجلديـــر بالذكـــر أن الصـــني متكنـــت من 
إبعاد جبهة البوليســـاريو عن أشـــغال القمة 
الصني في ديســـمبر 2015،  الثانيـــة أفريقيا – 
فـــي جنـــوب أفريقيا، ثـــم عملت على شـــطب 
اجلبهـــة االنفصالية من الئحة املشـــاركني في 
القمـــة الثالثة الهند- أفريقيا التي احتضنتها 

نيودلهي.
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◄ قتل أربعة عناصر في القوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني 

الليبية في هجوم بواسطة تفجيرين 
انتحارين شنهما تنظيم الدولة 

اإلسالمية واستهدفا نقطة تجمع لهذه 
القوات شرق العاصمة طرابلس.

◄ وافق البرلمان التونسي، 
الخميس، على قانون جديد للبنوك 
يهدف إلى تحديث القطاع وإرساء 

الحوكمة البنكية في إطار حزمة من 
اإلصالحات يطالب بها صندوق النقد 

الدولي.

◄ ذكر تقرير إخباري، الخميس، أن 
شخصا قتل وجرح 8 آخرون جراء 
انفجار سيارة واندالع مواجهات 

عنيفة مع تنظيم داعش ليل األربعاء/
الخميس قرب بوابة السدادة شرقي 

مدينة مصراتة الليبية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن الجيش قتل سبعة مسلحين، 

وصادر أسلحة أثناء عملية مداهمة 
لمنطقة جبلية في محافظة البويرة 

شرقي العاصمة الجزائر. وقال بيان 
للوزارة نشر مساء األربعاء في 

موقعها الرسمي على اإلنترنت ”في 
إطار مكافحة اإلرهاب، وإثر عملية 
تمشيط وتطويق بمنطقة مومليل 
ببلدية األخضرية بالبويرة (مئة 

كيلومتر شرق العاصمة) قضت فرقة 
من الجيش الوطني الشعبي مساء 

األربعاء على سبعة إرهابيين“.

◄ شارك أهالي تطاوين جنوب 
تونس، الخميس، في مسيرة للتنديد 
باإلرهاب الذي ضرب الجهة األربعاء 

وخلف أربعة قتلى في صفوف 
األمنيين. وتجمع األهالي وممثلون 

عن منظمات المجتمع المدني واتحاد 
الشغل وعدد من الكوادر األمنية أمام 

مقر المحافظة في تطاوين حيث 
انطلقت مسيرة منددة باإلرهاب 

وداعمة للمؤسسة األمنية والعسكرية.

باختصار

الملك محمد السادس في الصين.. حليف قوي في قضية الصحراء

[ المغرب يعتمد دبلوماسية التنوع والتوازن [ عالقات تتجاوز الشراكات االقتصادية لتطال التوافق السياسي واالستراتيجي 
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} طرابلس - تتســـابق الســـلطتان الليبيتان 
في الشـــرق والغرب على خوض معركة حترير 
مدينة ســـرت بشـــكل منفرد، وأعلنت كل منهما 
حلول ”ســـاعة الصفـــر“، في خطـــوة قد تهدد 
نتائـــج أي عمل عســـكري ضد تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية.
في هذا الوقت، جنح التنظيم اجلهادي في 
التوســـع إلى غرب سرت (شمال) التي يسيطر 
عليها منذ يونيو 2015، ودخل منطقة أبوقرين 
الواقعة على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي 

بشرقه.
وتخضـــع القوات العســـكرية فـــي الغرب 
الليبـــي إلى ســـلطة حكومة الوفـــاق الوطني 
املدعومة من األمم املتحدة، بينما يقود الفريق 
أول ركـــن خليفـــة حفتر مدعوما مـــن البرملان، 

القوات في الشـــرق واملواليـــة حلكومة لم يعد 
يعترف بها املجتمع الدولي.

ويسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على سرت 
الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق طرابلس، 
مقر حكومة الوفاق، وعلى بعد حوالي 550 كلم 
غرب مدينة بنغازي (ألف كلم شـــرق طرابلس) 

حيث مقر القوات املوالية للبرملان.
ويقـــول الباحـــث فـــي املجلـــس األوروبي 
للعالقـــات اخلارجيـــة ماتيـــا توالـــدو لوكالة 
فرانس برس إن االنقســـام فـــي ليبيا ”ال ميثل 
مشكلة سياسة فقط متنع قيام حكومة موحدة، 

بل إنه يشكل أيضا معضلة عسكرية“.
(احلملتـــان  انطلقـــت  ”إذا  ويضيـــف 
العســـكريتان) من دون تنســـيق للجهود، فإن 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية قد يجد نفســـه في 

موقع أفضـــل للتصدي ألي هجـــوم“. وترفض 
السلطات املســـتقرة في الشرق تسليم السلطة 
إلى حكومة الوفـــاق الوطني، مطالبة بوجوب 
أن حتصل هذه األخيرة على ثقة البرملان الذي 

فشل مرات عدة في التصويت على الثقة.
ودخلـــت حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايز الســـراج طرابلس فـــي 30 مارس املاضي 
ولـــم تلق مقاومـــة تذكر، وحصلـــت تباعا على 
تأييد املجموعات العسكرية التي كانت تسيطر 
على العاصمة، وتسلمت الوزارات واملؤسسات 
الرسمية. وبدا واضحا أنها حتظى بدعم دولي 
كبير، حيث شـــهدت طرابلس زيارات عدد كبير 

من وزراء اخلارجية واملسؤولني الغربيني.
ويعول املجتمع الدولي على حكومة الوفاق 
ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية الذي جنح في 
الســـيطرة على العديد من املناطق واملدن على 

بعد مئات الكيلومترات من أوروبا.
وشـــكلت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي فـــي 
عســـكرية  طرابلـــس مؤخرا ”غرفـــة عمليات“ 

خاصة ضد تنظيم الدولـــة، تقوم مهمتها على 
تنســـيق أنشـــطة مكافحة التنظيـــم في منطقة 
متتد بـــني مصراتة (200 كلم شـــرق طرابلس) 

وسرت.
وقال مســـؤول في الغرفة فـــي تصريحات 
الســـتعادة  االســـتعدادات  ”اكتملت  صحافية، 
سرت واملناطق األخرى، وتوقيت االنطالق في 

عمليتنا العسكرية بات قريبا“.
وكانت الغرفة أعلنت في بيان لها الســـبت 
أنهـــا ”شـــرعت في اإلعـــداد للدفاع عـــن الدين 
والوطن ضد خـــوارج العصـــر والتكفيريني“، 
داعيـــة ”كافـــة شـــباب الوطـــن وشـــرفائه من 
عســـكريني ومدنيني، إلى نبذ الفرقة والوقوف 
صفا في وجه العدو الغاشـــم، وانتظار ســـاعة 

الصفر لبدء العمليات القتالية“.
في املقابل قال مسؤول في املكتب اإلعالمي 
لقـــوات حفتـــر ”مت اتخاذ قرار حترير ســـرت، 
ومت وضـــع كافة اخلطط العســـكرية لالقتحام، 
على أن يشـــارك في حترير املدينة كافة صنوف 

األركان البرية والبحرية واجلوية“.
وتابع املســـؤول الذي فضل عدم الكشـــف 
عن هويته ”ســـتنطلق قواتنا من منطقة البمبة 
(على بعـــد نحو 120 كلم شـــرق بنغازي) التي 
وصلـــت إليها قوات من اجلنـــوب أيضا. لدينا 
القـــدرة والتجهيـــزات، لكـــن ال ميكـــن اإلعالن 
عن ســـاعة الصفـــر وال عن العديـــد من القوات 

املسلحة“ التي ستشارك في هذه العملية.
ورد تنظيم الدولة اإلســـالمية على اإلعالن 
عن قرب مهاجمة سرت بشن هجمات ضد قوات 

حكومة الوفاق الوطني في غرب املدينة.
وجنـــح التنظيـــم إثر هذه الهجمـــات التي 
بـــدأت قبل أســـبوع في الســـيطرة على منطقة 
أبوقريـــن االســـتراتيجية قرب الســـاحل عند 
الطريق الرئيســـي الذي يربط الشـــرق الليبي 
بغربـــه، ومدينـــة مصراتـــة (200 كلـــم شـــرق 
طرابلـــس) مبدينة ســـرت وباجلنـــوب الليبي 

أيضا.
وهي املرة األولـــى التي ينجح فيها تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية في التمدد إلـــى الغرب من 
ســـرت، علما أنه يسيطر على مناطق تقع شرق 

املدينة.
ودفـــع الهجوم علـــى أبوقريـــن املئات من 
العائـــالت إلـــى مغادرتهـــا خوفـــا مـــن بطش 
التنظيم الذي فرض على ســـرت قواعد صارمة 
منذ ســـيطرته عليها، حيث قـــام بقطع األيادي 

وإعدام اشخاص بشكل علني.

داعش ليبيا يخرج من قاعدته في سرت ليتمدد غربا

أكد املغرب أنه قادر على تطوير سياســــــته اخلارجية بتنويع شركائه واالنفتاح على القوى 
العظمــــــى وهو ما أكدته زيارة العاهل املغربي إلى الصــــــني والتي فتحت عهدا جديدا في 

التعاون بني البلدين.

غــــــادر تنظيم الدولة في ليبيا من قاعدته املركزية في ســــــرت ليتمــــــدد غربا وقد متكن من 
الســــــيطرة على منطقة أبوقرين االستراتيجية قرب الســــــاحل عند الطريق الرئيسي الذي 

يربط الشرق الليبي بغربه.

{انخراط المغرب في تعزيز منتدى التعاون العربي الصيني فعلي ومسؤول، فهو حريص على أن يضطلع أخبار

بدور فاعل فيه، بما في ذلك تطوير التعاون الثالثي وتعزيز الشراكة التضامنية بين دول الجنوب}.

امباركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير اخلارجية املغربي

{محاوالت تهريب األســـلحة تبقى يائســـة، خاصة في ظل ســـهر القوات األمنيـــة الجزائرية على 

الحدود على صد أي محاولة تهريب}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية اجلزائري

زيارة مهمة تعكس متانة العالقات بين البلدين

داعش ليبيا يعزز نفوذه بالسيطرة على مناطق جديدة

نزهة الوافي:

زيارة العاهل المغربي إلى الصين 

تعكس الرؤية االستراتيجية 

الدولية للمغرب



افتتـــح رئيس الـــوزراء البريطاني  } لنــدن – 
ديفيد كاميرون الخميس قمة لمكافحة الفساد 
بعدمـــا أعلن عـــن تدابير غير مســـبوقة لوقف 
تدفـــق األموال القذرة إلى قطـــاع العقارات في 
المملكـــة المتحـــدة التـــي غالبا ما يقـــال إنها 

تتغاضى عن مالذاتها الضريبية.
ووقع ممثلو حوالي خمســـين بلدا- ومنهم 
الرئيســـان األفغاني أشـــرف غني والنيجيري 
محمد بخاري ووزير الخارجية األميركي جون 
كيـــري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي 
كريســـتين الغارد ورئيس البنـــك الدولي جيم 

يونغ كيم- إعالنا يعد بتحركات جديدة.
ولدى افتتاحه القمة شـــبه ديفيد كاميرون 
كان لفترة طويلة موضوعا  الفساد بـ“سرطان“ 

”محرما على الصعيد الدولي“.

مـــن جهته، اعتبر جون كيري أن ”الفســـاد 
يشكل عدوا تفوق خطورته خطورة المتطرفين 

الذين نحاربهم، ألنه يدمر الدول“.
وتنتظر المنظمات غير الحكومية وناشطو 
مكافحة الفســـاد إجـــراءات عملية بعد شـــهر 
على فضيحة ”أوراق بنما“ التي كشـــفت لجوء 
شـــركات األوفشور بشـــكل واســـع إلى وضع 
أموال في بلدان تفتقد إلى الشفافية وال تفرض 

ضرائب كبيرة.
وتتعرض المملكة المتحدة نفسها لالنتقاد 
بسبب انعدام الشفافية على أراضيها ما وراء 
البحار؛ فمن أصل 214 ألف شركة يمثلها مكتب 
موساك فونيسكا الذي يتصدر فضيحة ”أوراق 
بنمـــا“، يتمركـــز أكثر مـــن نصفها فـــي الجزر 

العذراء البريطانية.

وقال رجل األعمال الســـوداني-البريطاني 
مو إبراهيم في القمة إن ”المؤسسات الشرعية 
ال تحتـــاج إلـــى هـــذه الشـــركات المجهولـــة، 

عاقبوها“.
وشـــدد وزير المال الفرنسي ميشال سابان 
فـــي تصريح صحافـــي على القـــول ”أعرف أن 
الحكومة البريطانيـــة تريد إنهاء هذه األنظمة 
الغامضـــة“. وكانت مصداقيـــة ديفيد كاميرون 
نفســـه كمضيف للقمة اهتـــزت إذ أن فضيحة 
”أوراق بنمـــا“ طالته، وقد اضطر إلى االعتراف 
بأنه امتلك حصصا في شركة والده ايان الذي 

توفي في 2010.
وقبل ســـاعات على افتتاح القمة، اســـتبق 
كاميـــرون االجتمـــاع بتأكيـــده أن ”الشـــركات 
األجنبية التي تملك أو تريد شـــراء عقارات في 

المملكة المتحدة ســـيكون عليها كشـــف اســـم 
المالك الحقيقي“. ويستهدف هذا اإلجراء الذي 
كان منتظـــرا جدا حوالي مئة ألف مســـكن في 
انكلتـــرا وويلز بينهـــا 44 ألفا في لندن وحدها 
حســـب األرقـــام الرســـمية، تملكهـــا شـــركات 

اوفشور وال تعرف هوية مالكها الحقيقي.
وتقول منظمـــة الشـــفافية الدولية إن هذه 
الممارسات ليســـت غير قانونية لكنها حولت 
قطـــاع العقـــارات اللندني إلى ”مـــالذ لألموال 

المسروقة في جميع أنحاء العالم“.
وبيـــن 2004 و2014 اســـتهدفت تحقيقـــات 
للشـــرطة فـــي الفســـاد ممتلكات عقاريـــة تبلغ 
قيمتها اإلجمالية 180 مليون جنيه إسترليني. 
وتقول منظمة الشـــفافية الدوليـــة إنه ”الجزء 

الظاهر من جبل الجليد“.

} برازيليــا - علقت مهام رئيسة البرازيل ديلما 
روســـيف الخميـــس لمواجهة إجـــراء إقالتها 
بتهمـــة التالعب بالحســـابات العامة، على أن 
تنتقل الســـلطة إلـــى نائبها ميشـــال تامر، في 
زلزال سياســـي ينهي 13 عاما من حكم اليسار 

في أكبر دولة من أميركا الالتينية.
وبعـــد نقاشـــات اســـتمرت 22 ســـاعة في 
جلســـة ماراتونيـــة لمجلس الشـــيوخ، قرر 55 
عضـــوا مقابـــل 22 التصويت لصالـــح إجراء 
إقالة الرئيســـة. وصفق أعضاء المجلس الذين 

ساندوا إقالة الرئيسة مطوال.
وكانـــت الغالبية البســـيطة مـــن أصوات 
مجلس الشـــيوخ الذي يعد 81 عضوا، مطلوبة 
لتعليق مهام روســـيف لمدة ســـتة أشـــهر في 

انتظار الحكم النهائي عليها.
وإجراء إقالتها قد يســـتغرق عدة أشـــهر، 
وســـتكون غالبيـــة الثلثين مطلوبـــة من أجل 
التصويت على إرغام روسيف على االستقالة.

و يرتقب أن يتولى ميشـــال تامر (75 عاما) 
اللبناني األصل – نائب الرئيســـة ومن اليمين 
السلطة رئيسا مؤقتا، منهيا بذلك  الوسطي –  
أكثـــر من عقد من هيمنة حـــزب العمال – الذي 
تنتمي إليه روسيف – على الساحة السياسية.

ويفتـــرض أن ينتقل تامـــر اعتبارا من هذا 
األســـبوع إلـــى قصـــر بالنالتو الرئاســـي في 
برازيليا، علـــى أن يبقى فيه على األرجح حتى 

عام 2018.
وأكد تامر أن أولويته هي مواجهة أســـوأ 
انكماش تشـــهده البرازيل منذ عقـــود وإنهاء 
الشلل في البرلمان بسبب المعركة التي كانت 
دائرة حول إقالة روســـيف. وكان ميشال تامر، 
حتى فترة قريبة، رجل الظل في البالد معروفا 
بلباقتـــه وطبعـــه الهـــادئ وأناقتـــه ويكتفـــي 
باألدوار الفخرية، قبل أن تسلط األضواء عليه 

فجأة مع تحريك آليات إقالة الرئيسة.
ولـــم يكشـــف تامـــر أوراقه ألشـــهر طويلة 
ليخرجهـــا فجـــأة ســـاعيا لالنقضـــاض على 
منافســـته. وال يرد تامر علـــى األوصاف التي 
تطلقها عليه روسيف، مســـمية إياه ”الخائن“ 
أو ”زعيـــم المؤامرة“. وهو يقود حزب الحركة 
الديمقراطيـــة منذ 15 عاما. وقد لعب دور الكفة 
المرجحة في مختلف االئتالفات الحكومية منذ 
1994. وبعد 5 سنوات على تحالفه مع روسيف، 

قرر االنفصال عنها وبدء الهجوم عليها.

وفي ديســـمبر الماضي فاجأ تامر الجميع 
في البرازيل عندما وجه ”رســـالة شـــخصية“ 
إلى روسيف تحدث فيها بالتفصيل عن مآخذه 
عليها؛ قـــال إنها تعامله على الـــدوام بازدراء 
وكأنه ”نائب رئيس صوري“، وقرر التوقف عن 

تقديم واجبات الطاعة لها.
وبعد توجيه الرســـالة اســـتقر فـــي منزله 
في برازيليا وقطع اتصاالته بالرئيســـة. وأخذ 
يراقـــب الوضع بصمت حتى اشـــتعلت األزمة 

السياسية في مارس.
عندها قرر الخروج مـــن الظل إلى الضوء. 
وفـــي خطوة تـــدل على دهاء سياســـي، أخرج 
حزبه من االئتالف الحكومي في أواخر مارس 

ما وجه ضربة قاضية لروسيف.
واعتبـــر تامـــر أن فرصتـــه باتت ســـانحة 
لالنقضاض على الســـلطة؛ فلـــو أراد التوجه 
إلـــى االنتخابات الرئاســـية لتحقيـــق مراده، 
فـــان اســـتطالعات الرأي حتـــى اآلن ال تعطيه 
أكثـــر من 2  بالمئة من نوايا الناخبين. كما أن 
البرازيلييـــن يرغبون فـــي رحيله بقدر رغبتهم 

في رحيل روسيف.
وتامر من مواليد ســـاو باولـــو عام 1940. 
نشـــأ في كنف والدين مهاجريـــن من لبنان مع 
ســـبعة إخوة وأخـــوات، وتزوج ثـــالث مرات، 

أنجب خمسة أبناء خالل أربعين سنة.
وزوجتـــه الحالية هي ملكة جمال ســـابقة 
في الثانية والثالثين من العمر وهي حامل في 
شهرها الســـادس. وقد وصفتها مجلة ”فيجا“ 

المحافظة بأنها ”جميلة متكتمة وربة منزل“.
ولطالمـــا ســـعى تامـــر للظهـــور بمظهـــر 
المتواضع. وعندما استقبل قبل أشهر أنصارا 
له كانوا يهتفون ”تامر رئيسا“، رد عليهم بنوع 

من الضيق ”حاليا ال، شكرا. سننتظر �2018.
ومع ذلك، كان يتقـــدم خطوة خطوة. وقبل 
شهرين من رسالة طالقه السياسي من روسيف، 
نشـــر برنامجا اقتصاديا بعنوان ”جسر نحو 
التي يقوم  انتقد فيه ”التجاوزات“  المستقبل“ 
بها حزب العمال اليســـاري الحاكم خصوصا 

على المستوى االقتصادي.
وتأمـــل أوســـاط األعمـــال أن يلبـــي تامر 
رغباتهـــا بإصالح نظام التقاعد وقانون العمل 

وتسوية وضع الموازنة.
إال أنـــه – وعلى غرار روســـيف – ســـيكون 
عليـــه أن يعمل مـــع برلمان مقســـم، وال يمكنه 

الحصـــول على دعـــم بعض الكتـــل أحيانا إال 
بعـــد وعود توظيف لألنصار في المؤسســـات 
الرســـمية.وأراد تامر خفض عـــدد الوزراء إال 
أنه عاد وعـــدل عن ذلك. كما ســـيكون عليه أن 
يواجه فضيحة الفســـاد الضخمة حول شركة 
بتروبراس النفطية التي تعصف بحزبه، حزب 

الحركة الديمقراطية البرازيلية.
وأطاحت هذه الفضيحة الخميس الماضي 
برئيـــس مجلس النـــواب ادواردو كونها الذي 

ساهم كثيرا في دفع آلية إقالة روسيف.
وأورد بعض الذين وجهت إليهم تهم فساد 
اسم تامر كمتورط معهم، إال أن النائب العام لم 

يجد حتى اآلن ما يكفي الستدعائه.
بنزاهـــة  الخـــاص  القضـــاء  يدفـــع  وقـــد 
االنتخابـــات فـــي اتجـــاه إعفائه مـــن منصبه 
بسبب شبهات حول تمويل حمالته االنتخابية 
من أموال اختلست من بتروبراس. إضافة إلى 
ذلك قد يحكم عليه بمنعه من الترشح لـ8 أعوام 

إثر إدانته أخيرا أمام محكمة استئناف بخرق 
قانون تمويل الحمالت االنتخابية.

فـــي المقابل ســـيكون تامـــر الرئيس الذي 
يعلـــن افتتـــاح األلعـــاب األولمبيـــة فـــي ريو 
دي جانيـــرو أمـــام مئات ماليين المشـــاهدين 

أغسطس المقبل.
وتنفـــي ديلما روســـيف (68 عاما) المتهمة 
بالتالعـــب بمالية الدولة، ارتـــكاب أي مخالفة 

وتنتقد ما تعتبره ”انقالبا“ دستوريا.

مجلس الشــــــيوخ البرازيلي يزيح الرئيســــــة البرازيلية ديلما روسيف من منصبها ومينح 
ــــــد املنصب، وعلى الرغم من عدم  فرصة ذهبية لنائبها اللبناني األصل ميشــــــال تامر لتقل
متتعه بسند شعبي فإن محللني يؤكدون أن بإمكانه التعويل على أوساط األعمال لدعمه.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ميشال تامر اللبناني األصل رئيسا جديدا للبرازيل
[ مجلس الشيوخ البرازيلي يزيح ديلما روسيف من منصب الرئاسة [ أوساط األعمال تسند تامر لتحريك االقتصاد

◄ أقر االتحاد األوروبي 
الخميس التمديد االستثنائي 

لعمليات مراقبة الحدود الداخلية 
لفضاء شنغن، للبلدان الخمسة 
التي بدأتها عام 2015 في ذروة 

تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

◄ أدى الرئيس األوغندي يويري 
موسيفيني الذي أعيد انتخابه 

في فبراير لوالية رئاسية خامسة 
بعد انتخابات مثيرة للجدل، 
اليمين الدستورية الخميس 

بحضور الكثير من القادة 
األفارقة.

◄ انتخب االنقالبي السابق 
الكولونيل غزالي عثمان الخميس 
رئيسا لجزر القمر بعد انتخابات 

رئاسية فرعية كانت أقرب إلى 
دورة ثالثة وعززت التقدم الذي 
سجله على مرشح السلطة في 

الدورة الثانية من االقتراع.

◄ أعلنت مصادر دبلوماسية 
الخميس أن لقاء بين الرئيسين 

األرميني واألذربيجاني 
المختلفين حول وضع منطقة 

ناغورني قره باغ، قد يعقد 
األسبوع المقبل في فيينا برعاية 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
وروسيا وفرنسا والواليات 

المتحدة.

◄ قال رينس بريباس رئيس 
اللجنة الوطنية للحزب 

الجمهوري في الواليات المتحدة 
إن اجتماع الخميس مع دونالد 

ترامب المرشح االفتراضي 
للحزب في االنتخابات الرئاسية 
وبول ريان رئيس مجلس النواب 
األميركي هو خطوة نحو توحيد 

الحزب المنقسم.
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أخبار

باختصارقمة لندن تحاصر الفساد وال تقضي عليه

«أوروبا تحيا بالحوار املفتوح وعلى السياسيني بالقارة اجتذاب املواطنني وإقامة حوار معهم، 

خاصة في ظل مواجهة التحديات الحالية مثل اإلرهاب وتغير املناخ وأزمة اللجوء». 

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

«خـــالل فتـــرة زمنية قصيـــرة، تمكنا من اختراق «حصـــار الطاقة» الذي ُفرض علـــى القرم، وإنني ال 

أشكك في قدرتنا على اختراق أي حصار آخر، إذا أراد أحد أن يختبر جاهزيتنا».

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

إقصاء رئيسة البرازيل عن السلطة

} بروكســل - بـــات االتفاق الـــذي ينص على 
إعفـــاء االحتـــاد األوروبي املواطنـــني األتراك 
من تأشـــيرات دخول إلى فضاء شـــنغن مهددا 
باالنهيـــار بعـــد رفض الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان تعديل قانون مكافحة اإلرهاب 

كما تطالب بروكسل.
وندد أردوغـــان اخلميس بـ“نفاق“ االحتاد 
األوروبـــي بســـبب مطالبتـــه تركيـــا بتعديل 
قانونهـــا ملكافحـــة اإلرهاب الـــذي يعتبر غير 
منســـجم مع معايير الدميقراطيـــة األوروبية 
مقابـــل إعفـــاء مواطنيها الراغبـــني في دخول 

فضاء شنغن من التأشيرات.
وقال أردوغان في خطاب بأنقرة ”منذ متى 
تتولون قيادة هذا البلد، من أعطاكم احلق في 
ذلك؟“، واعتبر أن الليونـــة في قانون مكافحة 
اإلرهاب فـــي تركيا التي تواجـــه متردا كرديا 

استؤنف الصيف املاضي غير مقبولة.
وأضاف ”هؤالء الذيـــن يريدون هذا احلق 
ألنفســـهم لكـــن يعتبرونـــه رفاهيـــة لآلخرين، 

اسمحوا لي بالقول بأنهم يتصرفون بنفاق“.
وفي الوقت نفســـه، حذر رئيس املفوضية 
األوروبية جان كلـــود يونكر تركيا من أنها لن 
حتصل على إعفـــاء مواطنيها من تأشـــيرات 
الدخـــول في حال عدم االلتـــزام باملعايير الـ72 

الواردة في االتفاق وبينها تعديل هذا القانون 
املثير للجدل.

وصـــرح يونكـــر ”نتمســـك بأهميـــة تلبية 
الشـــروط، وإال فإن هـــذا االتفاق لـــن يطبق“. 
ويهدد التوتر بإفشـــال االتفـــاق حول الهجرة 
املوقع في مارس بني االحتاد األوروبي وتركيا.

ويشـــكل اإلعفـــاء مـــن تأشـــيرات الدخول 
لألتراك بحلول أواخر يونيو شرطا لالستمرار 
فـــي تطبيق االتفاق الـــذي يهدف إلى احلد من 

تدفق الالجئني إلى أوروبا.
وكانـــت املفوضيـــة مهدت الطريـــق في 4 
مايـــو أمام إعفاء األتراك من تأشـــيرات دخول 
إلى منطقة شـــنغن لكنها عبرت عن حتفظاتها 
مشددة على ضرورة أن تستوفي تركيا خمسة 

معايير إضافية.
وقـــال يونكر ”إذا كانت سياســـة أردوغان 
تقوم علـــى احليلولـــة دون الســـماح لألتراك 
بالتنقـــل بحرية في أوروبا فهـــذا أمر عليه أن 
يتحمل مســـؤوليته أمام الشعب التركي. هذه 

ليست مشكلتي بل مشكلته“.
وحثـــت أملانيا التي لعبـــت دورا كبيرا في 
املفاوضات من أجل التوصل إلى االتفاق حول 
الهجـــرة، أنقرة علـــى االلتزام بكل الشـــروط. 
وأعلن نائب املستشارة ســـيغمار غابريال ”ال 

ميكـــن أن يكون هناك قانون خاص لتركيا. إذا 
رفـــض أردوغان أو عجز عن تطبيق الشـــروط 
لن ميكننا منح اإلعفاء من تأشيرات الدخول“.
وتصر تركيا على اســـتحالة تعديل قانون 
مكافحـــة اإلرهـــاب بينما تواجـــه البالد مترد 

حزب العمـــال الكردســـتاني وتنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية. أما االحتـــاد األوروبي فيخشـــى 
التعبيـــر  القانـــون لقمـــع حريـــة  اســـتخدام 
واحلريات الصحافيـــة التي تتعرض لضغوط 

كبيرة اآلن.

اتفاق هش

اتفاق الهجرة األوروبي التركي عرضة لالنهيار



} باريــس – تتصّدر الدول العربية قائمة الدول 
األكثر إنتاجـــا للنفايات، مبعّدل يقترب من 100 
مليون طن ســـنويا، وذلك لعّدة أسباب بعضها 
مرتبط بتزايد عدد الســـكان والتطّور العمراني 
واملدني، وبعضها اآلخر متعّلق بطريقة تعاطي 

املؤّسسات احلكومية مع هذا امللف.
وقد فتحـــت أزمة النفايات التي هّزت لبنان 
في األشـــهر األخيرة الباب أمام تسليط الضوء 
على هذه الظاهـــرة اخلطيرة واملفيدة في نفس 
الوقـــت، ال في لبنان فقـــط، بل وفي كامل العالم 
العربي، وكيف ميكن االستفادة من هذه الثروة 
االقتصادية املهملة وما يحمله هذا القطاع شبه 
املعـــدوم في العالم العربي مـــن مزايا توظيفية 

واستثمارية.
ال تتجـــاوز معاجلة كمية النفايات بســـائر 
أشـــكالها الصلبـــة والغازيـــة واملنزليـــة الــــ6 
باملئة، كما أن املكبات املكشـــوفة وأفران احلرق 
ال تـــزاالن الوســـيلتني املنتشـــرتني فـــي العالم 
العربي للتخلص من النفايات. وبحسب شركة 
االستشـــارات، فروســـت آند ســـوليفان، تنتج 
منطقة اخلليـــج وحدها ما يوازي الـ80 طنا من 

النفايات كل عام.
لكن هذا الوضع يبدو أنه يسير نحو التغير 
فـــي الســـنوات القليلة املقبلة بفعـــل املبادرات 
احلكوميـــة واملجتمعية الطموحة للتخلص من 
اآلثار اجلانبية للفضالت على الصحة والبيئة 
مـــن جهـــة، ومحـــاوالت التفكير فـــي تدويرها 
اقتصاديا وإعادة اســـتغاللها واالستثمار فيها 

من جهة أخرى.

خطر النفايات

جعل تغيـــر األوضـــاع بفضـــل التجمعات 
الســـكانية الكبيرة وتضخم النشاط الصناعي 
وابتـــكار مـــواد صناعية اســـتهالكية (كرتون، 
بالســـتيك، أصباغ مركبـــة، منظفـــات منزلية، 
وبوليمـــرات وغيرها)، تدبيـــر النفايات يعرف 
تغيرات كبيرة، وذلك بفعل ما يتســـبب فيه من 
تهديدات رئيسية على الغطاء النباتي، وازدياد 
الترســـبات امللحية والكيميائية التي تغير من 
موازيـــن التربـــة اجليولوجيـــة والعضوية في 

حال تراكم بقاياها دون معاجلة.
 وبالرغـــم مـــن قابليـــة التحلـــل والتخمير 
والتخفيـــض الطبيعي، فإنهـــا تظل مدة طويلة 
قبـــل التحلـــل، ممـــا يجعـــل تأثيرها الســـلبي 
وتقـــدر  والصحـــة.  البيئـــة  علـــى  مضاعفـــا 
اإلحصائيات العلمية نســـبة بقاء منديل ورقي 

على قيد احلياة 3 أشـــهر، وجريدة ورقية من 3 
إلى 12 شهرا، وعلب املشروبات من األلومنيوم 
بني 200 و500 عام، ويظل كيس من البالســـتيك 
150 عامـــا، فيما تظل بطاقة تلفون حوالي 1000 
عام، كما أنه مت اكتشـــاف زجاجات في أحســـن 
حاالتهـــا وبعد مـــرور 4000 ســـنة، لكن األخطر 
هو النشـــاط اإلشعاعي لليورانيوم، الذي يفوق 

الـ4.5 مليون سنة.
مقابل ذلك تشـــير الدراســـات إلى أن إعادة 
معاجلـــة واســـتعمال طـــن واحـــد مـــن الورق 
توفر لنا 17 شـــجرة، و230 ألـــف لتر ماء و4200 
كيلوواط من الكهرباء و4 براميل نفط و2.5 متر 
مكعب من املطامر، ويقي من 28 كيلو غراما من 

ملوثات الهواء.
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن جامعـــة األمم 
املتحـــدة املختصة في األبحاث العلمية إلى أنه 
بعد خطر النفايات الصلبة والنفايات الســـائلة 
والنفايات اخلطرة، تطرح النفايات اإللكترونية 
خطرا مضاعفا. ويصل معـــدل إنتاج النفايات 
في العالم العربي إلى 1.8 كلغ في اليوم، ويصل 
أحيانـــا في بعض املدن الكبرى إلى 2.2 كلغ في 

اليوم، وهو من أعلى املعدالت في العالم.
وميكـــن التخلـــص مـــن النفايـــات بطريقة 
تدويـــر املخلفـــات وإعادة اســـتعمالها للحفاظ 
علـــى البيئة عـــن طريـــق الطمر واحلـــرق في 
محارق خاصة، وحتويل املـــواد العضوية إلى 
أســـمدة أو وقـــود حيوي أو إعـــادة تصنيعها. 
وبـــات من املمكـــن حتويل النفايـــات العضوية 
كالنباتات امليتة والبقايا احليوانية، وفضالت 
احليوانات، ونفايات املطبخ إلى وقود حيوي، 

يوفر طاقة متجددة.
على مســـتوى العالـــم العربـــي تعتبر دول 
اخلليج الرائدة في مجال إعادة تدوير النفايات 
واالســـتفادة منها؛ حيث تشـــير دراســـة ملعهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا إلى أن التجارب 
اخلليجية متثل منوذجا إقليميا، وتذكر كمثال 
مطمـــر النفايات في الصجعـــة، وهو عبارة عن 
منشأة هائلة تستقبل كل نفايات إمارة الشارقة.
ويصل إلى هذا املطمـــر يوميا ألف طن من 
النفايات كل يوم، يتم تدوير ما يقارب الـ67 في 
املئة منها. وهذه النســـبة تزداد بســـرعة يوما 
بعد يوم وســـتقارب قريبا النسبة التي حققتها 
دولة الســـويد الرائدة في مجال إعادة التدوير 
فـــي العالم، والتـــي بلغت 99 في املئـــة تقريبا 
من إجمالـــي النفايات املنزلية، وفق الدراســـة 

الصادرة نهاية 2015.
ويذكر ذات املصدر أن هذه املنشـــآت صارت 
مرغوبـــة أكثر فأكثـــر، فقد مت إطالق مشـــاريع 
حتويل النفايات إلى طاقة في كل من الشـــارقة 
وأبوظبي؛ حيث يجري العمل في الشارقة على 
بناء منشـــأة قادرة على إنتاج 86 ميغاواطا من 
الطاقة بحلول ســـنة 2016. وفي إمارة أبوظبي 
ستبنى منشـــأة قادرة على إنتاج 100 ميغاواط 

من الطاقة، يفترض بدء تشغيلها سنة 2017.
وتبـــدو التجربـــة اإلماراتية مثـــاال يحتذى 
في بقيـــة الدول العربية حيث مـــا زالت جهود 
تدبير النفايات متوســـطة احلجـــم، وخطوات 
احلكومات بطيئة فـــي إطالق برامج إصالحية 
توازن بني إنشاء مكبات عصرية وإدارة رشيدة، 

مقابل ازدياد مّطرد في كمية النفايات.
مـــن ذلك، وصلـــت كمية النفايـــات الصلبة 
فـــي اجلزائر إلى 12 مليـــون طن في 2015، وفي 
املغرب بلغت أكثر من 5 ماليني طن، وفي تونس 
وصلت كمية النفايات املنزلية املنتجة ســـنويا 
إلى نحـــو 2.5 مليون طن، ويتم التصرف بأكثر 
مـــن ثلثها باملعاجلـــة والتدويـــر، وترتفع هذه 
النســـبة في مصر، حيث يبلغ إجمالي املخلفات 
الصلبة 89 مليون طن سنويا، وفق تقرير صادر 

عن وزارة البيئة.
ويالحظ أنه كلما حتسن املستوى املعيشي 
تزايدت نســـبة االســـتهالك، ما يفســـر أسباب 
الزيادة في معدل إنتـــاج النفايات في اإلمارات 
العربيـــة املتحدة، مبا دفـــع الهيئات احلكومية 
البيئيـــة ومنظمات املجتمع املدني واجلمعيات 
املدنيـــة إلى بذل جهود لتوعية املجتمع بأهمية 
فرز النفايـــات وإعادة تدويرها، لكن هذا العمل 
واملجهود الكبيـــر يبقى ناقصا ما لم  يصاحبه 
تغيير في الســـلوكيات املجتمعية التي ال يزال 
أغلبها بعيدا عن استيعاب أبعاد وأهداف هذه 
البرامـــج، حيث توجد نســـبة قليلة من األســـر 
التي تعتمد أســـلوب فرز النفايـــات ابتداء من 
املنزل خلفض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، 

وهي تظل من أكبر النسب في العالم العربي.
وعلى ســـبيل املثال، يتراوح متوسط إنتاج 
الفـــرد من النفايات الصلبـــة املنزلية في بعض 
املـــدن فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـدة 
التي توجـــد بها كثافة ســـكانية عالية وتتمتع 
مبســــتوى اقتصادي ومعيشـــي مرتفع نسبيا 
ما بـــني 1.9 و2.2 كلغ يوميا، فـــي حني يتراوح 
متوســـــط إنــتاج الفرد في بقـية مناطق الدولة 
ما بـــني 0.7 و1.2 كلغ يوميا، وتشـــكل النفايات 
املنزليـــة منهـــا حوالـــي 60 باملئة، ممـــا يجعل 
معظمهـــا قابال للتدويـــر، وإعادة االســـتخدام 
بطريقة ناجعة ومثمرة في الدورة االقتصادية.

وتعـــّد النفايات البلديـــة الصلبة، في قطر، 
ثاني أكبـــر مولـــد للنفايات، وهـــي تنتج أكثر 
من 2.5 مليـــون طن من هذه النفايات ســـنويا، 
أي مـــا يعادل 1.6 كلغ يوميا. وكشـــفت اجلهات 
املعنيـــة فـــي اململكـــة العربية الســـعودية عن 
ارتفاع ملحوظ في كميـــات النفايات خالل عام 
2014 مســـّجلة ما يزيد على 12 مليون طن، وفي 
دولة الكويت 1.2 كلغ يوميا، والبحرين 1.4 كلغ 

يوميا، واألردن 1 كلغ يوميا.
وانفجـــرت أزمـــة النفايات فـــي لبنان منذ 
الصيـــف املاضي حـــني قام الســـكان القاطنون 
بالقـــرب من املطمـــر األكبر في البـــالد بإقفاله. 
ورفضـــت البلديـــات احملليـــة اســـتقبال املزيد 
من النفايـــات، وبدأ مجلس الـــوزراء بالتفكير 
فـــي تصديرها إلى اخلـــارج، ولكن هذه اخلطة 

فشلت، فيما يتجّدد غضب اللبنانني.
وتشـــير دراســـة ملعهـــد ماساتشوســـتس، 
في ســـياق طـــرح األزمة اللبنانيـــة، إلى أن ”ما 
يحتاجه لبنان وغيره من الدول بطيئة التطّور، 
قانون خاص بإعادة التدوير، على غرار القانون 
الذي طرحه البرملان البحريني في شـــهر يوليو 
املاضـــي، ومبقتضـــى القانون تصبـــح عملية 
إعـــادة التدويـــر إلزاميـــة في القطاعـــني العام 
واخلـــاص وفي املنـــازل اخلاصـــة أيضا. ومن 
شـــأن إقرار وتطبيق مثل هذا القانون، إحداث 
تغيير شـــامل في كيفية مقاربـــة العالم العربي 
ملعاجلة النفايات، فحمالت التوعية وحدها غير 

كافية أحيانا لفرض تغييرات”.
ومع أن إعادة التدوير عملية أساســـية في 
تقليـــص حجم النفايات، تعتبـــر عملية حتويل 
النفايـــات إلـــى وقـــود طريقة أفضـــل لتقليص 

انبعاثات الكربـــون وجني األربـــاح. وبالفعل، 
يتوقـــع أن تصـــل قيمة ســـوق قطـــاع حتويل 
النفايات إلى طاقة إلى 80.6 مليار دوالر بحلول 
سنة 2022. وحتى اآلن، بلغ عدد منشآت حتويل 
النفايات إلى طاقة إلى 2200 منشأة عامليا، ولكن 
منشأة واحدة فقط موجودة في الشرق األوسط.

حرق النفايات

يعد حرق النفايات الوســـيلة املنتشـــرة في 
العالـــم العربي للتخلص مـــن النفايات. وجود 
محـــارق عصرية حتترم املعايير الصارمة للحد 
من االنبعاثات الســـامة، وغياب ثقافة التخلص 
مـــن النفايات واملخلفات بطريقـــة بيوكيميائية 
يجعـــالن حرقها الوســـيلة الفوريـــة واحملبذة 

للتخلص من النفايات بطريقة غير مكلفة.
لكن لألســـف، فإن اآلثار الصحية والبيئية 
املترتبة على حرق النفايات الصلبة والنفايات 
الطبيـــة والصيدلية مـــن دون تعقيم بخاري أو 
عبر تقنية ”دندرو“، تظل ضئيلة ومجهولة على 
نطاق واســـع، فيما تستمر مشـــكلة االستهانة 
مبضاعفات احلرق من طرف اإلدارات املختصة 
والغالبيـــة العظمـــى من الســـكان فـــي العالم 

العربي.

وعمليـــة اإلحـــراق يتخللها خطـــر انبعاث 
مادة الديوكســـني السامة التي تصنفها منظمة 
الصحـــة العامليـــة ضمن املجموعـــة القذرة من 
املواد املركبة كيميائيا التي تســـبب الســـرطان 
وبإمكانهـــا إحـــداث تشـــوهات جينية وإحلاق 
أضرار باجلهاز املناعي وبالهرمونات واختالل 
وظيفـــة الكبـــد وتتســـبب في أمـــراض جلدية 

خطيرة.
وتتفـــق كل التقارير البيئية والصحية على 
أن حرق النفايات يعد مصدر قلق صحي خاص 
بفعل أن أكثر الديوكسينات التي يتم إصدارها 
فـــي الهـــواء أثناء عمليـــة احلـــرق ينتهي بها 
األمـــر إلى الترســـب على األعشـــاب والنباتات 
واألشـــجار، وبالتالي تســـربها إلى السلســـلة 

الغذائية مما يجعل اإلنسان عرضة للتأثر.
هـــذا فـــي الوقت الـــذي تظل فيـــه مخلفات 
والصناعية   والصحيـــة  البتروليـــة  األنشـــطة 
تسجل ارتفاعا كبيرا. وعلى الدول واملؤسسات 
املعنية أن تأخذ بعني االعتبار أنه كلما ازدادت 
كمية الفضـــالت املعاد تدويرها أو احملولة إلى 
طاقة، انخفض العبء علـــى املطامر، وتقّلصت 
احلاجـــة إلـــى احلـــرق وحتول الفضـــالت إلى 
أموال، عوض تشـــويه جمالية املـــكان والبيئة 

وتهديد حياة السكان.

[ سموم يمكن أن تتحول إلى طاقة للحياة [ التجربة الخليجية نموذج إقليمي في تطوير المعالجة التقليدية للنفايات
معالجة النفايات.. من عبء بيئي إلى معين اقتصادي ال ينضب

تندرج معاجلة النفايات في إطار سياســــــات التنمية املستدامة، وهي اليوم مقياس لسالمة 
البيئة واإلدارة الرشيدة بتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية هامة ميكن االستفادة منها 
ــــــر حجز طاقتها وحصر الغاز املنبعث منها فــــــي توليد وقود حيوي، فضال عن حتويل  عب
املخلفات املطبخية إلى سماد عضوي، ومن ذلك تتأتى تهيئة فرص عمل ومشاريع جديدة.
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في 
العمق

ثروة اقتصادية مهملة

«مالييـــن الهواتـــف الجوالة والحواســـيب اللوحية والمحمولـــة واأللعاب اإللكترونيـــة والكاميرات 

الرقمية وغيرها من األجهزة تمثل نفايات خطيرة لألسف تدفن في دول فقيرة}.

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

«هنـــاك أضرار لم يعد يمكن تداركها جراء تراكم النفايـــات وعلى وزارة الصحة التخفيف من 

ضررها، وهذا ال يحدث في لبنان فقط وإنما في العالم أيضا}.

وائل أبو فاعور
وزير الصحة اللبناني

المبادرات التي تطلقها الحكومات، 

كتلـــك التـــي تفرضهـــا اإلمـــارات، 

ســـتحدث فرقـــا ملحوظـــا فـــي حال 

تطبيقها في بلدان أخرى

◄

حسن مصدق 
باحث بجامعة السوربون

} صّنفـــت منظمـــة الصحة العالمية مدينة زابل اإليرانية كأكثر مدن العالم تلوّثا، بينما جاءت مدينتا جواليور والله أباد بالهند في المركزين الثاني 
والثالث تلتهما الرياض والجبيل بالسعودية ثم مدينتان هنديتان أخريان هما باتنا ورايبور.

التلوث يقتل سبعة 

ماليني شخص سنويا

} جنيف - حذرت منظمة الصحة العالمية من 
أن التلوث في المدن فـــي أنحاء العالم يتزايد 
منذ نشر آخر دراسة عالمية حول القضية قبل 
عامين وقدرت أن التلوث مسؤول عن 7 ماليين 

حالة وفاة مبكرة سنويا.
وقالـــت ماريا نيرا، مديـــرة الصحة العامة 
والبيئـــة والمحـــددات االجتماعيـــة للصحـــة 
في منظمـــة الصحـــة العالمية خـــالل مؤتمر 
صحافـــي في جنيـــف، ”من الواضـــح أن هذه 
مشكلة صحية عامة كبيرة. ولهذا السبب نحن 
بحاجة إلى رفع مســـتوى الوعـــي وإلى زيادة 
التدابير التي يتم اتخاذها، ويجب على الدول 
التحرك من أجـــل رصد نوعية الهواء ومراقبة 
نوعية الهواء التخاذ إجراءات بشـــكل أساسي 
ومن ثم الحد من التأثير الســـلبي للغاية على 

صحة الناس".
 وقالت نائب المدير العام لمنظمة الصحة 
العالميـــة فالفيا بوســـتريو: "إن تلوث الهواء 
يعد أحد األسباب الرئيسة لإلصابة باألمراض 

وللوفاة". 
ويمكن أن يرجع مصدر جســـيمات الغبار 
الدقيقة الملوثة للهـــواء إلى انبعاثات الديزل 
وتآكل إطارات السيارات واالنبعاثات الصادرة 
من المصانع ومحطات توليد الطاقة وغيرها.

الفكـــر  «إشـــكاليات  عنـــوان  تحـــت   {
المعاصـــر» ترجـــم الدكتور محمد ســـبيال 
إلى العربية (مقاالت) معظمها مستقاة من 
كتاب «التفلسف: تساؤالت معاصرة. مواد 
للتدريـــس» الصادر ســـنة 1984، وقد أدرج 
معهـــا عدة مقـــاالت ودراســـات أخرى هي 
”األيديولوجيـــا“ لبورديـــو و“من أجل عقل 
منفتـــح“ إلدغار مـــوران، و”الحداثة“ جان 

بوديار و“العالميات“ لبيتر ليفي.
مبعث هذه الترجمـــة النجاحات التي 
حققهـــا كّتابها، وضرورة إطالع أوســـاط 
القـــراء المهتمين على فكر اآلخر والتعرف 
على تطوره الحضاري، أما العنصر اآلخر 
الذي حفـــز الدكتور ســـبيال على الترجمة 
فهو كما يورد فـــي معرض تقديمه للكتاب 
الصـــادر مؤخـــرا عـــن دار العرب للنشـــر 
والتوزيع والدار العربية للعلوم ناشرون، 
أن معظم الدراسات المدرجة فيه دراسات 

تكون  أن  أصحابهـــا  أرادها 
علمية أو على األقل تسعى 

أن تكون كذلك.

إصدارات

[ تأليف: مجموعة مؤلفين
[ ترجمة: د. محمد سبيال

[ الناشر: دار العرب للنشر 
والتوزيع - الدار العربية للعلوم 

ناشرون



حاتم التلييل حممودي

} لم تتوقف األحداث اإلرهابية في تونس منذ 
فتـــرة من الزمن متخذة فـــي وقعها على الرأي 
العـــام أحجاما مختلفة، وآخرها االشـــتباكات 
التي حصلـــت أول أمس في إحـــدى ضواحي 
العاصمـــة تونـــس بين قوات األمـــن وعدد من 
العناصـــر اإلرهابيـــة، أدت إلـــى مقتـــل إثنين 
منهم واعتقال عدد آخر. هذه األحداث، طرحت 
عديـــد األســـئلة المتعلقة بتطـــور اإلرهاب في 
تونس وكيفية تحوله إلى ظاهرة مرعبة داخل 
البـــالد وخارجهـــا. فكان هـــذا المبحث محور 
بحث الكاتـــب أحمد نظيف في إصداره األخير 
"بنادق ســـائحة: تونسيون في شبكات الجهاد 

االسالمي".
بمجرد نشر الكتاب، والذي تضمن تفاصيل 
عن أسماء التونسيين الذين ماتوا في الصراع 
السوري، ومعلومات عنهم وعن كيفية تنقلهم، 
ســـارعت األجهـــزة األمنية إلـــى مراقبة أحمد 
نظيف وإيقاف عدد من قراء الكتاب والســـؤال 
عن الســـبب من اقتنائه وغيره، في إطار حملة 

أمنية مكثفة على الكاتب والقراء.
ومن قراءة الكتاب، يمكن بسهولة تقسيمه 
إلى محاور وركائز وضع فيها نظيف إشكاليات 
عديدة طرحها ليجيب عنها في ما بعد، وأهمها 
التســـاؤل عـــن كيفية تحول شـــخص ســـوي 
إلـــى قاتل وإرهابـــي؟ ما منبع هـــذا التوحش 
اإلرهابي، وماهي أصوله وخلفياته؟ وهل نشأ 
كل ذلـــك فجـــأة أم أّنه قديم قـــدم حضارتنا أم 
أن له أســـبابا اســـتعمارية، وبالتالي فهو آلية 
من آليات اإلخضاع؟ وهـــل عند حدود الدائرة 
المرســـومة له سلفا أم أّن المشتغلين في حقله 
تمكّنوا من التمّرد على تلك األنظمة والجيوش 
اإلرهابيـــة فصـــاروا يحققـــون ضرباتهم وفق 
مـــا آمنوا به فكرّيا ونظرّيـــا، ال وفق ما تأتيهم 
األوامـــر بوصفها تلعب في موطن ال يســـتفيد 

منه إال ذلك الكولونيالي؟

لقد قّوض الباحث واإلعالمّي أحمد نظيف 
جل اإلجابات الســـائدة حول تلك األســـئلة، 
ضاربا نظرّية الســـبب الواحد، إذ بســـط لنا 
جّل العوامل الفكرية واالجتماعية والنفسية 
والتكنولوجية التي من شـــأنها اســـتقطاب 
شـــرائح عديدة وإدماجها ضمن فيروســـات 
ذلـــك الوحش فأصبحت جيشـــا يســـري في 
دمائه وكيانه، كما قّوض النظرية القائلة بأن 
اإلرهاب صناعة أجنبية صّدرت إلينا، مشيرا 
إلى أن الرأي جّد سطحي، وفي المقابل أعطى 
النقيض من تلك األطروحة والمتمثلة في أن 
الظاهرة اإلرهابية الحالية تجد جيناتها في 
القديم من حضارتنا وبالتالي تسّنى لآلخر/ 
الغربّي أو الكولونيالي توظيفها بســـهولة، 
بمـــا يعنيه إطالق ســـراحها من الســـجون 
السوســـيوثقافية وتوظيفهـــا ضّدنـــا، حتى 
تتســـّنى له الشـــرعّية في أن يقّدم هو نفسه 
ضحّيـــة لإلرهاب فيرّد الفعل دون أدنى حرج 

أخالقي أو سياسي عليه.
بعد بســـطه لهذا المدخـــل النظري الذي 
وإن طغـــى عليه الجانـــب الصحافّي، والذي 
يظّل في تقديرنا جـــّد صائب، انتقل الباحث 
إلـــى محـــور آخر مـــن الممكـــن أن نســـّميه 
”هجـــرة اإلرهـــاب“ وذلك من خالل اإلشـــارة 
إلى ســـهولة تنقل اإلرهابيين وســـفرهم إلى 
بؤر التوّتر التـــي يقاتلون فيها، وطرق ذلك. 
ومـــن هـــذا المحور انصـــرف الباحـــث إلى 
اإلشكال الرئيسّي واألهّم، وهو إشكال يقوم 
على ثالثة أضـــالع، األول متمّثل في تجربة 

شـــبكات الجهـــاد اإلســـالمي وجغرافيتهـــا 
التـــي أنتجتهـــا وقاتلـــت فيها بمـــا في ذلك 
تاريـــخ اإلخوان في تونـــس، والثاني عالقة 
بهـــذه  والحاليـــة  التاريخيـــة  التونســـيين 
الشـــبكات، من حيث استقطابهم وتسفيرهم 
وتدريبهم، أّما الضلـــع الثالث فقد تمثل في 

اإلشارة إلى التونسيين المقاتلين بسوريا.
هـــذه األضـــالع الثالثة، ســـّلطت الضوء 
على الجزء الغامض من الظاهرة اإلرهابّية، 
فمن اإلشارة إلى دورها في مشاريع التقسيم 
التي طالت العديـــد من الدول ومكانتها إزاء 
ذلك مثلما حـــدث في أفغانســـتان والعراق، 
إلى إدانة وجهها التخريبّي وولعها بإشعال 
الحرائق مـــن خالل النمـــوذج الجهادّي في 
تونـــس، ومن ذلك إلـــى تحديـــد مواقع بؤر 
التوتر التي يوجد فيها التونسيون كمنطقة 
البلقان وغيرها، وصـــوال إلى حكم الترويكا 
في تونـــس ودور حركة النهضة في التقاطع 
مع شبكات التجنيد التي أوفدت عددا رهيبا 

من المقاتلين إلى األراضي السورية.
بهذا الشكل، يكون كتاب ”بنادق سائحة“ 
لصاحبـــه أحمـــد نظيـــف، بمـــا تضّمنه من 
وإحصائيات  وأرقـــام  متشـــّعبة  معلومـــات 
مرجعـــا تأريخيا مهّما يـــؤّرخ لهذه المرحلة 
من راهننا الدموّي في ملعب اإلرهاب الدولي 
والدور التونســـّي فيه، ال تحقيقات صحافّية 
فقط، كما يعّد محاولة خطرة وجريئة تتحّرك 
في تخوم من الفخاخ ال ســـّيما وأن الظاهرة 
اإلرهابّيـــة بـــات يمتزج فيهـــا األيديولوجي 
والفكـــري بمـــا هـــو سياســـّي ومخابراتّي 

وأمنّي.
يبقـــى الســـؤال مطروحا: لمـــاذا تنزعج 
المؤسســـة األمنّية من هـــذا الكتاب والحال 
أّنه يهدف إلى تفكيك أواصر اإلرهاب وسبر 
أغـــواره وتشـــريح ظواهـــره والكشـــف عن 
مخاطره من خالل تلك اإلحصائيات المفزعة 

عن عدد اإلرهابيين والقتلى؟
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سعيد قدري

} القاهــرة - دول كثيرة فـــي العالم أصبحت 
منخرطـــة، بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، 
في مكافحـــة اإلرهاب، ومعنيـــة بإيجاد مخرج 
مناســـب للقضـــاء على هـــذه الظاهـــرة، التي 
أصبحت تقض مضاجع مجتمعات كثيرة، عقب 
تصاعـــد املخاوف مـــن امتداد النيـــران املادية 
واملعنوية للتفجيـــرات إلى مناطق كانت تعتقد 

أنها مبنأى عن الهجمات اإلرهابية.
التفجيـــرات التـــي طالت دوال مثل فرنســـا 
وبلجيـــكا مؤخرا، وتزايـــدت وتيرتها في دولة 
مثل تركيا، وكذلك احلرائق املســـتمرة في دول 
كســـوريا والعراق وليبيـــا، واملتقطعة في دول 
كمصر وتونس، باتت من العالمات املقلقة لعدد 
معتبر من القـــوى اإلقليمية والدولية، وفرضت 
البحث عن أطر للتفاهم بشـــأن اآلليات الالزمة 
للمواجهـــة عمليـــا، ومحاولة جتـــاوز املرحلة 
االنتقائية في التعامل مع اجلماعات املتشددة.

مصر ومجلس األمن

األمم املتحـــدة، باعتبارهـــا املظلـــة الدولية 
األم، حتللت من تقاعســـها أو تراخيها السابق، 
وبـــدأت تتحـــرك بوتيرة متســـارعة، وأمســـك 
مجلـــس األمن فيها بأحد أهـــم نواصي املعركة 
الضارية، أمال في توحيد رؤية املجتمع الدولي 
ملواجهة املخاطر بشكل جماعي، وجتاوز مرحلة 
التذبـــذب التـــي أفضـــت إلى حروب سياســـية 
معلنة، وأخرى أمنية خفيـــة، إلى الدرجة التي 
جعلت البعض يتهم قوى تّدعي أنها في خضم 
املواجهة، وهـــي في احلقيقة تتخذ سياســـات 

وإجراءات ما يجعل املعركة مستمرة.
مصر، بوصفها إحدى الـــدول التي ال تزال 
تعاني مشـــكلة انتشار اجلماعات اإلرهابية في 
مناطق شـــمال شـــرق البالد، والتـــي بدأت في 
االنتقال إلى املدن الكبرى (مثل الهجوم األخير 
في القاهـــرة الذي راح ضحيتـــه 8 من عناصر 
األمن)، أمســـكت بزمام املبادرة على املســـتوى 
الدولـــي، بعد أن قدمت مجهودات دبلوماســـية 
وميدانيـــة حثيثـــة للوصول إلـــى رؤية واحدة 
وشاملة ملكافحة اإلرهاب، فاستثمرت رئاستها 

ملجلس األمن الشهر اجلاري، ساعية عبر جلنة 
مكافحة اإلرهاب ملقاومة الظاهرة وفهم أسباب 

التطرف ومحاصرة األفكار املتشددة.
إشـــكالية التوظيف السياسي للتطرف من 
أهم القضايا التي تشـــغل بـــال النظام املصري 
اآلن، األمـــر الذي انعكســـت جتلياتـــه في حالة 
عدم الثقـــة في جدية املجتمع الدولي في عملية 
مكافحة التطرف، على اعتبـــار أن األفكار التي 
تدعم التشـــدد جتد من يســـاعدها وميولها من 
قبل قـــوى إقليمية، أفســـحت املجـــال للتطرف 
ووفرت له مالذات آمنة وبيئة صاحلة لنموها.

كلمة وزيـــر اخلارجية املصري أمام مجلس 
األمـــن الدولـــي، األربعاء املاضـــي، كانت تأخذ 
اجتاهـــا واضحـــا فـــي السياســـة اخلارجيـــة 
املصرية في مـــا يتعلق مبســـألة اإلرهاب، فقد 
شـــدد الوزير املصري فـــي اجللســـة الوزارية 
ملجلس األمن حول مكافحة الفكر املتطرف على 
أن ”قضيـــة اإلرهاب لم تعـــد تتوقف عند حدود 
قتل ضباط مصريني يوفرون األمن للمواطنني، 
لكنهـــا امتدت إلى رواد املســـارح فـــي باريس 

واملسافرين في مطار بروكسل“.
إشـــارة شـــكري كان القصـــد منها حســـب 
مراقبـــني دق جرس اإلنـــذار الذي أكـــدت عليه 
مداخالت الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 
وذلك فـــي محاولـــة لتغيير الصـــورة النمطية 
اجلامـــدة، التي كانت تعتقـــد أن خطر اإلرهاب 
سوف يظل محصورا في منطقة الشرق األوسط، 
وتغييـــر طريقة التعامل التقليدية التي تتعامل 
مـــع اإلرهابيني بصـــورة انتقائيـــة، ملمحا في 
كلمتـــه إلى وجود قوى إقليمية ودولية ”تتوهم 

أن اإلرهاب يخدم مصاحلها السياسية“.
وللتأكيـــد علـــى مـــدى اخلطر الـــذي متثله 
شـــركة  مـــرة  ألول  تلقـــت  املتطرفـــة،  األفـــكار 
دعوة  ”ميكروســـوفت“  األميركية  البرمجيـــات 
مـــن مجلس األمن للمشـــاركة في جلســـة بحث 
ســـبل التصـــدي لإلرهاب ومكافحة ما يســـمى 

بـ“اإلرهاب الرقمي“.
النقلة النوعية اجلديـــدة، اعتبرها البعض 
إصرارا من جانـــب مصر على احتواء الظاهرة 
مـــن أبعادهـــا املختلفـــة، حتى في مـــا يخص 
الفضاء اإللكترونـــي الذي أصبح يثير مخاوف 
العالم من استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل 

االجتماعي لنشر العنف والتطرف.
فكرة توسيع احلرب ضد التطرف واإلرهاب 
لتشـــمل الفضـــاء اإللكتروني ميكـــن أن تكون 
منطلقـــا العتـــراض بعـــض القـــوى اإلقليمية 
والدولية بســـبب مـــا ميكن أن تشـــكله أدوات 

املراقبـــة اإللكترونية من انتهـــاك للخصوصية 
واحلريات الفردية. لكن هذه املسألة لم تعد في 
صدارة أجنـــدة الدول التي تتوجـــه فعال نحو 
القضـــاء على ظاهرة انتشـــار األفكار املتطرفة، 
فاحلريات الشخصية مســـألة بعيدة عن تعقب 
اجلماعات واخلاليا اإلرهابيـــة، وهذا التفريق 
بـــني املســـألتني يحســـب بشـــكل أو بآخر على 
الدبلوماســـية املصرية التـــي جنحت في إقناع 

عدد من الدول بهذه االستراتيجية.
حمدي الليثي رئيس شعبة االتصاالت بغرفة 
صناعـــة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
مصر، اســـتغرب دعوة أكبر شركة دولية تعمل 
في مجال تقنيات احلاســـوب لالســـتعانة بها 
في قضية مهمة مثل مكافحة اإلرهاب. وأشـــار 
الليثـــي في تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى أنه ال 
يوجد لدى ميكروسوفت ما ميكن أن تقدمه، ألن 
مسألة استيعاب الفضاء اإللكتروني وتطويعه 

تبعا للنظام الدولي عملية صعبة.
لكن وفي املقابل، لفـــت الليثي االنتباه إلى 
وجود بدائل أخرى للتعامل مع موجة التطرف 
املنتشـــرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، من 
خالل اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة اخلاصة 
بكل دولة لوضع حســـاب محدد حتت املراقبة. 
وقال ”إن ذلك ليس له عالقة بـميكروســـوفت“، 
ولم يســـتبعد وجود أســـباب أخرى وراء دعوة 
الشركة العمالقة حلضور اجتماع مجلس األمن، 
ولم يفصح عنها، قائـــال إن ”األيام املقبلة رمبا 

تكشف عن األسباب احلقيقية لهذه الدعوة“.
في املقابل، اقترحت سامانثا باور املندوبة 
األميركيـــة الدائمة في مجلس األمن رؤية ركزت 
على أهمية احلريات، وذكرت مناذج من احلاالت 
التي يتردد أنها متثل انتهاكا حلقوق اإلنســـان 
فـــي مصر، وحاولـــت إحراج الوزيـــر املصري، 
واإليحـــاء بـــأن اإلرهـــاب ليس مبـــررا لتجاوز 
احلقـــوق املدنيـــة، وأن التضييـــق اإللكتروني 

يتعارض مع أبسط قواعد حقوق اإلنسان.

تباين التعريفات 

رؤيتهـــا  بتوصيـــل  تكتـــف  لـــم  القاهـــرة 
السياســـية عبـــر اخلطـــاب اجلـــريء لوزيـــر 
اخلارجية سامح شـــكري، فحاولت استحضار 
األزهر كمؤسسة دينية متثل اإلسالم الوسطي، 
وجعلت ممثال عن هذه املؤسســـة يلقي خطابا 
إضافيا في اجللسة التي تديرها مصر مبجلس 
األمن، للحديث عن صورة اإلســـالم الصحيحة، 

وتصويب الفهم اخلاطئ عنه.
وألقى الشـــيخ محيي الديـــن عفيفي األمني 
العام ملجمـــع البحوث اإلســـالمية كلمة األزهر 
خالل اجللســـة االفتتاحية. وشرح عفيفي رؤية 
األزهـــر أو باألحـــرى موقف مصر أمـــام العالم 
الذي يشـــهد موجـــة كبيرة من انتشـــار األفكار 
املتشـــددة، وركـــز على أن الهجمـــات اإلرهابية 
ترفضهـــا جميـــع األديـــان، معربـــا عـــن حزنه 

إللصاق هذه الهجمات بالدين اإلسالمي فقط.
ناجح إبراهيم القيادي الســـابق باجلماعة 
اإلســـالمية، والذي قام مبراجعـــات عميقة، قال 
إن وجـــود األزهر في هذا احملفل الدولي فرصة 
النفتـــاح أكبر مؤسســـة دينية إســـالمية على 
العالـــم لتوضيح مفاهيـــم الدين الصحيحة في 
إطار مواجهة األفكار املتطرفة. ونقل لـ“العرب“ 
مخاوفه بشأن جناح اجلهود التي تبذلها مصر 
حلصـــار اجلماعـــات املتطرفة، بســـبب تباين 
الرؤى بني الدول حـــول تعريف معنى التطرف 

واإلرهاب وفقا ملصاحلها.
وأشار إبراهيم إلى أن ما تراه بعض الدول 
تطرفـــا، قد تراه أخرى مرونة أو غير ذلك، وفقا 
ملنظومـــة املصالـــح التي تتحكم في حســـابات 
جهات إقليميـــة ودولية، مشـــددا على ضرورة 
امتـــالك مجموعة من السياســـات واإلجراءات 
التي يجب أن يتـــم تنفيذها على أرض الواقع، 
حتـــى ميكن إقنـــاع العالم مبواجهـــة التطرف، 
تنطلق من تطبيق منظومة العدالة االجتماعية 
واحلرية، بحيث تنعكس على توجهات الشباب 

التي تقع فريسة للتطرف.
وفســـر ناجح إبراهيم اندفاع الشـــباب إلى 
اجلماعات اجلهادية في كل من سوريا والعراق 
وليبيـــا ومصـــر وغيرهـــا إلـــى عدم الشـــعور 
بالعدالـــة من جوانبهـــا املختلفـــة، محذرا من 
مخاطر االســـتمرار في هدم إصـــالح املنظومة 

التعليمية والدينية.

مسألة الحريات تعترض طريق مجلس األمن لمكافحة اإلرهاب 

في 
العمق

مساحة التصرف ضيقة

تأمل في ما أنتجته الفوضى الخالقة

سامح شكري:

هناك قوى إقليمية ودولية 

تتوهم أن اإلرهاب يخدم 

مصالحها السياسية

[ ضغط متبادل بين مصر وأميركا حول حماية المعطيات الشخصية  [ الحرب االلكترونية ضرورية للقضاء على إعالم التطرف

البنـــادق الســـائحة تحـــول تونس 

من دولـــة هادئة إلـــى دولة صارت 

توصـــف بكونها مصنعهـــا إلنتاج 

وتفريخ اإلرهابيين

◄

مثلت رئاسة مصر ملجلس األمن الدولي هذا الشهر فرصة لتوضيح عدد من النقاط التي 
رمبا كانت تغيب عن أجهزة بعض الدول. فأن تكون مكافحة اإلرهاب مهمة أمنية بامتياز 
فهذا أمــــــر طبيعي، ومن خصائص التعامل األمني مع األخطار احملدقة هي التعامل بدقة 
ــــــذي يبدو بديهيا،  ــــــر حجم مــــــن املعلومات حول نطــــــاق العمليات. لكن هذا الفهم ال وبأكب
ليس مقبوال لدى بعض القوى اإلقليمية والدولية بتعلة حماية حقوق اإلنســــــان واملعلومات 

الشخصية، وهذا ما تسعى مصر إلى تبديده.

{لم تقتصر رئاسة مصر لمجلس األمن على طرح ملف مكافحة اإلرهاب فقط بل تجاوز ذلك للنظر 

في إشكاالت عربية أخرى من بينها القضية الفلسطينية}.
أحمد أبو زيد
املتحدث باسم اخلارجية املصرية

{اإلرهاب لم يكن حاضرا في المشـــهد التونسي إال بعد تمكن عناصره الرئيسية من الخروج إلى 

العلن، األمر الذي لم يكن في السابق، وهذا ما يعد خطرا حقيقيا}.
علية العالني
باحث تونسي في اجلماعات اإلرهابية 

اإلرهاب في تونس يحول مختبر الربيع العربي إلى مصنع للتطرف
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} مثلما ملع جنم مقتدى الصدر في العراق، 
أفل هذا النجم فجأة. قد يلمع مجددا في 
حال دعت احلاجة إلى ذلك. لكن الثابت 

أن ال إصالحات ممكنة في العراق وال من 
يصلحون. الكالم عن اإلصالحات كالم حّق 

يراد به باطل، ال لشيء سوى ألّن الوضع 
القائم غير قابل لإلصالح. ما حصل في 

العراق أن بلدا بكامله في حاجة إلى 
إعادة تركيب وبنـاء بعد تـدمير املجتمع 

واملؤسسات التي كانت في املاضي تشّكل 
دولة. ضرب االنقسام الشيعي- السّني 

املجتمع في العمق وترّسخ فيه، بعد التخّلص 
من كّل مؤسسات الدولة الواحدة تلو األخرى، 

بدءا باجليش.
هل في اإلمكان تفسير القرار الذي اتخذه 

بول برمير بحّل اجليش العراقي خارج سياق 
الرغبة في عدم بقاء أي مؤسسة عراقية واقفة 

على رجليها؟
األخطر من ذلك كّله أّن عمليات تطهير 

ذات طابع مذهبي جرت، وال تزال جتري، في 
مناطق عّدة، خصوصا في بغداد ومحيطها، 
وكل املناطق القريبة التي يستطيع ”احلشد 

الشعبي“ بلوغها.
تغّيرت طبيعة العاصمة العراقية نحو 

األسوأ في ظّل الرغبة في الفصل بني 
السّنة والشيعة بشكل نهائي. ال السّني 

عدو الشيعي وال الشيعي عدّو السّني، ال 
في العراق وال خارج العراق، لكن املطلوب 
كان خلق حـال صدام بني اجلانبني لتبرير 

التوازن اجلديد القائم في البلد انطالقا من 
العاصمة.

صار واردا تولي شخص ترّبى في إيران 
على يد ”احلرس الثوري“ موقعا وزاريا 

ذا عالقة بالتربية… وصار واردا أيضا أن 
يكون ”احلشد الشعبي“ الذي يضّم مجموعة 

ميليشيات مذهبية بديال من اجليش العراقي، 
بل فوق اجليش العراقي الذي فشلت عملية 

إعادة بنائه فشال ذريعا. تختزل صورة تقبيل 
الضابط العراقي، الذي كان مسؤوال عن أمن 

”املنطقة اخلضراء“ في بغداد، ليد مقتدى 
الصدر كّل املأساة العراقية. صحيح أّنه جرى 

تغيير هذا الضابط الحقا، لكن ما حصل 
قد حصل وانكشفت حقيقة ما هو اجليش 

العراقي اجلديد ونوع ضباطه والنفسية التي 
تتحّكم بهم وبعناصره.

يظهر بعد كّل هذه السنوات التي 
مّرت على الغزو األميركي للعراق أن هدف 
الواليات املّتحدة، عبر إدارتْي جورج بوش 

االبن وباراك أوباما، لم يكن االنتهاء من 
النظام الذي كان قائما في البلد. كان الهدف 
االنتهاء من العراق نفسه من جهة، واإلخالل 

بالتوازن اإلقليمي إخالال ذا طابع جذري، 
من جهة أخرى. كان النظام القائم نظاما ال 
يستأهل احلياة وال يليق بالعراقيني، لكن 

العراقيني ال يستأهلون نظاما أسوأ من ذلك 
الذي سعوا إلى التخّلص منه ولو بواسطة 

دّبابة أميركية!
ال ميكن تفسيـر تطّور األحداث منذ 

بدأ االجتياح العسكـري األميركي للعراق 
بتنسيق كامل مع إيران في آذار- مارس 

2003، إال من خالل الرغبة في القضاء على 
بلد كان في استطاعته لعب دور طليعي في 
املنطقة، في ضوء ما كان ميتلكه من ثروات 

طبيعية، إضافة بالطبع إلى الثروة اإلنسانية 
املتمّثلة مبستوى التعليم في اجلامعات 

العراقية.
في الواقع، لم يكن من رجل صادق بني 

الذين حتدثوا عن النتائج التي ستترّتب 
على احتالل العراق سوى وزير اخلارجية 
األميركي وقتـذاك. كان اسمه كولن باول. 
سبق لباول أن خدم في اجليش األميركي 
في موقع رئيس األركان إّبان حرب حترير 

الكويت مطلع العام 1991. لعب دورا أساسيا 
في اإلعداد لعملية االنتهاء من االحتالل 

العراقي لهذا البلد املسالم، وفي إعادته إلى 
أهله.

شارك باول، في العامني 2002 و2003، 
بصفته وزيرا للخارجية األميركية، في إيجاد 

األعذار الكاذبة والواهية في مرحلة اإلعداد 
للعملية العسكـرية في العـراق. لكّنه قال 
أيضا كالما ظهر مع الوقت أّنه في غاية 
األهّميـة وذلك عندما حتـّدث عن ”إعادة 

تشكيل املنطقة“. نعم، هناك إعادة تشكيل 
للمنطقة وإعادة رسم خلرائط الدول فيها 
انطالقا من العراق. يستحيل اآلن توحيد 
الدولة العراقية بأي شكل، ال لشيء سوى 

ألّن امليليشيات املذهبية التي نشأت نتيجة 
االحتالل األميركي ال ميكن أن تبني دولة. 

فكـرة امليليشيا املسّلحة هي أصال ضّد 
الدولـة، فكيف إذا كـانت هـذه امليليشيـا 

تتميـز بأّنها مذهبية وبأّن مرجعيتها في 
إيران.

ال ميكن بالطبع جتاهل الدور الذي 
لعبه النظام السابق في مجال هلهلة نسيج 

املجتمع العراقي، خصوصا بعد خوضه 

حربْني؛ األولى ضد إيران بني 1980 و1988 
والثانية ضّد املجتمع الدولي عندما احتّل 
الكويت في العام 1990، غير مدرك لعواقب 

مثل هذه املغامرة املجنونة.
بلغ العراق في العام 2016 نقطة الالعودة، 

خصوصا بعدما صارت آمال قسم من 
العراقيني معّلقة على رجل دين مثل مقتدى 

الصدر ال ميتلك مشروعا سياسيا أو 
اقتصاديا أو حضاريا من أّي نوع.

تستهوي شعارات مقتدى الصدر 
العراقيني، خصوصا عندما يطالب 

بـ”اإلصالح“، ويتحّدث عن حربه على 
”الفساد“، ورفضه لـ”احملاصصة“. ال شك 

أن كالمه عن السنوات التي كان فيها نوري 
املالكي رئيسا للوزراء كالم حقيقي، ولكن ما 
الذي يستطيع مقتدى الصدر عمله من أجل 
إصالح األضرار التي خّلفها املالكي وحزبه 

املذهبي املرتبط عضويا بإيران؟
ذهب مقتدى الصدر إلى إيران أم لم 

يذهب، ال فارق. كان مهّما أن يطلق أنصاره 
أخيرا شعارات معادية إليران من نوع ”إيران 

بّرا“، وأن يهاجموا قائد ”فيلق القدس“ في 
”احلرس الثوري“ اإليراني اجلنرال قاسم 

سليماني. لكّن السؤال الذي يبقى مطروحا 
كيف ميكن ترجمة مثل هذه التصرفات في 

الداخل العراقي.
ال قيمة تذكر لكل ما يفعله مقتدى الصدر. 
تكمن القيمة احلقيقية لتصرفاته العشوائية 

في أنها تكشف غيـاب أي أمـل في أي 
مستقبل أفضل للعراق. املكان الوحيد الذي 
يصلح نقطـة انطالق لتبيان ما ميكن عمله، 
أو على األصّح، مـا إذا كـان في اإلمكان عمل 

أّي شيء، هو االعتراف بأّن العراق الذي 
عرفناه منذ عشرينات القرن املاضي لم يعد 

قائما.
هناك منطقة كردية تسعى إلى االستقالل، 

وهذا تصّرف أكثر من مشروع وأكثر من 
مبّرر للقادة األكراد. وهناك العراق اآلخر 

الذي تتقاسمه امليليشيات الشيعية املوالية 
إليران التي بات غطاؤها ما يسمى ”احلشد 

الشعبي“. وهناك العراق السني الواقع حتت 
سيطرة ”داعش“ وما يشبه ”داعش“ من 

تنظيمات إرهابية تقتات من حصاد ما زرعته 
إيران اخلبيرة في إثارة الغرائز املذهبية 

واالستثمار فيها.
في ظّل هذه املعطيات، يبدو مقتدى 

الصدر ظاهرة فولكلورية ال أكثر. إّنه أقرب 
إلى رجل يبحث عن دور في مكان لم يعد 

فيه من دور في بغداد سوى مليليشيات 
تسّيرها طهران وتتحّكم مبؤسسات دولة غير 
موجودة. حتّول مقتدى الصدر، مثله مثل أي 

سياسي عراقي، مبا في ذلك رئيس الوزراء 
الدكتور حيدر العبادي، إلى جزء من الديكور 
في مسرحية أقّل ما ميكن أن توصف به أّنها 

عبثية.
يحدث كل ذلك في ظل تفاهم أميركي- 
إيراني ازداد عمقا في عهد باراك أوباما 

بعدما أّسس له جورج بوش االبن. إذا كان 
من فحوى بدأت تتبلور في ظّل هذا التفاهم، 

فهذه الفحوى هي أن العراق صار دولة 
فاشلة. إنه دولة فاشلة إلى درجة صار في 
استطاعة مقتدى الصدر لعب دور البطولة 

على مسرح ال مكان فيه ال لبطوالت وال ألبطال 
من أي نوع كان.

الهدف لم يكن النظام… بل العراق

{غياب اإلســـتراتيجية األمنية واتساع الخالفات السياســـية دفع اإلرهابيين إلى استغالل 

أدواتهم وحواضنهم في تفجيرات األربعاء، التي تعتبر تحديا للحكومة العراقية}.

عماد يوخنا
عضو جلنة االمن والدفاع في البرملان العراقي

{الخروقـــات األمنية طوال الســـنين الماضيـــة أثبتت بأن أجهـــزة االســـتخبارات والمخابرات 

العراقية مشغولة بحماية المنطقة الخضراء تاركة الشعب دون حماية من التفجيرات}.

مثال األلوسي
رئيس التحالف املدني الدميقراطي العراقي  

} في واحدة من جرائم الرئيس األميركي 
السابق جورج دبليو بوش وفريقه 

املتصهني عقب احتالل العراق، اختراع نظام 
احملاصصات الطائفية والعرقية وتكريسها 
عمليا منذ نهاية عام 2005 عندما رفع نائب 

رئيس اجلمهورية الكردي جالل طالباني إلى 
رئاسة اجلمهورية، وعني زعيم حزب الدعوة 
الشيعي إبراهيم اجلعفري رئيسا للحكومة، 

واختير التركماني السني حاجم احلسني 
رئيسا للبرملان الذي حمل اسم ”اجلمعية 

الـوطنية“ قبـل أن يتحول إلى مجلس النواب.
ورغم أن تلك الفترة سميت بـ”االنتقالية“ 

ولم تستمر غير بضعة أشهر، إال أنها 
فرضت نظام احملاصصات الطائفية رسميا، 
وثبتته كصيغة دائمة في املشهـد السيـاسي 

مع إجراء تغييرات بسيطة علـيه لتجميل 
صورته، عنـدما مت استبدال التركماني 

السني احلسني القيـادي في احلزب 
اإلسالمي وقتئذ، بالصوفي السني محمود 

املشهداني، وتصعيد عضو املكتب السياسي 
حلزب الدعوة نوري املالكي إلى رئاسة 

احلكومة، بدال من اجلعفري في حني استمر 
طالبـاني متخندقا برئـاسة اجلمهـورية 

رمزيا.
ولم تشهد الرئاسات الثالث تغييرا 

خالل السنوات (2006 – 2010) غير استبدال 
موقع رئيس مجلس النواب املخصص 

للسنة العرب، عندما متكن النواب الشيعة، 
يتقدمهم همام حمودي وبهاء األعرجي 

وهادي العامري بتحريض من رئيس 
احلكومة يومذاك نوري املالكي وتشجيع 

احلزب اإلسالمي، من إجبار املشهداني على 
تقدمي استقالته بحجة ”فلتان“ لسانه، رغم 

أن العملية برمتها كما اكتشفت الحقا كانت 
تنسيقا عالي املستوى بني حزبي الدعوة 

واإلسالمي لتهيئة األجواء لدفع األخير إلى 
الواجهة السياسية ليكون ممثال (شرعيا) 

ورسميا للسنة العرب في العملية السياسية، 
وبدايتها انتخاب القيادي في احلزب 

حينذاك إياد السامرائي رئيسا للبرملان 
بدال من املشهداني، وكان من ضمن الصفقة 

التنسيقية بني احلزبني أيضا إبعاد نائب 
رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي من األمانة 
العامة للحزب اإلسالمي بعد ظهور توجهات 

”عروبية“ على سلوكه وممارساته، وهي 
توجهات يتطابق احلزبان على رفضها وعدم 

التعاطي معها.
وفي انتخابات 2010 التي هزم فيها حزبا 

الدعوة واإلسالمي وباتت الفرصة سانحة 
إلقصائهما عن رئاستْي مجلسي الوزراء 

والنواب، فزعت واشنطن وولولت طهران، 
وتعاونت العاصمتان على حشد القيادات 

الشيعية مبا فيها التيار الصدري وراء زعيم 
الدعوة نوري املالكي ليعود رئيسا للحكومة 

في والية ثانية، بينما أخفقتا في إنقاذ 
احلزب اإلسالمي من سقطته االنتخابية التي 
لم تفز قائمته إال بستة مقاعد نيابية بالتمام 

والكمال، وهكذا استمّر طالباني واملالكي 
في منصبيهما وانتخب أسامة النجيفي 

لرئاسة البرملان خالفا إلرادة حزبي الدعوة 
واإلسالمي اللذين اضطرا إلى القبول به 
وانحنيا أمام عاصفة ”القائمة العراقية“ 

وفوزها االنتخابي الساحق والنجيفي أحد 
أقطابها.

هذه املقدمة تبدو الزمة إللقاء الضوء 
على األزمة السياسية التي يشهدها 

العراق حاليـا، وكشف مالبساتها ودور 
حزبي الدعوة واإلسالمي في تصاعدها 

واستمرارها، فحيدر العبادي، عضو 
املكتب السيـاسي للدعوة، متشبث مبنصبه 

احلكومي رغم فشله املدوي مدعوما من 
رئيس حزبه نوري املالكي الذي ال يرضى 
بذهاب رئاسة السلطة التنفيذية وقيادة 

القوات املسلحة من الدعوة، وسليم اجلبوري 
متمسك مبوقعه مسنودا من حزبه مع أن 

شرعيته باتت مهتزة، وهذا يوضح ببساطة 
أن احلزبني الشيعي والسني يصّران على 

قيادة املشهد السياسي في العراق حتى آخر 
نفس لهما.

ومما ساعد على استمرار تصدر حزبي 
الدعوة واإلسالمي لهذا املشهد الضبابي 
وقوف الواليات املتحدة وإيران خلفهما 

ورفض إزاحتهما في لقطة ال تخطئها العني 
املجردة عن حجم التخادم السياسي املشترك 

بني واشنطن وطهران في العراق، يضاف 
إلى ذلك تذبذب مواقف األطراف السياسية 
والكتل النيابية األخرى، فالتحالف الكردي 

ال يعنيه ماذا يحصل في العراق العربي، 
واملجلس األعلى يخشى تطورا مدنيا في 

الشارع الشيعي ويفقد آل احلكيم مكانتهم 
الطائفية والسياسية، والتيار الصدري 

يبحث عن حقائب وزارية تدّر عليه عقودا 
وصفقات وعموالت، واحتاد القوى العراقية 
مختل التوازن وتائه املسار تتقاذفه األهواء 

والشللية، وجميع هذه الكتل تبحث عن 
مكاسب وامتيازات إضافية لها دون االكتراث 

مبن يحكم.
ولعب النواب املعتصمون وأغلبهم من 
ائتالف دولة القانون وسنة املالكي وإياد 

عالوي وفاضل الدباس دورا بارزا في 
تثبيت مركز ممثل حزب الدعوة في رئاسة 

احلكومة حيدر العبادي، عندما حّرفوا 
دعوات اإلصالح التي تنادوا بها اّدعاء، من 

رئيس احلكومة القلق واملتلكئ في تنفيذ 
وعوده إلى منصة البرملان التي -ال تهش وال 

تبش- وكأن معركتهم مع رئيسه اجلبوري 
الضعيف أصال، وتركوا العبادي يضحك على 

الشعب بالتلويح بكابينات حكومية مهلهلة 
ومظاريف مغلقة، يضاف إلى ذلك كله أن 

نوابا أمثال مشعان اجلبوري وشعالن الكرمي 
وأحمد اجلبوري وكاظم الصيادي وحنان 
الفتالوي وعالية نصيف وإسكندر وتوت 

ومحمد الصيهود وهيثم اجلبوري وغيرهم 
من زمالئهم املعتصمني وعلى كل واحد منهم 
ملفات ال تعّد وال حتصى من الفساد والنفاق 
والطائفية، ال ميكن أن يقودوا دعوات إصالح 

أو تغيير مهما رفعوا من شعارات أو رّددوا 
من هتافات.

ال حل في األفق القريب على األقل، ألزمات 
العراق املتالحقة، ما دامت األحزاب الشيعية، 

وعلى رأسها حزب الدعوة، تتسيد املسرح 
السياسي يعاونها كأجير لديها احلزب 

اإلسالمي، وعملية إزاحتها ليست سهلة 
التحقيق في مثل هذه الظروف السائدة، 

حيث تغّولت هذه األحزاب واستقوت 
بالسلطة واملال والنفوذ وامليليشيات، 
وهّمشت املثقفني واملفكرين واملبدعني 

واضطهدت العلماء واخلبراء واملتخصصني، 
واستعانت بالفاسدين واللصوص وأصحاب 

السوابق، وساعد الله العراقيني الذين 
يحلمون، لطيبتهم وحسن نواياهم، بأن غدا 

أفضل من اليوم.

ال خالص للعراق واألحزاب المتأسلمة تحكمه

هدف الواليات المتحدة، لم يكن 

االنتهاء من النظام الذي كان قائما في 

العراق، كان الهدف االنتهاء من العراق 

نفسه من جهة، واإلخالل بالتوازن 

اإلقليمي إخالال ذا طابع جذري، من جهة 

أخرى

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

هارون محمد
كاتب عراقي

ال حل في األفق القريب ألزمات العراق 

املتالحقة، ما دامت األحزاب الشيعية، 

وعلى رأسها حزب الدعوة، تتسيد 

املسرح السياسي يعاونها كأجير 

لديها الحزب اإلسالمي، وعملية إزاحتها 

ليست سهلة في مثل هذه الظروف 

السائدة
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} استند سعد احلريري في تصليب حملته 
االنتخابية لـ”الئحة البيارتة“ في االنتخابات 

البلدية ملدينة بيروت على مسألة املناصفة 
بني املسلمني واملسيحيني. اعتمد الرجل 

على الئحة وشخصيات وبرنامج للدعوة إلى 
انتخاب الالئحة ”زي ما هي“، لكن حجته 

األقوى، رغم كل شيء كانت مسألة املناصفة.
في خطبه التي كثرت من منبر إلى آخر 

أكد احلريري أنه سيكون معنيا، مباشرة 
وشخصيا، بأداء املجلس البلدي لبيروت، 

في تلميح، يشبه االعتراف، بأنه لم يكن كذلك 
إزاء املجلس البلدي السابق، وبالتالي فهو 

متبرئ من أداء مثير للجدل انُتقد بشأنه 
املجلس املنتهية واليته. وفي ذلك التبرير 

وجاهة، ذلك أن خلروجه من البلد وبقائه في 
املنفى طوال السنوات املاضية أسبابا قسرية 

مرتبطة مبوقفه السياسي واألخطار األمنية 
التي تعّرض لها بسبب هذا املوقف.

لكن رئيس احلكومة األسبق وزعيم تيار 
املستقبل يعلم أن االبتعاد الشخصي عن 

لبنان وعن بيروت ليس مبررا لالبتعاد عن 
أداء مجلس لم يكن لينتخب إال لكونه خيار 
الشيخ سعد وتياره السياسي، وأن الزعيم 
الذي كان يقرر عن بعد خيارات ”املستقبل“ 

السياسية، مبا في ذلك تشكيل احلكومة 
األخيرة، واختيار وزرائه فيها، كما توجهات 

حزبه، كان قادرا على ممارسة وصاية 
مباشرة على خيارات بلدية ال يعتبر كثيرون 

أنها جانبت كثيرا من الصواب.
للمجلس البلدي السابق ظروف وشروط 

أملت أداءه، كتلك التي تتحدث عن مناكفة 
دائمة بينه وبني محافظ املدينة. لم يعترض 

البيروتيون في السنوات الست املاضية 
على هّمة بلدية املدينة، ذلك أن العامة من 

سكان املدينة قليال ما عرفوا أن لديهم 
حقوقا على هذه البلدية في تقرير يوميات 

مدينتهم، وكثيرا ما عرفوا البلدية من خالل 
ورشة انتخابها أو من خالل رسومها. وما 

الذين فتحوا ملف السابقني إال ”لوبيات“ 
تضررت من مشاريع أو من غياب مشاريع، 
أو جمعيات متخصصة من املجتمع املدني 

تعرف ما يجب على أي بلدية أن تفعله 

لتحسني عيش املواطن داخل مدينته.
ال يتحمل سعد احلريري وزر ذلك، وال 

ميكن ملن مخر أنواء مستحيلة في زمن لبنان 
الصعب واالستثنائي أن يكون مسؤوال عن 
أعباء يفترض لـ”تقنيي“ البلدية أن يتكفلوا 

بها. بيد أن جتاوز األمر وحصره مبسألة 
املناصفة قّزما املضمون احلقيقي لورشة 
إمنائية حتتاجها عاصمة لبنان من خالل 

انتخاب مجلس بلدي جديد لبيروت.
واملناصفة شعار ورثه سعد عن والده 

رفيق احلريري. لم تعّبر املناصفة عند 
احلريري األب كما عند احلريري االبن 

عن خيار مين به على املسيحيني، أو عن 
شعار فلكلوري يستخدم لدغدغة عواطف 

الشركاء في الوطن، بل عكست لّب احلريرية 
السياسية في فهمها للبنان وفي ما ترومه 
للبلد. مبعنى آخر إن وجه لبنان املسيحي 
هو قناعة تامة تبنتها احلريرية وسحبت 

جمهورها باجتاهه، وجعلت من املشهد 
املسيحي عاديا في وجدان احلريريني، ال 

سيما في عمق سّنة لبنان.
حني أجبرت السياسة سعد احلريري 
على اتخاذ قرارات ال حتظى بشعبية لدى 

جمهوره املسلم، وجد هذا اجلمهور في 
شخصيات مسيحية، ال سيما الدكتور سمير 

جعجع، مالذا يعتّد به وُيجاهر باإلعجاب 
به دون حرج. استطاعت احلريرية التي دفع 

ثمنها رفيق احلريري حياته أن تعيد االعتبار 
لقيادات مسيحية كانت خصما إبان احلرب 

األهلية اللبنانية داخل الوجدان السني 
العام. يعرف سمير جعجع ذلك وقد خبر منذ 
خروجه من السجن ليعيد اكتشاف ذلك البعد 

الذي كان يجهله لدى الشريك املسلم.
على أن ما سهل تسويقه في مواسم 

املواجهة مع الوصاية السورية وسالح حزب 
الله، صعب عرضه في مواسم احملاصصة في 

إدارة البلد. بدت املناصفة شعارا حريريا، 
حتى ال نقول إسالميا، وكأنها حّق مكتسب 
بالنسبة إلى احللفاء املسيحيني داخل ”١٤ 
آذار“ ال تأخذ بعني االعتبار مزاجا إسالميا 

سنيا بدأت تروج داخله مظلومية تعتبر 
أن سنة البلد باتوا ضحايا تلك املناصفة 
العزيزة على قلب احلريري، وتلك املثالثة 

الكامنة التي تطل بوجهها كلما أطل ”سّيد 
املقاومة“ يتحدث عن أزمة النظام السياسي 

ويلـمح إلى حلوله.

قد يؤاخذ على القوات اللبنانية بصفته 
احلزب الشريك لتيار املستقبل أنه لم يعمل 

على تأصيـل تلك املناصفة في وجدان 
األنصار كتلك التي جنحت بها احلريرية 

السياسية عند األنصار. بدا تضامن سمير 
جعجع مع سعد احلريري كيفيا متعدد 

وخياراته،  السرعات وفق أجندات ”احلكيم“ 
ال وفق أجندات احللف وثوابته. ذهبت 
القوات مذهب ”العونية“ السياسية في 

احلديث عن حقوق املسيحيني منذ تبني 
قانون االنتخابات املسمى ”األرثوذوكسي“، 

وصوال إلى االنسياق نحو ”العونّية“ و”ورقة 
النوايا“ معها حتريا لقرار مسيحي قوي 

مستقل.
تكشف االنتخابات البلدية األخيرة أن 
املناصفة مبعناها الدقيق، أي أنها شراكة 
متساوية بني املسيحيني واملسلمني، هي 

شعار سعد احلريري وحده. فالهرولة التي 
عّبر عنها االقتراع األخير سواء في بيروت 
أو زحلة عكست توق األحزاب املسيحية، ال 
سيما مبا تنتجه ”ورقة النوايا“ بني التيار 
الوطني احلر والقوات اللبنانية، لتحقيق 

تسونامي يصادر الصوت املسيحي في 
الطريق ملقارعة مقبلة مع الشريك املسلم. 

وكشف اقتراع األقالم املسيحية في بيروت 
عن أن شروط التحالف مع ”املستقبل“ 

انتقائية مزاجية، وأن التعبئة داخل جمهور 
األنصار ال تّتسق مع خطاب القوات املعلن.
ال ميكن للقوات اللبنانية، أي الشريك 

املسيحي األساسي لسعد احلريري وتياره، 
أن يتذرع مبزاج مسيحي ال ميكن ضبطه حني 
يدعو ”احلكيم“ جمهوره إلى انتخاب ”الئحة 
البيارتة“ بطريقة توحي بأن الدعوة صورية، 

ال سيما في تلميحه بأنها ”جتربة أخيرة“، 
مبا يستبطن، ولو عن غير قصد، دعوة 

مضادة. لم يبذل شركاء املستقبل املسيحيون 
جهدا وال سمعنا عن مهرجان وال نشطت 

حملة انتخابات حقيقية لهم في بيروت. بدا 
أن النصف الثاني من املناصفة ترك للحريري 
أن يأتيهم بها فيما هم منهمكون في حسابات 

أخرى.
ال ميكن لسعد احلريري إال أن يستنتج 

ذلك، وأن يكتشف بألم أن هناك حلفاء ”فتحوا 
خطوط حساب مع املرشحني خارج الالئحة 

مما هدد املناصفة، وهذا ال يشرف العمل 
السياسي واالنتخابي“.

تتصرف األحزاب املسيحية بعقلية ما 
قبل احلرب األهلية وما قبل الطائف، وفي 

خلدها توق حملو التاريخ والقفز فوق عقود 
تبدل فيها العالم أجمع. ازدهرت خالل 

األيام املاضية عبقرية مخبرية تفصل ما بني 
الصوت املسلم والصوت املسيحي لتظهير 

النقاء املسيحي للوائح املسيحيني، على 
ما يفيض تخلفا في فهم الفكرة اللبنانية 
بالطبعة احلديثة. بدا النزوع إلى توحيد 

املسيحيني يشبه الدفاع عن ”جنسهم“ وليس 
عن مشروعهم. باملقابل توّجه سعد احلريري 

إلى الالئحة املنافسة بالقول ”أنتم تشبهوننا 
وال تشبهون من حاول كسر املناصفة بني 

املسلمني واملسيحيني فى بيروت“. ال أعرف 
ماذا يدور في خلد سعد احلريري بعد هذه 

التجربة. رمبا يتساءل في دواخله عما جعله 
مواجها لـ”بيروت مدينتي“ وهي التي متثل 
تكامال، ولو مناكفا، ملشروعه ومشروع أبيه.

ليست املناصفة مزاجا عند سعد احلريري 
بل هي ثابتة تكاد تكون بيولوجية، على 

الرغم من أن احتقان الطوائف ال يرّوج لها. 
أسدل الرجل الستار على العرض فخورا 

بإجنازه ”نحن وأنتم من حمى املناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني، تذكروا يا أهل بيروت 

عندما يتم اتهامكم بالطائفية، تذكروا أنتم 
من حمى املناصفة“.

رمبا بات مطلوبا على تيار املستقبل 
وحلفائه إجراء مراجعة حقيقية جتيب 
على أسئلة ملحة لفهم يأس املقترع من 

صندوق االقتراع، وحتلل احللفاء من 
أحالفهم وصعود اخليار اآلخر اخلارج عن 
أي اصطفافات حزبية تقليدية تكاد تصبح 

بليدة متغربة عن شروط العصر. عندها فقط 
قد تستعيد هذه املناصفة معناها وجدارتها 

ولزوميتها.

المناصفة.. هل أخطأ سعد الحريري

{اتحاد المغرب العربي يعد مطمحا لكل الشعوب المغاربية، وحلما لكل البلدان المشكلة 

له، وهو ما يؤكد الحاجة لتجسيد هذا التكتل اإلقليمي}.
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} ٢٧ سنة مرت على اإلعالن عن قيام احتاد 
املغرب العربي في ١٧ فبراير ١٩٨٩. ومع ذلك 

ظل هذا االحتاد مشلوال. ولم تنجح سياسات 
احلكومات واألنظمة القائمة في املنطقة في 

تفعيل االحتاد وال حتى في الشروع في ذلك، 
إذ لم تنجز خطوط النقل البري واحلديد 

املبرمجة بني الدول املغاربية. ولم تنشأ أي 
منطقة للتبادل احلر ولو بني دولتني من دول 

االحتاد اخلمس.
في املقابل يأخذ االحتاد األوروبي نصيب 

األسد في املعامالت التجارية لدول املغرب 
العربي بنسبة تبلغ ٦٠ باملئة. فأكثر من نصف 
املعامالت التجارية التونسية تتم مع االحتاد 
األوروبي. وكذلك الشأن بني اجلزائر واالحتاد 

األوروبي الذي يأخذ حصة ٥٠ باملئة تقريبا 
من حجم املبادالت التجارية اجلزائرية مع 
اخلارج بقيمة حوالي ٤٠ مليار دوالر. أما 

املغرب فيمثل التبادل التجاري له مع االحتاد 
األوروبي ٧٠ باملئة من إجمالي مبادالته 

التجارية الدولية. وميثل االحتاد األوروبي 
الشريك األول ملوريتانيا ال سيما في قطاع 

الصيد البحري.
ويبدو أن احلكومة التونسية تيقظت 

ملخاطر االنغالق التجاري الذي تردت 
فيه بسبب تسليم زمام أمورها التجارية 
لالحتاد األوروبي، وأمورها املالية للبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي مبا يهدد 
أمنها واستقاللها املاليني. فسارع رئيس 
احلكومة احلبيب الصيد لزيارة اجلزائر 

الشهر املاضي، أحلقها بزيارة أخرى سرية 
منذ أسبوعني إلى ليبيا، وختمها بثالثة إلى 
املغرب مطلع هذا األسبوع كانت مؤجلة منذ 

فبراير املاضي.
ولم تكن هذه الزيارات املغاربية لرئيس 
احلكومة التونسية إال تعبيرا صريحا عن 

ضعف العالقات التجارية واالقتصادية 
بني تونس ودول احتاد املغرب العربي. 

فحجم التبادل التجاري بني الدول املغاربية 
ال يتجاوز ٣ باملئة من احلجم اإلجمالي 

ملعامالتها التجارية اخلارجية.
وحجم التبادل التجاري بني تونس 

واملغرب ال يتجاوز ٣٥٠ مليون دوالر. وحتتل 
تونس مرتبة متأخرة في قائمة شركاء 

املغرب، إذ هي الشريك رقم ٤٨، بينما شهد 
التبادل التجـاري بني تونس واجلزائر 

تراجعا بنحو ثالثة ماليني دوالر، فيما 
تراجعـت الصـادرات التونسية نحو ليبيا 
٦٫٤ باملئة، في ظل ارتفاع وتيرة التجارة 

املوازية. بينمـا ال يبلـغ حجم التبادل 
التجاري بني تونس وموريتانيا ٥٠ مليون 

دوالر.
وما تراجع التبادل التجاري بني تونس 

وليبيا الضعيف أصال إلى النصف إال بسبب 
ارتفاع وتيرة التجارة املوازية التي جتاوزت 
نسبة ٥٠ باملئة من حجم املبادالت. التهريب 

من ليبيا ومن اجلزائر يكّلف تونس أكثر 
من مليار دوالر سنويا. وهو ما يشكل إعاقة 

حقيقية لكل محاوالت التنمية التجارية 
الثنائية واإلقليمية. وليس ذلك إال دليال على 
عجز دول املغرب، منفردة، عن مقاومة ظاهرة 
التهريب والتجارة املوازية. ومع هذا الوعي 
الذي تكشفه األرقام لم تتوفق حكومات دول 

املغرب العربي إلى صيغ سياسية وأمنية في 
حجم حتديات شعوب املنطقة.

وميكن اإلقرار بفشل الدبلوماسية 
التونسية في حتريك موضوع االحتاد 
املغاربي رغم الزيارات املتعددة لرئيس 

احلكومة التونسي ولوزير خارجيته لدول 
املغرب العربي. وال بد من التذكير بأن رئيس 
اجلمهورية التونسية الباجي قائد السبسي 

اكتفى من دول املغرب العربي اخلمس بزيارة 
يتيمة إلى اجلزائر. وهذا يدل على أن تونس 
تفتقر لسياسة خاصة ولدبلوماسية موجهة 

نحو املغرب العربي.
الواضح أن السياسة التونسية فشلت 

في وضع دبلوماسية اقتصادية خارج 
سياسة احملاور في املغرب العربي. فالعالقة 

التونسية اجلزائرية تأثرت باالتفاق 
العسكري الذي أمضاه الرئيس السبسي مع 

الواليات املتحدة األميركية السنة املاضية. 
وهو ما خلق فتورا كبيرا في العالقة بني 
الدولتني استوجب ماراطونا من زيارات 
املسؤولني من كال الدولتني لم تنته إلى 

إعادة الثقة كاملة بني النظامني اجلزائري 
والتونسي.

إن تونس مازالت تقرن سياساتها 
االقتصادية بقرب مواقفها السياسية من 

هذه الدولة أو تلك. وهذا واضح في قضية 
الصحراء املغربية التي يعتبرها املراقبون 

الشوكة املدقوقة في خاصرة االحتاد 
املغاربي. وهي قضية حتركها دول االحتاد 
األوروبي ال سيما أسبانيا وفرنسا إلفشال 

مشروع الوحدة املغاربية.
فإذا اقتربت تونس من اجلزائر ال 

تنجح في احلفاظ على عالقة متينة مع 
املغرب والعكس صحيح. لكن الطريف أن 
اجلزائر واملغرب الدولتني املتنازعتني في 

ملف الصحراء املغربية حتتفظان بعالقات 
اقتصادية قوية، إذ تعد اجلزائر الشريك 

االقتصادي رقم واحد في أفريقيا للمغرب 
بحجم مبادالت يبلغ ١٣ مليار دوالر تقريبا.

من احللول التي أقرتها احلكومة 
التونسية بعث منطقة للتبادل احلر على 

احلدود مع ليبيا. بينما مازالت منطقة 
التبادل احلر مع اجلزائر مؤجلة. وهذه 
الفكرة لم تطرح بعد في عالقة باملغرب 

وموريتانيا.
ولكن دول املغرب العربي ال سيما تونس 

واجلزائر واملغرب وبدرجة أقل موريتانيا 
تخوض مفاوضات منفردة للتبادل احلر مع 

االحتاد األوروبي. وهي لم تنجح في تنسيق 
رؤاهـا في هذه املسألة مبا يعزز مواقفها 
نحو الدفاع عن مصاحلها، بل إن بعضها 

ينافس البعض اآلخر في الفوز باالتفاق قبل 
غيره.

وهذا ما يجعل االتفاقات املنفردة لكل 
دولة من دول االحتاد املغاربي مع االحتاد 
األوروبي متعثرة ال حتقق احلد األدنى من 
مصالح شعوب املنطقة. ففي الوقت الذي 
يحدد فيه االحتاد األوروبي أهدافه بدقة 

ويفرض شروطه على دول املنطقة، انطلقت 
جولة جديدة متقدمة من املفاوضات إلنشاء 

منطقة للتبادل احلر مع تونس دون أن تنجح 
تونس في تضمينها حق التنقل احلر إلى 

حد اآلن.
االحتاد األوروبي يريـد من تونس 
واملغرب فالحتهما. ويريد من اجلزائر 

مخزوناتها الغازية. ويريد من ليبيا ثرواتها 
النفطية العائمة. وعينه على الثروات 

السمكية املوريتانية. بينما تعجز دول 
االحتاد املغـاربي على تلبية حـاجيات 

بعضهـا البعض مـن الثروات التي متلكهـا 
وتفيض عن حاجتها وتفرط فيها لالحتاد 

األوروبي بيسر، وتعسر متكني جيرانها 
منها. وهذا ما يجعل تونس تتخبط لتحقيق 
حاجياتها من الطاقة فيما تهب منتوجاتها 

الفالحية العزيزة بأثمان بخسة لالحتاد 
األوروبي.

وفي الوقت الذي يستفيد فيه رأس 
املال األوروبي بالتسهيالت اجلبائية 

اخلرافية في االستثمار وباليد العاملة 
التونسية املتخصصة، ما زال رأس املال 

املغاربي مهووسا بأوروبا يودعها أمواله 

ويستأمنها على ثرواته واستثماراته. إن 
االحتاد املغاربي حلم لم يكتمل وأمل في 

اخلالص من الهيمنة األوروبية على مصائر 
شعوب املنطقة عجزت األنظمة املغاربية على 

حتقيقه.

االتحاد األوروبي يبتلع اتحاد المغرب العربي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

} مما ال شك فيه أن مآالت الثورة أو األزمة 
السورية، كما بات يطلق عليها عامليا، وصلت 

إلى حالة االستعصاء، وباتت كل احللول 
املطروحة على الطاولة مجرد افتراضات 

نظرية، ال ميكن تطبيقها على أرض الواقع، 
وال ميكن التعامل مع فكرة املفاوضات املعطلة 

حاليا بوصفها طوق جناة ميكن إلقاؤه إلى 
قرابة عشرة ماليني سوري ما بني محاصر 
ونازح ومهجر ناهيك عن مئات اآلالف من 

املعاقني واملعتقلني، ألنها أصال لم تتقدم قيد 
أمنلة، ولم تستطع وضع تصور ولو حتى 
نظريا للحل، طاملا أن األسد باق على رأس 

السلطة مشفوعا بوصاية روسية تزداد قوة 
يوما بعد يوم، في ظل انعدام طرف آخر 
ال يرجح كفة املعارضة، ولكن على األقل 

يساندها.
وإذا كانت الدول الغربية وبعض الدولة 

العربية املعنية قد كثفت من جهودها 
الدبلوماسية خالل األيام األخيرة، من 

أجل البحث عن مخرج مالئم، فإن النظام 
وداعميه باملقابل قد كثفوا من طلعاتهم 

اجلوية على حلب حتديدا، والتي حتولت 
في الفترة املاضية إلى أيقونة جديدة تضاف 

إلى أيقونات سابقة، ال بسبب صمودها، 
ولكن بسبب حجم مأساتها الكبيرة، وحجم 

الدمار غير املسبوق الذي حلق بها، كل 
هذا ليثبت نظام األسد ومن ورائه ماللي 

طهران، رفضهم الكلي ألي حلول سياسية ال 
تنسجم مع شعارهم الذي رفعوه أول مرة، 
”األسد أو نحرق البلد“ وهو الشعار الذي 

أباح لهم عمليـات تدمير و تهجير منظمة، 
أشرف عليها قادة احلرس الثوري اإليراني 
بشكل مباشر، ثم تولت روسيا منذ تدخلها 

نهاية سبتمبر من العام املاضي إكمال 
املهمة، وحققت آلتها العسكرية دمارا هائال، 

وتسببت في كـوارث إنسانية، ستحتاج 
عقودا طويلة ملعاجلتها، هذا في حال توقفت 
احلرب قريبا، وهو أمر تشير كافة التوقعات 
إلى أنه ضرب من اخليال في الوقت احلالي 

على األقل.
على األرض تبدو كتائب الثوار ال حول 
لها وال قوة وهي تصغي كل مرة إلى سيل 

من الوعود بقرب التسليح، يعقبه على الفور 
تشدد أميركي غير منطقي في رفض عبور 

أي قطعة سالح إلى الكتائب السورية خشية 
وقوعها في أيدي من تسميهم واشنطن 

اجلماعات املتشددة، وهي تعني بكل تأكيد 
تنظيم داعش، والذي لم يعان وفق ما يظهر 

من تسجيالت ومعلومات أي نقص في 
املعدات العسكرية املتطورة، وهو، ورغم 

اخلسائر التي تعرض لها، سواء في العراق 
أم في سوريا ما زال ميتلك كافة مقومات 
البقاء، وهو يحتل بشكل عملي مساحات 

شاسعة في البلدين، في حني ال متتلك كتائب 
ثوار سوريا، أو من تبقى منها، القدرة على 

قتال اجلميع ما بني تنظيم داعش وقوات 
النظام، وخاصة في مواجهة ذلك الطوفان 

من العسكريني واملرتزقة الذين ال تنفك إيران 
ترسلهم حتت أنظار واشنطن، دون أن تخشى 

عقابا أو حتى حتذيرا شديد اللهجة في 
أضعف اإلميان.

وإذا كانت إيران قد تعرضت لهزائم 
متالحقة آخرها ما حدث في خان طومان 

في الريف احللبي، والذي أفقدها صوابها 
وجعلها تتوعد علنا بالرد القاسي، فإنه من 

املؤكد أن استمرار الضربات اجلوية الروسية 
السورية على كتائب الثوار واملعارضة 

املسلحة من شأنه أن يفقدها قدرتها على 
مواصلة الصمود، لتصبح حلب في احملصلة 
لقمة سائغة بني أنياب اإليرانيني، ولن تلبث 

إدلب آخر معاقل الثورة احلية أن جتد 
نفسها محاصرة من كافة االجتاهات، هذا 
في حال استمرار سياسة التسويف التي 
ينتهجها أصدقاء الشعب السوري، وهي 

سياسة مستمرة منذ بدايات الثورة السورية، 
وحتديدا منذ فبراير ٢٠١٢ في املؤمتر األول 

ألصدقاء سوريا، ساعتها لم يطق وزير 
اخلارجية السعودية الراحل األمير سعود 

الفيصل احلشو الكالمي، واخلطابات 
املتعاطفة، واعتبر وهو يعلن انسحاب وفد 

اململكة من االجتماع أن السبيل الوحيد 
للخروج من األزمة هو نقل السلطة طوعا 

أو كرها، وهو ما عاد ليؤكده مؤخرا وزير 
اخلارجية السعودي عادل جبير الذي قال 

”إن األسد سيرحل عن سوريا سواء بالعمل 
العسكري أم السياسي“.

وألن الرغبة السعودية في دعم الشعب 
السوري وثورته تصطدم مبا ميكن وصفه 

بالتواطؤ الدولي، فإن األسد ومن ورائه 
داعموه يبدون ذاهبني بعيدا في حربهم على 

كل ما هو حي، واستطرادا على كل ما هو 
سوري، بعد أن عدلوا شعارهم األول ليصير 

”األسد ونحرق البلد“ وقد بدأ النظام منذ 
أشهر باستجالب العروض اإليرانية إلعادة 
إعمار البلد بعد تدميرها وإحراقها، ليعاد 

بناؤها من جديد وفق رؤية املرشد اإليراني.

األسد ونحرق البلد

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي
الالقلقلعي مصطفطفى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

اا قق
صح

ليست املناصفة مزاجا عند سعد 

الحريري بل هي ثابتة تكاد تكون 

بيولوجية، على الرغم من أن احتقان 

الطوائف ال يروج لها



ن - أعلنـــت احلكومـــة الســـورية عن  } عــامّ
إجـــراءات لوقف هبوط العملة الســـورية لكن 
املتعاملني أبدوا شـــكوكهم فـــي جناحها بعد 
تداعي وقـــف إطالق النار وانهيـــار محادثات 
الســـالم مبا أدى إلى أحد أشد التراجعات في 
قيمـــة العملة منـــذ اندالع احلـــرب قبل خمس 

سنوات.
وفقدت الليرة أكثر من 90 باملئة من قيمتها 
على مدى سنوات احلرب وتسارع هبوطها في 
األسابيع األخيرة منذ انهيار محادثات السالم 
فـــي جنيف واســـتئناف القتال فـــي حلب بني 

قوات احلكومة واملعارضة املسلحة.
والليـــرة متداولـــة عند حوالـــي 635 ليرة 
للدوالر في دمشق مقابل 47 ليرة عشية اندالع 
احلرب وتتراجع قيمتها أكثر في املدن األخرى 
حيـــث انخفضـــت بنحو 20 باملئـــة في أقل من 

شهر حسبما قاله متعاملون.
وتخلـــى كثير من الســـوريني عـــن الليرة 
ويســـتخدمون الدوالر في تعامالتهم اليومية 
ويحاولـــون اكتنـــاز العملة الصعبـــة حلماية 

مدخراتهم.
وأكـــد أديـــب ميالة حاكم مصرف ســـوريا 
املركـــزي، األربعاء، أنه ســـيتخذ مـــا يلزم من 
إجراءات لوقف انهيار العملة، مؤكدا أن البنك 
ضخ عشرة ماليني دوالر في السوق منذ بداية 

األسبوع.
وكشف ميالة لوسائل اإلعالم احلكومية أن 
صعود ســـعر صرف الدوالر ليـــس مبررا على 
اإلطالق في ضوء معرفة البنك املركزي بالطلب 
على النقد األجنبي والعرض وحجم الســـيولة 

في الليرة.
وتوقـــع أن يشـــهد ســـعر صـــرف الدوالر 
هبوطا كبيرا عندما حتدث اإلجراءات تأثيرها 
وســـيتكبد املضاربون خسائر كبيرة. واجتمع 

ميالة أيضا مع جتار العملة ملناقشة اخلطط.
وقال خبير مالي كبير في دمشـــق إن ضخ 
العشـــرة ماليني دوالر الذي أعلنه ميالة حتى 

اآلن لن يؤثر بشكل يذكر على أسعار الصرف.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز ”إذا 
لم تصاحب تلك اإلجراءات خطوات أخرى على 
نطاق أوسع الســـتعادة الثقة فسنشهد هبوط 
العملة إلى 700 ليرة مقابل الدوالر قبل يونيو“.
وقـــال مصـــدران ماليـــان مطلعـــان غيـــر 
حكوميني في العاصمة الســـورية إنهما علما 
أن البنـــك املركزي يخطط إلنفـــاق 100 مليون 

دوالر لدعم العملة في األيام القادمة.
ويســـعى البنك إلى ضخ املزيد من العملة 
الصعبة في الســـوق من خالل إصدار أوامره 
لكل شـــركة صرافة معتمدة ببيع ما يصل إلى 
مليون دوالر للجمهور بسعر 620 ليرة للدوالر. 
وســـتلقص تلـــك اخلطـــوة الفارق بني ســـعر 
الصرف في الســـوقني الرسمية والسوداء في 

محاولة للقضاء على األخيرة.
ومع احتـــدام القتال في حلـــب وغياب أي 
بادرة تسوية سياسية يتضاءل أمل السوريني 
في حتســـن االقتصـــاد. ودفع انهيـــار العملة 
معـــدل التضخـــم للصعـــود وأدى إلـــى تفاقم 
املعاناة بسبب احلرب حيث يكافح السوريون 
لتدبيـــر احتياجاتهم األساســـية مثـــل الغذاء 

والطاقة.
وارتفـــع إنفـــاق احلكومـــة بالليـــرة فـــي 
امليزانيـــة ألكثر من مثليه لكنـــه يظهر تراجعا 

حادا عند حسابه بالدوالر.
وقال مســـتثمر مالي مطلـــع على خطوات 
البنك املركزي طلب عدم الكشـــف عن هويته إن 
”هناك مخاوف اآلن بخصوص مستقبل الليرة 
نظـــرا لفقدان الثقة في اإلجـــراءات احلكومية 

إضافة إلى انكماش االقتصاد“.
وحـــدث الهبوط الســـريع األخيـــر للعملة 
حينمـــا أعلنت روســـيا أنها خفضـــت دعمها 
العســـكري للرئيس بشـــار األســـد في مارس 
املاضـــي. وكانت العملـــة حينئذ عند نحو 475 

ليرة للدوالر.

ورغم الدمار الهائـــل الذي أحدثه الصراع 
والعقوبات الغربية املفروضة على سوريا فقد 
تفـــادت الليرة حتى اآلن خطر الســـقوط احلر 

الكامل.
ويعتقـــد البعـــض أن إيران حليفة األســـد 
أودعـــت مئـــات املاليـــني مـــن الـــدوالرات في 
احتياطيـــات البالد املســـتنزفة التي كانت 17 
مليار دوالر قبل األزمة. ويقول أحد املصرفيني 
إن حملـــة احلكومـــة على الســـوق الســـوداء 
للعملـــة حققت بعض النجـــاح في املاضي في 

كبحها لكن تأثير ذلك يتضاءل اآلن.
وصرح مصرفيون ورجـــال أعمال اتصلت 
بهم رويتـــرز بأن كثيرا من النـــاس يحجمون 
عن شـــراء الـــدوالرات عبر القنوات الرســـمية 
حتى عندما تتيح لهم سعرا أفضل من السوق 

السوداء خشية سؤالهم عن مصدر أموالهم.
وذكر متعامل بشـــركة صرافة معتمدة في 

حلب التي متزقها احلرب قدم نفســـه باســـمه 
األول أحمـــد ”لســـوء احلظ ال يرغـــب أحد في 
الشـــراء من الشـــركات املعتمدة ويتجه معظم 
الناس إلى شـــراء الدوالر من السوق السوداء 

حتى ولو بتكلفة أعلى“.
وفي مطلـــع العام احلالي، حـــدد املصرف 
املركزي الســـوري ســـعر صرف الدوالر بـ290 
ليـــرة في حـــني كان فـــي حـــدود 390 ليرة في 
الســـوق السوداء، لكن سعر الصرف ارتفع في 
بداية الشـــهر املاضي إلى 442 ليرة في السوق 
الرسمي مقابل 500 ليرة في السوق السوداء.

وعزا خبراء الســـبب إلـــى املضاربات في 
الســـوق الســـوداء التـــي تتحكم في أســـعار 
الصـــرف وقالـــوا إنه من الصعـــب إيجاد آلية 
حتكم بســـعر الصرف حاليا فـــي وقت لم تؤد 
جلسات التدخل التي يعلن عنها البنك املركزي 

النتيجة املرجوة منها. 

ويشـــكل انخفاض قيمة العملة الســـورية 
دليال ملموســـا علـــى االقتصـــاد املنهك جراء 
اســـتمرار احلرب منذ أكثر من خمس سنوات 
في ظل تقلص املداخيل واإليرادات وانخفاض 

االحتياطي من النقد األجنبي.
ويتوقـــع البنك الدولي اســـتمرار انكماش 
االقتصـــاد في ســـوريا خـــالل العـــام اجلاري 
ليصـــل إلـــى 8 باملئة في ظل اســـتمرار النزاع 
وغياب حل سياســـي لألزمة للبـــدء في إعادة 

إعمار البنية التحتية املتضررة.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ قالت السلطات الرقابية الروسية 
إنها تنوي فرض حظر تام على 

واردات اخلضروات والفاكهة 
القادمة من تركيا األسبوع املقبل، 

في تطور جديد للعالقة املتوترة بني 
البلدين منذ العام املاضي.

◄ تعتزم الصني ضخ نحو 722 
مليار دوالر في مشاريع للبنية 

التحتية تتعلق بالنقل خالل 
السنوات الثالث املقبلة، وتتضمن 

شبكات للسكك احلديدية امليترو 
والطرق واملمرات املائية واملطارات.

◄ أعلنت شركة نيسان اليابانية، 
أمس، أنها ستستحوذ على حصة 

تبلغ نحو 34 باملئة من شركة 
ميتسوبيشي مقابل 2.2 مليار دوالر. 

وقد أدى اإلعالن إلى ارتفاع أسهم 
ميتسوبيشي بأكثر من 16 باملئة.

◄ أعلنت شركة الطاقة اإليطالية 
العمالقة إني أنها تخطط لطرح 

مشروعات في مجال الطاقة 
املتجددة في إيطاليا وباكستان 

ومصر، وذلك في إطار أكبر خطة 
للشركة القتحام مجال الطاقة 

النظيفة.

◄ رفعت احلكومة النيجيرية 
أسعار الوقود بنسبة 65 باملئة 

وحثت البنك املركزي على تبني 
سياسة للعملة أكثر مرونة لتحفيز 

االستثمار، في ظل معاناة أكبر 
اقتصاد في أفريقيا من أسوأ أزمة 

منذ عقود.

◄ ارتفع احتياطي العملة األجنبية 
في البنك املركزي الروسي مبقدار 

4.5 مليار دوالر أي بنسبة 1.2 باملئة 
خالل شهر أبريل ليبلغ أكثر من 

391.5 مليار دوالر، بحسب بيانات 
صادرة عن البنك.

باختصار

{انهيـــار اتفاق شـــنغن بين الدول األوروبية قد تنجم عنه أزمة هجـــرة أكثر تدميرا من أي أزمة قد 

تمر بها منطقة اليورو، وقد تستمر لفترة طويلة}.

بيير كارلو بادوان
وزير االقتصاد اإليطالي

{ال نتوقع أن يتقرر أي تحرك أثناء االجتماع القادم لمنظمة أوبك في يونيو. التركيز ســـينصب 

على االستراتيجية التي يمكن اتخاذها من أجل استقرار أسواق النفط}.

أنس الصالح
وزير النفط الكويتي بالوكالة

صعدت احلكومة السورية من إجراءاتها العاجلة والقاسية للحد من االنهيار السريع لسعر 
صرف الليرة، لكن محللني اســــــتبعدوا أن تتمكن إجراءات البنك املركزي من وقف النزيف، 

ولن تتمكن من معاجلة الوضع االقتصادي املتدهور بعد خمس سنوات من احلرب.

دمشق تكافح لوقف انهيار الليرة مع تضاؤل آمال السالم
[ البنك المركزي يقول إنه ضخ الماليين من الدوالرات إلنقاذ الليرة [ إجراءات قاسية بحق المتالعبين بأسعار صرف العملة

أديب ميالة:

سيتم اتخاذ كل ما يلزم 

من اإلجراءات لوقف نزيف 

انهيار الليرة السورية

مليون دوالر سيضخها 

البنك المركزي في السوق 

خالل أيام لدعم الليرة، 

وفقا لمصادر مطلعة
100

البنك الدولي يتوقع أن 

يواصل االقتصاد السوري 

انكماشه خالل العام الحالي 

وبنسبة تصل إلى 8 بالمئة

} األقرص ( مرص) – عززت ســـلطات محافظة 
األقصـــر فـــي صعيـــد مصـــر، اســـتعداداتها 
الستقبال آالف السياح، خالل املوسم السياحي 
اجلديد، بعد تنصيبها من قبل أعضاء املجلس 
التنفيذي ملنظمة الســـياحة العاملية، كعاصمة 

للسياحة العاملية.
وقال احملافظ محمد بدر إن محافظة األقصر 
قد تنجح في جتاوز أزمتها الســـياحية، وأنها 
تستعد الستقبال رحالت طيران مباشر، يصل 
إليها بشـــكل أســـبوعي من اليابـــان وهولندا 

وأملانيا والدمنارك وبريطانيا والصني.
وأضاف أنه مع بداية املوســـم الســـياحي 
اجلديد، ســـوف تســـتضيف األقصر االجتماع 
رقم 104 للمجلس التنفيذي ملنظمة الســـياحة 

العامليـــة فـــي نهايـــة أكتوبر املقبـــل. وأكد أن 
ســـلطات احملافظة انتهت مـــن تنفيذ عدد من 
املشروعات، التي تهدف لرفع مستوى املرافق 
في كافـــة املناطـــق األثرية والســـياحية، مثل 
االنتهاء من إضاءة منطقة وادي امللوك الغنية 
مبقابر ملوك الفراعنة، ومعبدي حتشبســـوت 
والرامســـيوم، وإعـــادة إنـــارة جبـــل القرنـــة 
التاريخي الذي يضم بني جنباته مئات املقابر 

املصرية القدمية.
وأضـــاف أنهـــا قامـــت بتطويـــر ســـاحة 
معابـــد الكرنك، واالنتهاء من تركيب عشـــرات 
الكاميرات التليفزيونية ملراقبة احلالة األمنية 
مبختلف الشوارع وامليادين واملزارات األثرية 
والســـياحية. وأوضح احملافظ أنه مت االنتهاء 

من وضع الدراســـات اخلاصة بإقامة أول دار 
لألوبـــرا باألقصـــر، وإطالق مشـــروع لتطوير 
وحماية ما تبقى من معالم قرية حســـن فتحي 
التاريخية في غرب األقصر. وكشف عن خطط 
إلقامة مرسى ســـياحي جديد للفنادق العائمة 
مبنطقـــة الزينية شـــمال احملافظة ومشـــروع 
هضبة الطود السياحية جنوب مدينة األقصر، 
الذي يهدف إلقامة منتجعات ســـياحية جديدة 
على مساحة 5 ماليني متر مربع، تضيف قرابة 

4500 غرفة للطاقة الفندقية باحملافظة.
كما أشار إلى إقامة مركز دولي للمؤمترات 
بهـــدف جذب مـــا يســـمى بســـياحة احلوافز 
واملؤمتـــرات، ومشـــاريع إلقامة ثالثـــة فنادق 
خمس جنـــوم مبنطقـــة أرض فندق ســـافوي 

ومنطقة أرض السلطانة على نهر النيل.
وتأمل الســـلطان أن يكون اختيار األقصر 
الســـتضافة االجتماع املقبل ملنظمة الســـياحة 
العامليـــة، مبثابة شـــهادة على أمـــان املدينة، 
ويســـاعد علـــى اســـتعادة األقصـــر ملكانتهـــا 
الســـياحية، وعودة التدفقات الســـياحية إلى 

طبيعتها مجددا باملدينة .

األقصر تأمل بتدفق السياح بعد تنصيبها عاصمة للسياحة العالمية

واشنطن تستجوب بنوكا 

بسبب أوراق بنما

عامل يستند أمس إلى كيس من حبوب المكسرات في ساحل العاج التي تنتج نحو ربع إنتاج العالم

} نيويــورك - وجهت هيئـــة ضبط اخلدمات 
املالية فـــي والية نيويـــورك" طلبات معلومات 
إلى عـــدد من البنوك، بســـبب فضيحة "أوراق 
بنما" هي بنـــك غولدمان ســـاكس وبي.أن بي 
باريبـــا وكنديـــان امبيريال بنك وســـتاندارد 

تشارترد.
ويأتـــي التحقيـــق بعـــد طلـــب معلومات 
ســـابق وجهته الهيئة فـــي 21 أبريل إلى بنوك 
سوســـيتيه جنرال وكريدي سويس ودويتشه 
بنـــك وعشـــرة بنـــوك أخـــرى ورد ذكرهـــا في 
الوثائق املســـربة التي كشـــفت عـــن فضيحة 

تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وذكر مصدر مطلع أن املؤسســـات البنكية 
اجلديـــدة املعنية أمامها مهلـــة حتى 23 مايو 
للـــرد على طلبـــات املعلومات املوجهـــة إليها 
مـــن هيئـــة ضبط اخلدمـــات املالية فـــي والية 
نيويـــورك، التـــي ميكـــن أن تقـــرر الحقا فتح 

حتقيق إذا لم تكن األجوبة مرضية.
وتلقـــى 17 بنكا باالجمال خالل االســـابيع 
األخيرة طلبات معلومات مـــن الهيئة املخولة 

التحقيق وفرض عقوبات في والية نيويورك.
وأمـــرت الهيئـة جميـع البنــــوك املذكـورة 
بـــأن تقدم لها أي وثيقــــة وأي اتصـال مرتبـط 
مبكتـــب "موســـاك فونســـيكا" للمحامــــاة في 
بنمـــا، الذي يقـــع في صلـب فضيحـــة التهرب 

الضريبي.

أوراق بال قيمة

محمد بدر:

محافظة األقصر قد تنجح 

في تجاوز أزمتها السياحية 

خالل األشهر المقبلة



} لنــدن – أكدت وكالـــة الطاقة الدولية، أمس، 
أن حـــاالت تعطل إنتاج النفط فـــي بلدان مثل 
كندا ونيجيـريا وليبيـا قد تســـاعـد في تقلـص 
فائـــض املعروض مـــن اخلام هـــذا العام، في 
الوقت الذي سيســـتفيد فيـــه الطلب من زيادة 
اســـتهـالك البنـزيـــن وخاصــــة فـــي الهنــــد 

والصني.
وتوقعت أن يهبط إنتـــاج الدول من خارج 
منظمـــة أوبك بواقع 800 ألف برميل يوميا في 
العـــام احلالي، مبا ميثل زيـــادة عن التوقعات 
الســـابقة التي صدرت عـــن الوكالة بانخفاض 

قدره 710 آالف برميل يوميا.
ويرى محللون أن سياســـة كبـــار منتجي 
أوبـــك بـــدأت جتنـــي ثمارها، في ظـــل تراجع 
إنتـــاج النفط مرتفع التكلفـــة وزيادة حصتهم 

في األسواق.

وأبقـــت وكالة الطاقـــة الدوليـــة، ومقرها 
باريس، علـــى توقعاتها لنمـــو الطلب العاملي 
لهذا العـــام دون تغير عنـــد 1.2 مليون برميل 
يوميـــا، لكنها قالت إن التوقعات املســـتقبلية 

متيل إلى االرتفاع.
وقالـــت في تقرير ســـوق النفط الشـــهري 
إن ”أي تغيرات فـــي توقعاتنا احلالية للطلب 
العاملي فـــي 2016 من املرجح أن تكون اآلن في 
اجتاه االرتفـــاع أكثر من احتمـــال نزولها، إذ 
يتزايد الطلب على البنزين بقوة في كل ســـوق 
أساســـية تقريبـــا مبا يفوق أثـــر الضعف في 

نواجت التقطير الوسيطة“.
ويختلـــف هـــذا التقرير كثيـــرا عن حتذير 
وكالـــة الطاقة الدولية في بدايـــة العام من أن 
ســـوق النفـــط قد ”تغـــرق في اإلمـــدادات“ في 
العام احلالي، في ظل وتيرة تعزيز املخزونات 
والزيـــادة الصافية في اإلنتاج العاملي في ذلك 

الوقت.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى حتذيـــر صندوق 
النقـــد الدولي الشـــهر املاضـــي عندما خفض 
توقعاتـــه لنمو االقتصـــاد العاملي فـــي العام 
احلالـــي إلـــى 3.2 باملئة من 3.4 باملئـــة. لكنها 
قالـــت إن االســـتهالك الكبيـــر في بلـــدان مثل 
الصني وروسيا والهند على وجه اخلصوص، 
قد يســـاعد على تبديد أثر أي تراجع ينتج عن 

حدوث تباطؤ اقتصادي.
وأوضحت أن ”الطلب على النفط في الهند 
خالل الربع األول من العـــام ارتفع بواقع 400 
ألف برميل يوميا على أساس سنوي مبا ميثل 
نحـــو 30 باملئـــة من الزيـــادة العاملية. ويعطي 
هذا املزيـــد من الدعم للنظرية القائلة إن الهند 
تسحب البســـاط من حتت قدم الصني كسوق 

أساسية للنمو في القطاع النفطي“.
ومن ناحية اإلنتاج، أدى حريق غابات في 
مقاطعة ألبرتا الكندية إلى خروج نحو مليون 
برميل يوميا من الطاقة اإلنتاجية من اخلدمة 

في بداية مايو.
وأشـــارت وكالـــة الطاقـــة إلـــى أن توقف 
بعـــض اإلنتاج في نيجيريـــا وليبيا وفنزويال 
والكويـــت، إضافة إلـــى تقلص إنتـــاج النفط 
الصخري في الواليات املتحدة أديا أيضا إلى 

تآكل اإلنتاج العاملي.

ورجحـــت الوكالة تباطؤ منـــو املخزونات 
العامليـــة مـــن النفط اخلام إلى نحـــو 200 ألف 
برميـــل يوميـــا فقط فـــي النصـــف الثاني من 
هـــذا العام مقابل 1.3 مليـــون برميل يوميا في 

النصف األول.
وارتفعت أسعار خام القياس العاملي مزيج 
برنت بنســـبة 77 باملئة عن أدنى مســـتوياتها 
في يناير حني بلغـــت نحو 27 دوالرا للبرميل. 
وقفزت، أمس، بعـــد تقرير الوكالة فوق حاجز 

48 دوالرا للبرميل.
وقالـــت الوكالـــة إن أي ارتفـــاع آخـــر في 
أســـعار النفط ”ســـيكون محدودا على األرجح 
بفعل تنامـــي مخزونات النفط ومنتجاته التي 
ستظل من سمات الســـوق حتى الوصول إلى 

مستويات طبيعية بشكل أكبر للمخزونات“.
وأضافـــت أن إنتاج أوبك ارتفع بواقع 330 
ألف برميل يوميا في أبريل إلى أعلى مستوى 
في ســـبع ســـنوات عند 32.76 مليـــون برميل 
يوميـــا، وقاد هـــذه الزيادة منو إنتـــاج إيران 

والعراق واإلمارات.
وقالـــت الوكالـــة إن إنتـــاج حقـــول النفط 
الســـعودية قد يرتفع باجتاه الوصول إلى 11 
مليـــون برميل يوميا من املســـتويات احلالية 

البالغة نحو 10.2 مليون برميل يوميا.
وأضافت أن إيران التي عادت إلى األسواق 
العاملية في يناير بعـــد رفع العقوبات الدولية 
التي كانت مفروضة علـــى طهران على خلفية 
أنشطتها النووية، زادت إنتاجها وصادراتها 

بوتيرة أسرع من املتوقع.
وأوضحـــت أن حجم إنتاج إيـــران بلغ في 
أبريـــل نحو 3.56 مليون برميـــل يوميا بزيادة 
300 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 
أواخر 2011 أي قبل فـــرض العقوبات الدولية 

على طهران.
وارتفع معدل حتميل اخلام اإليراني بواقع 
600 ألـــف برميل يوميـــا في أبريـــل إلى نحو 
مليونـــي برميل، بحســـب الوكالـــة التي قالت 
أيضا إنه لم تتضح بعد كمية النفط التي جرى 
ســـحبها مـــن صهاريج التخزيـــن على جزيرة 

خرج ضمن هذه الشحنات.
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◄ ارتفعت عوائد القطاع السياحي 
في المغرب في الربع األول من 

العام بنسبة 6.6 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 1.26 مليار 

دوالر، رغم تراجع طفيف في أعداد 
السياح الذين زاروا البالد.

◄ أكدت المؤسسة الليبية للنفط 
أنها ألغت شحنتي خام من 

برنامج تصدير الشهر الجاري، 
بسبب منع المؤسسة المنافسة 

التابعة للحكومة التي تسيطر على 
شرق البالد للصادرات من ميناء 

الحريقة.

◄ يعقد في دبي في 23 مايو 
الجاري معرض ”الشرق األوسط 
إلدارة النفايات وإعادة التدوير“ 

ويستمر لمدة 3 أيام. وأعلنت 
حكومة دبي أنها تسعى لتقليل 
النفايات إلى الصفر بحلول عام 

.2030

◄ قالت الشركة السعودية العالمية 
للبتروكيماويات ”سبيكم“ أمس 

إنها تعتزم االسترداد المبكر 
لطرحها األول من الصكوك والتي 

أصدرته في 2011 بقيمة 480 مليون 
دوالر، في 6 يوليو المقبل.

◄ فازت شركة االتحاد للطيران 
اإلماراتية بجائزتين من جمعية 

أمناء الخزينة في شركات الشرق 
األوسط، وذلك كأفضل فريق إلدارة 

الخزينة واتفاقية السندات التي 
بلغت قيمتها 700 مليون دوالر.

◄ ارتفع صافي أرباح مجموعة 
طلعت مصطفى، أكبر شركة مصرية 

للتطوير العقاري مدرجة في 
البورصة، بنسبة 7 بالمئة في الربع 

األول من العام الحالي، لتصل إلى 
نحو 22.45 مليون دوالر.

باختصار

اقتصاد
{التغيـــرات التي يشـــهدها العالم تتطلب مضاعفة الجهد لبنـــاء قطاع صناعي خليجي متقدم 

ومتكامل، يدعم أهداف التنمية في دول الخليج ومصالحها على المدى البعيد}.

خالد الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية السعودي

{العاهل المغربي محمد الســـادس أعطى تعليماته بإلغاء التأشـــير عن الصينيين ابتداء من يوينو 

المقبل كخطوة أولى لتوثيق الشراكة االستراتيجية الموسعة بين البلدين}.

صالح الدين مزوار
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون املغربي

أوبك تحسم الصراع مع المنتجين من خارج المنظمة

صدرت، أمس، مؤشرات كثيرة حاسمة تؤكد قرب عودة التوازن إلى أسواق النفط، وجناح 
استراتيجية أوبك في خفض اإلنتاج مرتفع التكلفة، وقد أكد املتعاملون في األسواق ذلك 

حني دفعوا مزيج برنت إلى االرتفاع.

[ وكالة الطاقة ترجح عودة التوازن إلى األسواق العام الحالي [ مزيج برنت فوق 48 دوالرا بعد تراجع المخزونات األميركية

انحسار اإلنتاج مرتفع التكلفة

النفط في لندن

توقعات وكالة الطاقة 

الدولية تحولت من التحذير 

من فائض المعروض إلى 

ترجيح توازن السوق

ألف برميل يوميا 

التراجع المتوقع في 

اإلنتاج من خارج أوبك 

في العام الحالي
800

} بــريوت – قـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
متام ســـالم، اخلميـــس 12 مايو اجلـــاري، إن 
عدم وجود رئيـــس للبالد على مدى عامني هو 
أحد أســـباب غياب النمو والتراجع الكبير في 

النشاط االقتصادي.
وأضاف خـــالل افتتاح منتـــدى االقتصاد 
العربي في بيروت، أن هناك أســـبابا خارجية 
أخرى ساهمت في التراجع االقتصادي وأولها 
احلرب في سوريا، التي تركت تأثيرات سلبية 

على االقتصاد اللبناني.
وتوقـــع حاكم بنـــك لبنان رياض ســـالمة 
أن يحقـــق االقتصاد اللبناني منوا بنســـبة 2 
باملئـــة خالل العـــام احلالي، وهي نســـبة تقل 
عن متوســـط النمو املتوقعة في منطقة الشرق 

األوسط والبالغة نحو 3 باملئة.
وجـــاءت تلك التصريحات خـــالل ”منتدى 
االقتصـــاد العربـــي“ الـــذي تنظمـــه مجموعة 
االقتصـــاد واألعمال، بالتعـــاون مع بنك لبنان 
واملؤسسة العامة لتشـــجيع االستثمارات في 
لبنـــان وجمعية بنـــوك لبنان واحتـــاد الغرف 
اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية مبشاركة 
أكثر من 500 مستثمر ورجل أعمال من 20 بلدا.
وأضاف ســـالمة أن بنك لبنـــان يعتبر هذا 
النمـــو املتوقع مقبوال بســـبب الوضع احلالي 
فـــي لبنان وما يجري فـــي املنطقة العربية من 

أحداث.
وتوقع أن تنمو الودائع بنسبة تتراوح ما 
بـــني 4.5 إلى 5 باملئة أي مـــا يوازي 8 مليارات 

دوالر فـــي العام احلالي، وقـــال إن هذا املعدل 
يعتبر كافيا لتمويل القطاعني العام واخلاص.

وأشار إلى أن ”العجز في ميزان املدفوعات 
يشكل مكمن ضعف لالستقرار املالي في لبنان، 
حيث سجل خالل الربع األول من العام احلالي 
عجـــزا بقيمـــة 644 مليـــون دوالر، ناجتـــا عن 

مدفوعات الدولة بالعملة األجنبية“.
وأكد حاكم بنك لبنان أن ”الكالم الذي يدور 
عـــن وجود لبنان علـــى القائمة الســـوداء، قد 
سقط ولم يعد هناك أي مشكلة للقطاع البنكي 

مع اخلارج“.
وبـــدأت البنـــوك فـــي لبنـــان مطلـــع مايو 
اجلاري، االلتزام بتطبيق العقوبات األميركية 
املفروضة على نحو 100 شـــخصية ومؤسسة 

محســـوبة على منظمـــة حزب اللـــه اللبناني، 
والتي تشـــمل عدم تقدمي خدمات أو تسهيالت 

بنكية.
واعتبر ســـالمة أن“ما يطمئن الســـوق هو 
املســـتويات املرتفعـــة الحتياطـــات العمـــالت 
األجنبيـــة لـــدى القطــــاع البنكي ولــــدى بنـك 

لبنان.

استمرار األزمة السياسية يعمق أزمة االقتصاد اللبناني

رياض سالمة:

القطاع البنكي في لبنان 

ليس مدرجا حاليا على أي 

{قائمة سوداء}

البعد االستراتيجي للشراكة املغربية الصينية ومنافعها املتبادلة

} تسارع تطور العالقات الصينية املغربية 
بشكل مطرد يوما بعد يوم، وها هي تتوج 

بزيارة امللك محمد السادس للصني من 
أجل إبرام شراكة استراتيجية في مختلف 

املجاالت، مبنية على أساس املساواة والثقة 
بني الطرفني، لتصل العالقات، التي بدأت قبل 
56 سنة إلى مرحلة النضج وفتح آفاق جديدة 

ومتعددة.
وحرص املغرب دائما على أن تكون 

الشراكة مع الصني شاملة ومتتد إلى جميع 
امللفات اإلقليمية والدولية، قوامها تعزيز 

العالقات التجارية املبنية على مبدأ الربح 
املتبادل فضال عن املقاربة القائمة على تنويع 

الشركاء الدوليني، من خالل استفادته من 
موقعه اجلغرافي االستراتيجي على مشارف 

أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وقد أكد ذلك امللك محمد السادس في 

القمة األخيرة ملنتدى التعاون الصيني 
األفريقي في جنوب أفريقيا، وكذلك القمة 
املغربية اخلليجية التي عقدت مؤخرا في 

الرياض.
على الصعيد االقتصادي، يعد املغرب 

الشريك التجاري الثاني للصني في أفريقيا، 

فيما متثل الصني الشريك التجاري الرابع 
للمغرب، إذ بلغ حجم املبادالت التجارية 

بني البلدين منذ سنـة 2013 نحو 3.69 مليار 
دوالر.

وقد صدرت الصني للمغرب ما قيمته 3.13 
مليار دوالر، فيما لم تتجاوز وارداتها 558 
مليون دوالر، وتتركز الصادرات الصينية 

للمغرب في منتوجات النسيج والتجهيزات 
املنزلية والصناعية والشاي، فيما ميثل 

الفوسفات واملنتوجات البحرية أهم 
الصادرات املغربية إلى الصني.

وفي ظل هذا العجز التجاري الكبير 
لصالح الصني، كان من الضروري 

العمل على تعزيز العالقات االقتصادية 
والسعي إلى إرساء شراكة ”رابح – رابح“ 
وتوسيع التعاون من خالل االنفتاح على 

أسواق إقليمية في قطاعات واعدة مثل 
التكنولوجيات احلديثة بهدف إعادة التوازن 

للميزان التجاري بني البلدين.
وميكن للمغرب االستفادة من هذه 

الشراكة خاصة من خالل استقبال جزء من 
االستثمارات الصينية في أفريقيا، علما 

بأن الصني استثمرت، حسب إحصائيات 
رسمية، أكثر من 75 مليار دوالر في القارة 
خالل الفترة ما بني 2000 و2011 ، محتلة 

بذلك املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة 
األميركية.

وإذا كانت الشراكة االستراتيجية 
املغربية الصينية قائمة على الركيزة 

االقتصادية، فإن البعد السياسي 
والدبلوماسي ليس مبعزل عن ذلك، فالرباط 

تنظر إلى بكني كقوة إقليمية ودولية ذات 
وزن حيوي، ميكن أن تكسبها في صفها، ال 
سيما في ملف نزاع الصحراء، باعتبار أن 

الصني عضو دائم في مجلس األمن الدولي.
وينتظر املغرب من الصني، بحكم وزنها 

الدولي املتنامي، القيام بأدوار في اجتاه 
تسوية مشكلة الصحراء املغربية التي عمرت 

طويال منذ 1975.
وحتاول الرباط في هذا الصدد التقرب 

من الصني بشكل أكبر، وربح مواقفها 
الداعمة للطرح املغربي حلل نزاع الصحراء، 

واملتمثل في إرساء احلكم الذاتي املوسع 
ألقاليم الصحراء املغربية، آخذة بعني 

االعتبار توجه بكني الداعي إلى احترام 
السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول 

كضامن لألمن واالستقرار.
ويبدي املسؤولون الصينيون مواقف 

متطابقة مع املغرب في السياسة اخلارجية، 
في ما يتعلق باالعتدال وتغليب التسوية 

السلمية للخالفات، وسوف يسمح ذلك 
للبلدين بتنسيق جهودهما من أجل املزيد 

من السالم واالستقرار والدفاع عن مصالح 
البلدان النامية في ظل النظام العاملي اجلديد 

املتسم بالتجاذبات القوية.
ويبدو املغرب، بفضل االستقرار وروح 
التسامح والتعايش التي ميزته تاريخيا، 
مؤهال أكثر من غيره من البلدان األفريقية 
الصديقة للصني، ليكون البوابة الرئيسية 
في تعزيز الروابط السياسية واالقتصادية 
والتجارية مع القوة االقتصادية الثانية في 

العالم.
ويلتقي البلدان في سعيهما لتكريس 

قيم التعايش واحلوار بني مختلف الديانات 
والثقافات، بسبب اإلمكانات الكبيرة 

التي يتمتع بها املغرب، وخاصة موقعه 
االستراتيجي بني أوروبا وأفريقيا ونعيم 

االستقرار.
ويتمتع املغرب مبيزة عالقاته السياسية 

واالقتصادية املتينة واملتجذرة مع الدول 
األفريقية وسياسة الشراكة جنوب جنوب 
التي يتبناها، وتواجد شبكة متطورة من 

املؤسسات املالية والبنكية املغربية في 
القارة، مما يجعله شريكا أساسيا بالنسبة 

إلى الصني.
وتعد تلك املزايا جذابة بالنسبة إلى 
الصني، التي ترتكز سياستها أيضا على 

تنويع العالقات الدولية كصمام أمان 
لالستقرار، فالتعويل على عالقة استراتيجية 

واحدة ال يخدم قضايا املغرب االقتصادية 
والسياسية، وينطبق ذلك على الصني أيضا.

هشام بولنوار
باحث من المغرب



باسل العودات

} غّيرت احلرب السورية املستمرة منذ خمس 
ســـنوات، ومبا حملته من خطر على الوجود 
الســـرياني اآلشـــوري واملســـيحي عامـــة في 
سوريا، الكثير من املفاهيم والقناعات الدينية 
والالهوتية لدى بعض املســـيحيني، وصارت 
ألول مرة ملســـيحيي ســـوريا ذراع عســـكرية 
أسوة بالقوى والتيارات والقوميات السورية 

األخرى التي متتلك ميليشيات خاصة بها.
باللعبـــة  املســـيحيني  انخـــراط  يرجـــع 
العسكرية في ســـوريا وفق سنحاريب ميرزا، 
مســـؤول املنظمة اآلشـــورية الدميقراطية في 
أوروبا، وعضو ائتالف املعارضة الســـورية، 
إلى طبيعة الصراع التي فرضت حمل السالح 
للدفـــاع عـــن النفس كحـــق مشـــروع في ظل 

التهديد الوجودي.
ويوّضـــح ميرزا، في حوار مـــع ”العرب“، 
قائال ”كان بروز تشـــكيالت مسلحة سريانية 
آشـــورية حتمّيا في ظل تسلح بقية املكونات 
في مجتمع اجلزيرة السورية، وحتت تسميات 
مختلفـــة، األمر الذي يدفعنـــا إلى التأكيد بأن 
ظاهرة التســـلح لدى الســـريان اآلشوريني لم 
تعكـــس موقفا أو اصطفافا سياســـيا مع هذا 
الطرف أو ذاك بقدر ما جاءت كحتمية ونتيجة 

لتعقيدات الصراع وطبيعته ”.
لكن، وكما فرض الواقع تشكيل ميليشيات 
آشورية عسكرية، التي تأسست حتت مسمى 
(ســـوتورو ـ مكتب احلماية)، فقد فرض أيضا 
انقســـام هذه امليليشـــيات. ويرجع املعارض 
الســـوري اآلشـــوري هذا االنقسام في املوقف 
واالرتباط إلى وقائع لها عالقة بطبيعة القوى 
املســـلحة املتواجـــدة فـــي منطقـــة اجلزيرة، 

فاملنطقـــة خاضعـــة لســـيطرة قـــوات النظام 
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب التابعـــة حلزب 

االحتاد الدميقراطي الكردي.
وبالتالي فإن أي حالة مسلحة ال بد وأنها 
ستكون مرتبطة بإحدى هاتني القوتني، وهذا 
هـــو حال قـــوات الســـوتورو بشـــقيها األول 
املرتبط بالنظـــام والثاني باألكراد، ُيضاف له 
مـــا مّثلته ســـيطرة تنظيم الدولة اإلســـالمية 
علـــى مســـاحات كبيـــرة فـــي ريـــف محافظة 
احلسكة ملدة طويلة واجتياحه لقرى اخلابور 
ومحاوالته اجتياح مدينة احلسكة من تهديد 
وجـــودي ملعظم مكونـــات املجتمـــع وخاصة 

السريان اآلشوريني.
وأضـــاف ميـــرزا ”لقـــد حاولـــت املنظمة 
اآلشورية الدميقراطية مع بداية تشكيل قوات 
الســـوتورو أن ُتبقي هذه القوات في مستوى 
قوات أمن داخلية حلماية أحياء املســـيحيني 
من اعتـــداءات على خلفيات جنائية مع غياب 
قـــدرة النظام على حمايتهـــا، وللحيلولة دون 
فـــرض وصايـــة أو اصطفاف سياســـي لهذه 
القـــوات، إال أن تنامي التنظيمات اإلســـالمية 
املتطرفة وفشـــلها في تقدمي منوذج ناجح في 
مناطق ســـيطرتها، ودور أجهـــزة أمن النظام 
فـــي خلـــق وتوفيـــر كل املناخات التـــي تدفع 
باملزيد من املسيحيني لاللتصاق أكثر بالنظام 
بحثا عن حماية، كل ذلك ساهم في تشكيل هذا 

املشهد العسكري لدى املسيحيني“.

القلق من اإلسالميني

انتقد ســـنحاريب ميرزا كتائب املعارضة 
ذات التوجه اإلسالمي، وأّكد أن املشكلة ليست 
في درجـــة االعتدال على املســـتوى العقائدي 
أو األيديولوجـــي وإمنا فـــي محاولتها فرض 
رؤيتها بالقوة على املجتمع الســـوري. وقال 
”النتائـــج تشـــير إلى خلـــو كل املناطـــق التي 
خرجت عن ســـيطرة النظام من املســـيحيني، 
وما شـــاب الثـــورة من انحرافـــات متثلت في 
رفع رايات وشعارات ومصطلحات وخطابات 
دينيـــة طائفيـــة من قبل العديد مـــن الفصائل 
املســـلحة (املعارضة) وضعف أداء املعارضة 
السياســـية فـــي املســـتوى اإلعالمي وفشـــل 
اســـتقطاب األقليات، كل ذلك زاد من مخاوف 

السريان وعموم املسيحيني من املستقبل“.
واستطرد ”ال نخشـــى املعارضة السورية 
املسلحة ذات التوجه الوطني املدني كاجليش 
احلر، الذي ُأســـس حلماية املدنيني ولتحقيق 
أهداف الثـــورة، لكننا قلقون جـــدا من توجه 
الفصائل املسلحة اإلســـالمية التي تتعارض 
أهدافها مع أهداف الثورة، وطالبنا من خالل 
أطر املعارضة بتشـــكيل قوة وطنية ســـورية 
تعبـــر عن وحدة الســـوريني حتت قيادة هيئة 
حاكمـــة انتقاليـــة بصالحيـــات كاملـــة وفق 
محـــددات بيـــان جنيف وقـــرارات الشـــرعية 
الدوليـــة وآخرها قرار مجلـــس األمن الدولي 

رقم 2254“.
وشـــّدد ميـــرزا ”نحن ندافع عـــن احلقوق 

القومية للشـــعب اآلشـــوري كمكون أساسي 
وأصيـــل فـــي وطنـــه ضمـــن وحدة ســـوريا 
اجلغرافيـــة، وندعو إلى نظـــام وطني بإدارة 
المركزية يســـمح لنا بتدريـــس لغتنا القومية 
واعتبارهـــا لغة رســـمية وطنية ُتـــدّرس في 
املناهج الدراســـية ملن يرغـــب، وحتظى بدعم 
والتعليميـــة  التربويـــة  الدولـــة  مؤسســـات 
واإلعالميـــة والثقافية، ونعمـــل من أجل بناء 
دولـــة دميقراطيـــة علمانيـــة مدنيـــة تعددية 

للجميع“.
واســـتطرد موّضحا ”علـــى الرغم من أننا 
ندعو إلى المركزية موسعة الصالحيات متنح 
األطراف أوســـع سلطات ممكنة إلدارة شؤون 
مناطقها، فإننا في الوقت نفســـه نســـعى ألن 
ينتـــج ذلك عن قناعة الســـوريني بجدوى هذا 
املقترح وفوائده، ونهتم بفتح نقاشات معمقة 
حـــول درجـــة الالمركزيـــة، باعتبارها قضية 
لم تتح لعموم الســـوريني مناقشـــتها وبلورة 
موقـــف حيالها بعيـــدا عن تعقيـــدات وتنوع 

الصراع الدائر في سوريا“.
لكنه، أضاف ”نعتقد أنه من السابق ألوانه 
طرح مشاريع ال حتظى بالتوافق والقبول من 
كل املكونـــات خصوصـــا في منطقة شـــديدة 
التنوع القومي والديني كاجلزيرة الســـورية، 
كما أن أي إطار دستوري أو قانوني يجب أن 
ينبثق من اإلرادة الوطنية للشعب السوري“.

وحول استخدام النظام السوري لألقليات 
لتبرير جـــزء من حربه، قال ميـــرزا ”لقد دأب 
نظام األســـد علـــى إظهار نفســـه كمدافع عن 
األقليـــات وحريص عليهـــا، والبديل عنه هم 
املتطرفون، لكن نتحمل نحن أيضا كمعارضة 
ســـورية جزءا من املســـؤولية في مســـاعدة 
النظام على تبرير مـــا يرتكبه ألننا لم نتمكن 
من حماية مســـار ثورتنا مـــن االنحرافات وال 

مـــن التدخالت اخلارجية التـــي لم تكن بريئة 
في استثمار الوضع خلدمة أجنداتها“.

وأضـــاف أن النظـــام احلاكـــم عمل طوال 
أربعني عاما علـــى تغذية االعتقاد بأّنه حامي 
األقليات وأنه بزواله ستلجأ األغلبية السنية 
لتصفية حساباتها التاريخية مع تلك األقليات 
لكن هـــذا التخويـــف فاقـــد للمصداقية وذلك 
ألســـباب عّدة، ففي البداية عاش املسيحيون 
في سوريا ولقرون عدة دون نظام األسد وفي 
ظل أكثرية ســـنية حيث كان لهم موقع متمّيز 
في مجاالت عّدة، أما فترة سيطرة نظام األسد 
على السلطة فكانت أسوأ فترة عرفوها؛ حيث 

فقدوا امتيازاتهم وتدّنت نسبتهم“.

تشريك في املعارضة

نفى القيادي السرياني وجود أي مشاريع 
انفصالية أو رغبة جماعية في الهجرة و“رغم 
ما تعرض له الســـريان اآلشوريون، والوجود 
املســـيحي عامة، من انتهاكات، فإنهم مازالوا 
متمســـكني بالبقاء علـــى أرضهم للحفاظ على 

وجودهم“.
وأكـــد أنهم ”لـــم يتلقوا عروضا مباشـــرة 
مـــن دول أوروبية للهجـــرة، لكن بعض الدول 
األوروبيـــة عملت بطريقة غير مباشـــرة على 
ذلك عبر تصريحات إعالمية، وهو ما شـــجع 
الكثير من املســـيحيني بشـــكل عام والسريان 
اآلشـــوريني بشـــكل خاص علـــى الهجرة إلى 

الدول األوروبية“.
ورغـــم أنه انتقد عـــدم وجـــود أي متثيل 
للســـريان اآلشـــوريني فـــي الهيئـــة العليـــا 
للمفاوضات إال أن مسؤول املنظمة اآلشورية 
الدميقراطيـــة في أوروبـــا، أّكد علـــى دعمها 

كجهة ُمكّلفة بالتفاوض مع النظام. 

وقال ”لألســـف ال يوجد متثيل للســـريان 
اآلشـــوريني فـــي الهيئة العليـــا للمفاوضات، 
وكذلك ضمن الوفد التفاوضي رغم أن املنظمة 
اآلشـــورية الدميقراطية عضو مؤسس في كل 
من إعالن دمشق واملجلس الوطني واالئتالف 

الوطني“.
واستطرد مؤّكدا ”على الرغم من شعورنا 
باخلـــذالن والشـــكوك فـــي جديـــة االئتـــالف 
والهيئـــة العليا للتفـــاوض في حتقيق متثيل 
عادل للســـوريني، وحـــول طبيعـــة توجهات 
املعارضـــة حيـــال مســـألة التنـــوع القومـــي 
فـــي املرحلـــة املقبلة، إال أن ذلك لـــم يثننا عن 
االســـتمرار فـــي دعـــم مواقف الهيئـــة العليا 
للتفـــاوض واملشـــاركة في معظـــم الفعاليات 
التـــي أقيمت على هامش املســـار التفاوضي 

في جنيف“.
ودعـــا ســـنحاريب ميـــرزا كل املكونـــات 
الســـورية إلى ”االلتفاف حول أهداف الثورة 
في احلريـــة والكرامة والعدالـــة االجتماعية 
وبنـــاء دولة القانـــون واملواطنـــة، باإلضافة 
إلى بنـــاء نظـــام دميقراطي مدنـــي تعددي“، 
مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إال بوجود معارضة 
مؤثرة وقادرة على التفاوض من منطق القوة 

والوحدة بعيدا عن اإلمالءات اخلارجية.
وتطّرق في هذا الســـياق إلى قرار تعليق 
املعارضة الســـورية للمفاوضات الذي انتقده 
واعتبره خسارة على أكثر من مستوى، وقال 
”في ظـــل غياب أي قـــدرة على حتقيق حســـم 
عســـكري، وبعد التحوالت في موازين القوى 
التي فرضها التدخل الروســـي املباشر، ليس 
أمام املعارضة الســـورية مـــن خيارات خارج 
إطار احلل السياســـي املســـتند إلـــى قرارات 

الشرعية الدولية“.
ويرى ميرزا أن معركة املفاوضات انعكاس 
ملوازين القـــوى على األرض، مشـــيرا إلى أن 
عمليـــة تعليق املشـــاركة باملفاوضـــات مثلت 
خســـارة ليس فقط على املســـتوى السياسي 
بل أيضا على املستوى الشعبي واإلنساني“. 
واســـتبعد امتالك املعارضة السورية ألوراق 
ضغط تساعدها على الصمود في قرارها هذا.

وقـــال ”إن تصريحات موســـكو واملبعوث 
الدولـــي ســـتيفان دي مســـتورا تؤكـــد على 
اســـتمرار املســـار التفاوضي على الرغم من 
تعليـــق املفاوضات من جانـــب الهيئة العليا، 
مبعنـــى أنهـــا ســـتتعرض لضغـــوط كبيـــرة 

للتراجع عن قرارها ”.
مـــع ذلك، أعـــرب ميرزا عـــن قناعته بعدم 
وجـــود إمكانيـــة لتخلي املعارضة الســـورية 
عـــن مطالبهـــا الثوريـــة األساســـية، وقـــال 
”تؤكـــد الوثائق التـــي قدمتها الهيئـــة العليا 
للمفاوضات للمبعوث الدولي خالل اجلوالت 
السابقة على أن االنتقال السياسي هو الهدف 
والغايـــة من العمليـــة التفاوضيـــة، وما عدا 
ذلك هـــو خروج عن جوهر قرارات الشـــرعية 

الدولية“.
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لقاء
ممثل اآلشوريين في سوريا: نزلنا قسرا إلى ساحات المعارك

[ سنحاريب ميرزا: ندعو إلى نظام بإدارة المركزية موسعة الصالحيات [ معركة المفاوضات انعكاس لموازين القوى على األرض
أّكد ســــــنحاريب ميرزا، مسؤول املنظمة اآلشورية الدميقراطية في أوروبا، وعضو ائتالف 
املعارضة السورية، على عدم وجود إمكانية لتخلي املعارضة السورية عن مطالبها الثورية 
األساســــــية، ودعا إلى حتويل اســــــتهداف النظام للمدنيني لقضية تفقده أي مصداقية في 
املســــــار التفاوضي، وأّكد أن مشكلة املعارضة املسلحة ذات التوجه اإلسالمي ليست في 
درجة االعتدال على املســــــتوى العقائدي واأليديولوجي وإمنا في محاولتها فرض رؤيتها 

بالقوة على املجتمع السوري.

ال مفر من لغة السالح

مشكلة المعارضة المسلحة اإلسالمية ليست في مستوى اعتدالها العقائدي واأليديولوجي، 

وإنما في فرض رؤيتها بالقوة على المجتمع

نتحمل نحن كمعارضة ســـورية جزءا من المسؤولية في مســـاعدة النظام على تبرير ما يرتكبه، 

ألننا لم نتمكن من حماية مسار ثورتنا من االنحرافات وال من التدخالت الخارجية

لدينــــا شــــكوك فــــي جديــــة االئتالف 

والهيئــــة العليا للتفــــاوض في تحقيق 

تمثيــــل عــــادل للســــوريني وتوجهات 

املعارضة حيال مسألة التنوع القومي 

في املرحلة املقبلة

سنحاريب ميرزا

ال نخشــــى املعارضة الســــورية ^

املسلحة ذات التوجه الوطني 

املدنــــي كالجيش الحــــر لكننا 

قلقون جدا من توجه الفصائل 

اإلسالمية املسلحة

يرز ريب

حلويات للسيدة األسد.. على أرض الشام تجتمع كل المفارقات

 نصيرة تختوخ

} قضـــى الصحافي روبرت دولمرس شـــهرين 
في سوريا يتجّول ويحاور ويسّجل مالحظاته 
حول بانوراما الحرب التي نقل تفاصيلها كما 
شـــاهدها في كتابه ”حلويات للســـيدة األسد“، 

الذي صدر أواخر أبريل 2016.
ويرمز الكاتب بهذا العنوان إلى الحلويات 
التـــي ابتاعهـــا من أحـــد محالت الشـــكوالتة 
الفاخرة في بلجيكا وأرســـلها للســـيدة أسماء 
األسد، حيث كان ينوي إجراء حوار معها ومع 
زوجهـــا لكن لم يتـــم األمر حينهـــا، وإن كانت 

ُأتيحت له فرصة متأخرة لذلك رآها ال تلزمه.
ينقـــل دولمـــرس صـــورا من دمشـــق التي 
تســـتمر فيها الحياة رغم القتال المحتدم على 
تخومها، ففيهـــا تتعايش األعراق ويمارس كل 
شـــعائره حسب ما يناســـبه لكن الخّط األحمر 
يبقى السياسة والتدخل فيها. وصور الرئيس 
وهو يرتدي نظارات سوداء الحاضرة بقّوة في 
شـــوارع دمشـــق ذّكرت الكاتب، كمـــا صرح في 

بعض أحاديثه باالتحاد السوفييتي سابقا.
يقابـــل الكاتـــب في حمـــص جنـــراال يقدم 
شهادة قاســـية عن المقاتلين القاصرين الذين 
يقعون في أيـــدي الجيش النظامي الســـوري. 
ويعتـــرف بأنهـــم يقتلون وإن كانـــت أعمارهم 
قـــد ال تتجـــاوز الثالثة عشـــرة. ويقابل روبرت 
دولمـــرس أيضا اليســـوعيين الذين يواصلون 

نشـــاط األب فرانس الذي لقي حتفه في حمص 
وينقل شهاداتهم المؤلمة لكنه ينتبه الستمرار 

الحياة في أماكن تنجو من الموت والقصف.
يتضّمن الكتاب شـــهادة للمحّلل الهولندي 
إيرفيـــن فان فيين تقـــّدم ما يلـــزم لفهم تعقيد 
الوضع السورّي الحالّي، والذي ال يمكن فصله 
عـــن ارتباط البلد الجغرافـــي بجيرانه وتاريخ 

النظام ومخابراته منذ حافظ األسد إلى اآلن.
يورد فان فيين ما يلي: عام 1982 
عندمـــا ســـويت حماة بـــاألرض تم 
تغييب اإلخوان المســـلمين حوالي 
20 ســـنة عن مســـرح األحداث. في 
أواخر التسعينات فقط عادت تلك 
الشبكات للنشـــاط مجددا. وكانت 
هناك مســـاحة أكبر في ســـوريا 
لتحمـــل أفـــكار أكثـــر محافظـــة 
مراقبة  تحـــت  بالطبع  وتدينـــا، 
حريصـــة مـــن طـــرف مخابرات 
المســـاحة  الســـوري.  النظـــام 
إحيـــاء  إلعـــادة  الجديـــدة 

اإلســـالميين تم اختالقها من طرف المخابرات 
ألنها سلعة مفيدة للتصدير.

ويضيـــف المحلـــل الهولندي أن ســـوريا 
حافـــظ األســـد كانـــت تقـــدم نفســـها كمعادية 
إلســـرائيل ومساندة لفلسطين وكانت تحب أن 
تظهر نفســـها كمناضل من أجـــل العروبة في 
المنطقة. وحرص حافظ األســـد على أن يكون 

ما هو شـــعبّي بيـــن الناس جزءا من سياســـة 
البلـــد وهكـــذا صارت ســـوريا بطلـــة من أجل 

الفلسطينيين والعروبة.
وســـاهم انهيـــار االقتصاد في الســـنوات 
األخيـــرة لحافـــظ األســـد، الـــذي توفـــي عـــام 
2000، في تحفيز وتنشـــيط القناعـــات الدينية 
المحافظة والمتطرفة الحقـــا، وفق تحليل فان 
فيين الذي يؤّكد أن الدين مشـــتت انتباه جيد. 
وبعد تولي بشـــار األســـد الحكم ما بين 2001 
اإلسالمية  الجماعات  صارت  و2002 
المحافظة أكثر قوة وأصبحت أيضا 
أصعب للتأطير من طرف المخابرات 

السورية.
المرحلـــة الثانية كانـــت عام 2003 
عندما غزت الواليات المتحدة العراق. 
وقـــد كانـــت الفرصـــة مناســـبة جدا، 
بالنســـبة إلـــى المخابـــرات الخاضعة 
للســـلطة المباشـــرة لألســـد، لتصديـــر 
والمتمثلة  المتنامية،  الداخلية  المشكلة 
في تزايد أعداد اإلســـالميين المتشّددين. 
وقد انتقل عدد كبير منهم من سوريا إلى 

الجارة العراق. 
وليس عجبـــا أال يؤتي الضغـــط األميركي 
علـــى ســـوريا في تقليـــص دورها فـــي تمويل 
الجهاديين ُأكله. بالنسبة إلى أصحاب السلطة 
في النظام السوري هناك أمور أكبر في اللعبة؛ 

مركزهم معرض للخطر. 

يضاف إلى السلوك المخابراتي والتدخالت 
الكثيرة وضعف عدم انسجام المعارضة؛ الدعم 
الذي يحصل عليه الجيش الســـوري، الذي كان 
يعادل ثالثمئة ألف جندي انكمش لحوالي مئة 
ألـــف لكنه يحصل على المســـاعدة من الحدود 
اللبنانيـــة من حـــزب الله، ويحصل بمســـاندة 
إيـــران على ميليشـــيات شـــيعية مـــن العراق 
وأفغانســـتان وباكستان. ويقدر عدد المقاتلين 
األجانب في ســـوريا إلى جانـــب المقاتلين في 
الغالـــب مـــع جبهة النصـــرة وتنظيـــم الدولة 

اإلسالمية.
وتوّضـــح أعـــداد المقاتليـــن األجانـــب في 
الجهتيـــن إلى حّد مـــا درجة الصراع وســـبب 
شـــّدته وعدم تغير الكثير علـــى الجبهات حّتى 
التدخل الروســـي في أكتوبر 2015. هناك تدفق 

مستقر في المقاتلين واألسلحة.
يغادر روبرت دولمرس دمشـــق والموالون 
للنظام مستبشرون بالتدخل الروسي وانقالب 
األوضـــاع لصالحهـــم. ويتـــرك خلفـــه ُأَســـرا 
موجوعة وأخرى مســـتفيدة مـــن الحرب. تبدو 
ســـوريا في “حلويات للســـيدة أسد“ بلدا فوق 
المقارنة بقدمه وتاريخه وغناه وأصالته لكنها 
في المشـــهد الحربي تـــكاد تكـــون أرمجدون، 

معركة نهاية الزمن.
ســـوريا التي صار مواطنها مهّددا بالموت 
والقتل وفقدان كل شيء ستبقى رغم كل شيء، 
هكذا رآها الكاتب وال يمكننا أن نراها غير ذلك.



} تونــس - ارتفع منسوب ”احلرب“ الصامتة 
بني طائفة حركة النهضة العقائدية وطائفتها 
السياســـية التـــي تقـــود جهـــودا سياســـية 
وإعالميـــة لتأمني أكثر ما ميكـــن من التموقع 
السياســـي والتنظيمي ضمن القيادة اجلديدة 
التي ســـيفرزها مؤمتر احلركة املزمع انعقاده 

أيام 20 و21 و22 مايو احلالي.
ووفـــق تســـريبات سياســـية يقود راشـــد 
الغنوشـــي خـــالل هذه الفتـــرة وقبـــل انعقاد 
الضغـــط على  املؤمتـــر جهـــودا ”لتخفيـــف“ 
التنظيـــم من خـــالل ”تهدئة“ طائفـــة عقائدية 
تتكون من قيادات تاريخية متمسكة باملرجعية 
اإلســـالمية وطائفة سياســـية مســـتميتة في 
ضمـــان التموقع بقوة ضمن القيـــادة املرتقبة 
كثيرا ما تذّمرت من رفض العقائديني االنفتاح 

على القوى السياسية واملدنية العلمانية.
وقبل أســـبوع من انعقـــاد مؤمتر احلركة 
اإلســـالمية الذي تراهن عليه إلجراء مراجعات 
أيديولوجية وفكرية لكســـب ثقـــة العلمانيني 
وجزء هـــام من الرأي العام التونســـي توارت 
القيـــادات التاريخية عن النشـــاط السياســـي 
واحلضـــور اإلعالمـــي، فيمـــا بـــدت القيادات 
السياســـية تقود جهـــودا للترويـــج لـ“نهضة 

سياسية جديدة“.
”بيعـــة“  أّن  إلـــى  ”العـــرب“  وتوصلـــت 
النهضويـــني للغنوشـــي على إبقائه رئيســـا 
للحركة، خّففت نســـبيا من احلرب بني اإلخوة 
دون أن تطفئ لهيبها في ظل ”إحساس“ قيادات 
سياســـية من اجليل الثاني بـ“اســـتضعافهم“ 
من قبل قيـــادات تاريخيـــة متنّفـــذة تنظيميا 
ومستفيدة من ”سطوتها الروحية“ على قواعد 
متشبعة بثقافة عقائدية متوجسة من ”الفصل 

بني العمل الدعوي والنشاط السياسي“.
وقالـــت دوائـــر مقربـــة مـــن النهضـــة إّن 

الغنوشـــي يدفع باجتاه إفـــراز مؤمتر احلركة 
لـ“قيادة سياسية غالبيتها من اجليل الثاني“ 
قادرة  في مسعى إلى ”تركيز نهضة سياسية“ 
على كســـب ثقة القوى السياســـية والعلمانية 
وجزء من الـــرأي العام الذي تفّضـــل غالبيته 

النأي باإلسالم عن النشاط السياسي.
ورّجحت الدوائر التي رفضت الكشـــف عن 
هويتهـــا أن القيـــادة املرتقبة باتـــت بني يدي 
الطائفـــة السياســـية بعد أن أقنع الغنوشـــي 
القيادات العقائديـــة بأّن ”مصير النهضة بات 
أكثر ارتباطـــا مبدى تفاعلها مـــع العلمانيني 
وفئات واســـعة من املجتمـــع إضافة إلى مدى 
تعاطيها مع التحّوالت اإلقليمية والدولية التي 

رفعت أيديها عن املراهنة على اإلسالميني“.
مؤمترهـــا  خـــالل  النهضـــة  وتراهـــن 
القـــادم، كما يذهب إلى ذلك عـــدد من احملللني 
السياسيني، على ردم فجوة عميقة بني ”أدائها 
السياســـي“ و“بنائها التنظيمي“ الذي يتغذى 
مـــن مرجعية عقائدية منغلقة على نفســـها في 
ظل خارطة سياســـية من أبـــرز مالمحها قوى 

علمانية شرسة في معاداتها لها.
ولم تتـــرّدد الدوائـــر في التأكيـــد على أن 
إبقاء الغنوشـــي رئيســـا للحركة يعّد مؤشرا 
قويا على أن قيادات اجليل الثاني تراهن على 
نفوذه التنظيمي والروحـــي ملواجهة الطائفة 
العقائدية واستبعاد أكثر ما ميكن من رموزها 
مـــن قيادة مرتقبة تفرض عليها أوضاع البالد 
الداخليـــة والتحـــّوالت في املنطقـــة فك خناق 
بنائهـــا التنظيمي وســـطوة مركزيته باجتاه 

تركيز مؤسسات فاعلة.
وعلى الرغم من تأكيد الطائفة السياســـية 
علـــى أن قرارات احلركة تتخذها مؤسســـاتها 
وفـــي مقدمتهـــا مجلـــس الشـــورى إّال أّنها ال 
جتاهـــر بأن أي قرار مصيري ال يتم اتخاذه إال 
بتزكية من رئيس احلركة الذي تبقى ســـطوته 
الروحيـــة فـــوق أّي مؤسســـة من مؤسســـات 

النهضة مبا فيها مجلس الشورى.
ويقول متابعـــون ألداء النهضة أن جتربة 
احلركـــة فـــي تعاطيها مع الشـــأن التونســـي 
خـــالل الســـنوات اخلمـــس املاضيـــة قـــادت 
بالطائفة السياســـية إلى االقتناع بأن الطائفة 

العقائدية زّجت باحلركة في هوة سحيقة بني 
قيادة حتاول ”التفاعل مع حتّوالت سياســـية 
واجتماعية داخلية وأخـــرى إقليمية ودولية، 
وبـــني قاعدة انتخابيـــة ذات مرجعية عقائدية 
تغّلب الوالء الروحي على اخليار السياسي“.

وعلـــى الرغـــم من وجود حالـــة غضب في 
صفـــوف قواعد احلركة على احتـــكار القيادة 
ملركزيـــة القرار فإن غضب النهضويني -وعلى 
خـــالف األحزاب العلمانية- ال يتجاوز ســـقف 
املســـاس بقدســـية مواقف مؤســـس احلركة 
وخياراتـــه وتوجهاته حتى وإن كانت تتجاوز 
قبل كل  صالحياته باعتبـــاره ”األب الروحي“ 

شيء.
وتراهـــن القيـــادات السياســـية على دعم 
الغنوشـــي لها للتموقع القـــوي ضمن القيادة 
املرتقبـــة إلفراز قياديـــني قادرين على خالفته، 
وبعد أن تكون قد كســـبت تأييد القواعد التي 

ال تدين حاليا بالوالء سوى لرئيس احلركة.
وتقـــول الدوائـــر املقربـــة مـــن النهضـــة 
إّن توجـــه الطائفـــة السياســـية نحـــو إعادة 
هيكلـــة البنـــاء التنظيمي وتركيز مؤسســـات 
وآليات يعّد متهيدا ملرحلة ما بعد الغنوشـــي 
والنـــأي بـ“النهضة السياســـية“ عـــن ”الوالء 

وهو ما  باجتاه ”الوالء السياســـي“  الروحي“ 
يعنـــي ضمنيا جتريد املواقف السياســـية من 

مرجعيتها العقائدية.
وترجـــع الدوائر هـــذا التوجه إلـــى أكثر 
من عامـــل وفي مقدمتهـــا اإلقرار بـــأن البناء 
التنظيمـــي احلالـــي، كثيـــرا ما حاصـــر أداء 
احلركـــة وحال دونهـــا ودون انفتاحها ال على 
القـــوى العلمانيـــة فقط بل أيضـــا على فئات 
اجتماعية واسعة تتوجس من طبيعة احلركة 
وأجندتها السياسية وعالقتها بالدولة املدنية.
سياســـية  قيـــادات  تصريحـــات  ووفـــق 
يرتقب أن يفرز املؤمتر القـــادم قيادة تنفيذية 
جديدة من خـــالل تركيز مكتب سياســـي بدل 
املكتـــب التنفيذي، وتركيز مؤسســـات جديدة 
منهـــا ”الندوة الوطنية“ وهي مؤسســـة تضم 

أصحاب الصفات الشورّية والتنفيذية املركزية 
واجلهوية واحمللية في شكل ملتقى سنوي.

وتوقعـــت الدوائر املقربة مـــن النهضة أن 
تتشـــكل غالبيـــة تركيبة القيـــادة اجلديدة في 
ما بعد مؤمترها العاشـــر من قيادات سياسية 
تنتمـــي إلى اجليل الثاني، وهـــو جيل يراهن 
عليه راشـــد الغنوشـــي إلنقاذ آخـــر جماعات 
اإلســـالم السياســـي مـــن الزلزال الـــذي فتك 

باإلخوان في املنطقة العربية.
لكن أخصائيني في اجلماعات اإلســـالمية 
يشـــّددون على أن مستقبل النهضة في تونس 
يبقـــى رهن جتّردهـــا من أي نشـــاط ديني من 
جهة، وقدرتها على التســـليم مبدنية النشـــاط 
السياســـي وتفاعلها مع قوى علمانية شرسة 

من جهة أخرى.
ويرجـــع األخصائيـــون بقـــاء الغنوشـــي 
رئيســـا للنهضـــة ودعمه للطائفة السياســـية 
على حســـاب الطائفة العقائدية إلى أّن رئيس 
احلركة مســـتميت فـــي اإلجناح ألقســـري ملا 
يســـميه بـ“اإلســـالم الدميقراطي“ مهما كانت 
مـــرارة التنـــازالت، مشـــّددين علـــى أن هكذا 
استماتة ســـتقود بالنهضة ما بعد الغنوشي 

إلى االنشطار أو التشظي.

إدريس الكنبوري

} بعد أربع سنوات على مقتل أسامة بن الدن، 
وســـنتني على إعالن تنظيم داعش لدولته في 
ســـوريا والعراق، يبدو تنظيـــم القاعدة وكأنه 
يبحث عن متنفـــس جديد يعيد من خالله بناء 
مشـــروعيته في املشـــهد اجلهادي العاملي، في 
مواجهة تنظيم أبي بكر البغدادي، الذي سطا 
على جزء من املدونة اجلهادية التي أرســـاها 
”فقهاء“ القاعدة وبات يتطلع إلى تقدمي نفســـه 

كوريث شرعي لتركة بن الدن.
ومنـــذ مقتـــل زعيمه فقـــد تنظيـــم القاعدة 
الكثيـــر مـــن حضـــوره الرمزي في األوســـاط 
اجلهاديـــة، وبـــات يتحـــرك مـــن دون كاريزما 
في بيئة تربـــط املشـــروعّية بالبطولة الفردية 
وترفـــض االعتراف بغير اإلجنـــازات امليدانية 
علـــى األرض، وهو ما تفتقـــد إليه القاعدة في 
مرحلـــة قيـــادة أميـــن الظواهـــري وجنح فيه 
تنظيـــم داعش، الـــذي قـــدم للجهاديني عرضا 
مقبـــوال لم تعـــد القاعدة أمامه تعكس ســـوى 
الشحنة اخلطابية واحلنني إلى بدايات تكّون 
الفكـــر اجلهادي في أفغانســـتان، أو ”طفولة“ 
املوجـــة اجلهادية التي شـــهدت نضوجها مع 

تنظيم البغدادي الدموي.
الرســـالتان  تنـــدرج  الســـياق  هـــذا  فـــي 
الصوتيتـــان لكل مـــن الظواهـــري وحمزة بن 
الدن، جنل مؤســـس القاعدة، حول الدعوة إلى 
اجلهاد في سوريا وتوحيد صفوف اجلماعات 
املقاتلـــة، فقـــد جاءت الرســـالتان فـــي توقيت 
متزامن، يفصل بينهما يـــوم واحد، مما يؤكد 
وجود خطـــة جديدة وضعهـــا التنظيم إلعادة 
وضع نفســـه في قلـــب املعادلة داخل املشـــهد 

الســـوري، بعد أن احتجب طويال خلف تنظيم 
الدولة.

تعني رســـالة جنل بـــن الدن أن الظواهري 
لم يعد قـــادرا على لعـــب دور الزعيم الروحي 
للتنظيم، بعد خمس ســـنوات على غيابه، وأنه 
فشـــل في تأســـيس كاريزما شـــخصية داخل 
التنظيـــم نابعة مـــن بصمته اخلاصـــة، ما لم 
يستند إلى املشروعية التاريخية التي ميثلها 

مؤسس القاعدة.
ودفـــع جنل بـــن الدن إلى الواجهـــة، يأتي 
بهدف إيصال رسالة إلى اجلهاديني في سوريا، 
مبثابة ورقة أخيرة يذكر بها الظواهري أتباع 
التنظيـــم باملرجعية اجلهاديـــة التي ولدت مع 
القاعـــدة، ويوحي إلى أتباعه بـــأن تنظيمه ال 

يزال محافظا على إرث بن الدن.
ودعوة الظواهـــري جلبهة النصـــرة، إلى 
إنشـــاء دولتها اإلسالمية اخلاصة في سوريا، 
في مواجهـــة دولة البغـــدادي، وحتذيرها من 
االنشقاق عن القاعدة، حتمل مؤشرات جديدة 
علـــى املأزق الـــذي باتت تعيشـــه القاعدة منذ 
وفاة مؤسسها وتسارع التطورات في سوريا 

والعراق.
يعـــي الظواهـــري أن الســـاحة الســـورية 
اليـــوم هي املربع الذي يتركز فيه التقاطب بني 
اجلهاديني، ورمبا هي االختبار الذي قد يحسم 
اللعبة بني اجلماعات املتطرفة املســـلحة، وأن 
جبهـــة النصرة هي العني التـــي يطل بها على 
الوضع هناك، ولذلك فإن التحذير من االنشقاق 
يعّد تعبيرا عن املخاوف لدى الظواهري من أن 

يفقد آخر األوراق التي بقيت له.
لقد رفـــض الظواهري خالفة تنظيم داعش 
منذ اإلعالن عنها عام 2014، وانتقدها في غير 

مناســـبة؛ كما أن كبار منظـــري التنظيم أمثال 
أبي محمد املقدســـي وأبي قتادة الفلســـطيني 
التحقوا به في النقد الفقهي خلالفة البغدادي 
وتســـفيهها، متعللـــني بأنهـــا لم تكـــن خالفة 
”شورية“ واعتمدت تشتيت صفوف اجلهاديني 
بدل توحيدهـــم، واتهموها بالغلو في التكفير 
والقتل وســـفك الدمـــاء، ولم يكـــن ذلك تنزيال 
ملبـــدأ بقدر مـــا كان تعبيرا عـــن التنافس بني 
التنظيمـــني، وانعكاســـا حلالـــة املباغتة التي 
اصطدمـــت بهـــا القاعدة أمـــام موقف اإلعالن 
عـــن تأســـيس الدولـــة فـــي ســـوريا والعراق 
بشـــكل مفاجئ، وهو ما تدل عليه اليوم دعوة 
الظواهري إلى إنشاء دولة إسالمية من جانب 
جبهة النصرة التابع له، بعد فشل مساعيه في 
إقنـــاع البغدادي بالرجوع إلـــى صف القاعدة 
وتوحيد الصف اجلهادي، تلك املســـاعي التي 
لم تعد سرا بعد أن كشف عنها املقدسي نفسه 

في مناسبات سابقة.
بات مؤكدا أّن هذا املوقف اجلديد من جانب 

تنظيم القاعدة يرمـــي إلى إخراج التنظيم من 
عزلتـــه، وهـــو يدل بوضـــوح علـــى أن تنظيم 
داعـــش فرض علـــى القاعدة خياراتـــه بتبني 
أطروحة الدولة اإلســـالمية، التـــي كان تنظيم 
القاعـــدة يجعلها ســـقفا لعملياته اجلهادية ال 
أرضا ينطلق منها، كما صنع تنظيم البغدادي.
كانـــت القاعـــدة تـــرى أن حتديـــد مجـــال 
جغرافي تبســـط عليه ســـلطتها يســـّهل مهمة 
استهدافها، وهي ال تزال تتذكر أّن متركزها في 
جبال تورا بورا والتحالف مع إمارة طالبان قد 
ســـّرع في توجيه ضربة لها عام 2001 وتفريق 
مقاتليهـــا، لذلك ظلت تشـــتغل كتنظيم مركزي 
غيـــر مرئي لـــه أذرع مختلفة ميكن أن تســـند 
إليها مهاّم مختلفة بحسب الظروف امليدانية، 
ولهـــذا فإن هـــذه الدعوة إلى جبهـــة النصرة 
بإنشاء دولة في ســـوريا هي خطوة انتهازية 
من جانب تنظيم القاعـــدة للتكّيف مع الوضع 
السوري، مع إبقاء اخليارات األخرى مفتوحة 

في اجلبهات املختلفة التي تتواجد فيها.
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حرب صامتة بني «الدعوي» و«السياسي» في حركة النهضة التونسية

املشهد السوري يكشف أزمة القاعدة ويفضح خالفات اإلرهابيني

رياح كثيرة تعصف بحركة النهضة التونســــــية وتهّدد مستقبل حضورها ضمن اخلارطة 
السياسية التونســــــية في ظّل حّدة التناقض مع األحزاب األخرى، باإلضافة إلى التململ 
الشــــــعبي العام من ضبابية مواقفها إزاء ما يحدث في البالد، كل ذلك إلى جانب أزمتها 
ــــــة املتمّثلة في نزوع قيادتها نحو تغليب الشــــــأن السياســــــي عن الشــــــأن الدعوي  الداخلي
العقائدي الذي تتمّســــــك به قواعدهــــــا، وهو ما يجعل احلركة مشــــــتتة بني إرضاء غالبية 
املنتســــــبني إليها أو الذهاب نحو رأب الصدع مع أحزاب الداخل، وكذلك كســــــب الثقة مع 

الغرب الذي لم يعد متحّمسا كثيرا لفكرة اإلسالم املعتدل.

الساحة الســــــورية تكشف كواليس اجلماعات اإلرهابية وتعّري اخلالفات احملتدمة داخل 
هذه التنظيمات املســــــلحة من تكالب على الزعامة، كما تظهر فكرة التوريث واالستقطاب، 
عبر خطابات املراوغة قصد التكّيف مع الوضع الســــــوري، ويبدو ذلك واضحا من خالل 
طريقة تنظيم القاعدة في التعاطي مع داعش وســــــعيها إلى إعادة تســــــويق نفسها بعد أن 
بهت حضورها ضمن البنية العقلّية التي تســــــّوق فيهــــــا خطابها، فكان ال بّد لهذا التنظيم 

اإلرهابي أن يبحث له عن مكان في قلب املعادلة داخل املشهد السوري.

قيادة النهضة والمهمة الصعبة في الحسم بين الدعوي والسياسي

[ مواقف رئيس الحركة تبقى «سقفا مقدسا» للجميع [ استمرار بقاء النهضة مرهون باالنفتاح على القوى العلمانية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ كشف وكيل المخابرات الداخلية 
األسبق في فرنسا برنار قودار 

عن كيفية تمكن الجهادية السلفية 
من صنع أخطبوتها في أوروبا، 

وتناول المراحل التي مّر بها 
تشكيل اتحاد المسلمين منذ وزارة 

جان بيار شوفنمان إلى نشأته 
في عهد ساركوزي، في محاضرة 

نظمتها جامعة السوربون 

◄ ينظم المرصد المغربي لنبذ 
اإلرهاب والتطرف الملتقى الوطني 

تحت شعار ”أي فعل جمعوي- 
مناهضة التطرف واإلرهاب“، 

السبت واألحد القادمين، بحضور 
العديد من اإلطارات السياسية 

والنقابية والمنابر اإلعالمية.

◄ قررت اللجنة اإلدارية العليا 
المسؤولة عن إدارة أنشطة جماعة 

اإلخوان داخل مصر إحالة أحمد 
عاصم المسؤول عن ملف الخطاب 

اإلعالمي إلى التحقيق وإيقافه 
بسبب بيان أدان فيه الجماعة 

للهجوم الذي استهدف عددا من 
ضباط وأمنيين  في حلوان.

◄ تحت عنوان ”شكوك وعداوات 
في العراق تخيم على محاوالت 

استعادة بلدات وقرى من تنظيم 
الدولة اإلسالمية“. نشرت صحيفة 
الغارديان البريطانية مقاال للكاتب 

مارتن شولوف، قال فيه”بعد 
عامين من اجتياح داعش لمناطق 
من العراق، ما زالت البالد تعاني 
خالفات عرقية وطائفية,مما وضع 
الجيش في صراع على النفوذ مع 

الميليشيات.

باختصار

بيعة النهضويني للغنوشـــي على 

إبقائـــه رئيســـا للحركـــة، خّففـــت 

نســـبيا من الحرب بني اإلخوة دون 

أن تطفئ لهيبها

◄

مســـتقبل النهضة رهـــن تجردها 

مـــن أي نشـــاط دينـــي مـــن جهة، 

وقدرتهـــا علـــى التســـليم بمدنية 

النشاط السياسي من جهة أخرى

◄

إسالم سياسي

القاعدة والسعي نحو الخروج من عزلتها

{تجربـــة جماعة اإلخـــوان في الحكم في كل مـــن تونس ومصر أدت إلى اإلفالس السياســـي 

واالقتصادي وحتى األخالقي لجماعة اإلخوان».
ماجد نعمة
رئيس حترير «مجلة أفريك آسي»

{ال فرق بين الجماعة اإلسالمية واإلخوان في ما يتعلق بالمرجعيات الفكرية، األفكار كلها تأتي 

من منبع واحد ومتمثلة في أن الخالفة سقطت وأصبحنا بحاجة إلى خالفة إسالمية جديدة}.

سامح عيد
عضو منشق عن جماعة اإلخوان في مصر
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ثقافة
تدشـــن الكاتبة اإلماراتية شهناز أحمد عبدالرزاق كتابها «إثراء الذات}، الصادر حديثا عن 

الدار العربية للعلوم، بالقاهرة الســـبت 21 مايو الجاري، وتتناول الكاتبة في ثنايا إصدارها 

الجديد جملة من املوضوعات الثقافية التي تهم اإلنسان املعاصر.

عـــن «بوك هـــاوس}، أصدرت الكاتبـــة املصرية أميرة عزالديـــن كتابها الجديد 

«وأشـــارت إليه}، ويمثل تجربة جديدة تقدم فيها عدة ألوان أدبية  املوســـوم بـ

مجتمعة تحت عنوان واحد. 

مشهد سوريالي على مسرح أثري

} جتــــاوزت ســــوريالية الواقــــع في املشــــرق 
العربــــي خيــــال الروائيني والشــــعراء العرب، 
الذيــــن كانــــوا حتــــى عــــام 2011 يبحثون عن 
الغرابة في الصور واخلياالت، التي استهلكت 
على يد شعراء املجالت التجريبية والطليعية 
وبينهــــا  مجلة “ ألف“ التي كانت تصدرها في 
دمشق نخبة من الشعراء والكتاب احلداثيني، 
وكانت طريقة أداء املشــــهد الدمشــــقي يومها 
محبطة خلياالتهم اجلامحة، وها نحن ال نكاد 
نقرأ شــــيئا مهما لهم هذه األيام بسبب تخلف 
اخليــــال وعدم قدرتــــه على اللحــــاق بغرائبية 
املشهد الواقعي في سوريا والعراق خصوصا.
ولعــــل من بني املشــــاهد الفانتازية املابعد 
حداثيــــة، واألكثــــر غرابة مــــن كل خيال غريب 

مشــــهد الفرقــــة الســــمفونية الروســــية وهي 
حتتفــــل بالنصر فــــي بقعة أثرية من ســــوريا 

احملطمة.
بــــدا مشــــهد احتفــــال القــــوات الروســــية 
باملوســــيقى الكالســــيكية على منصة مســــرح 
تدمر األثري، وكأنه مقتطع من فيلم هوليودي 
لقاتل متسلسل يقّطع جثث ضحاياه على وقع 

موسيقى شومان أو موتسارت.
مثل هذا املشهد السوريالي، والذي أصبح 
ثيمة للخروج عن منطية الشخصيات املريضة 
ل، على حلبة  في الســــينما األميركيــــة، حتــــوَّ
الصراع الســــورية، إلى مشهد منطي خاٍل من 

أي مفاجأة.
أصبــــح التقاط صور ”الســــيلفي“ من قبل 
مذيعات حسناوات مبتسمات بكامل أناقتهن، 
مع جثث القتلى، حدثًا مكرورا للغاية، يحصد 
املئات، ورمبا اآلالف من عالمات اإلعجاب، وغدا 
تشــــجيع ممثلة شــــهيرة مبواقفها ”املمانعة“ 

على قتــــل األبرياء وقصفهم حتى باألســــلحة 
الكيميائيــــة، وجهة نظر لهــــا مؤيدوها ورمبا 
معارضوهــــا! أما أجمــــل اللقطــــات التذكارية 
الكامل فهي  لعريس في لباسه ”امليليشياوي“ 
بــــني خرائب مدينة حمص املدمرة، وحني تقرأ 
التعليــــق على هذه الصور في إحدى الصحف 
الشــــهيرة جتد هناك من ميتلــــك العته الكامل 
الســــتعادة مقولــــة مكرورة: من املــــوت تخرج 
احلياة، وكأن القاتــــل الذي دّمر املدينة وهجر 
أهلهــــا وزرع املوت فيها، هو الوجه املعبر عن 

هذه احلياة، يا للعار.
والسؤال اآلن، ما الذي تبّقى من أخالقيات 
مهنتــــي الكتابة والصحافة لــــم يدس عليه في 
املأســــاة الســــورية؟ كنا في ما مضى من زمان 
نتســــلى ألوقــــات طويلة حــــني نلتقــــط هفوة 
صغيرة على شبكة تلفزيونية ال تدعي االلتزام 
باحلياد واملصداقيــــة، فأصبحنا اليوم نعيش 
عصر الفوضى اإلعالمية املنفلتة التي يتحول 

فيهــــا القاتــــل الكيميائي إلى منقــــذ ومحارب 
لإلرهاب، وعلى أشهر محطات التلفزة العاملية 

حيادية وبرودا.
نحن في املشــــرق العربي اليوم في ما بعد 
الســــوريالية ومــــا بعد األخــــالق أيضا، فحني 
تنقل عبر األثير وقائــــع مجزرة متواصلة منذ 
خمس ســــنوات، معروف فيها مــــن هو القاتل 
ومن املقتول، وال تفعل شيئا، بوصفك شرعية 
أممية، ســــوى التعليق على املشــــهد والتعبير 
عــــن القلــــق، فأنــــت إذن شــــريك فــــي جرمية، 
وصمتك وقلقك يعادالن األطنان املتفجرة التي 
تلقــــى علــــى رؤوس األطفال فــــي بعض أبهى 
مدن الشــــرق حلب وإدلب وغوطة دمشق، كما 
كنت من قبل شــــريكا في جرمية حصار بغداد 

وتدمير العراق.
قرر العازف الروســــي على منصة مســــرح 
تدمــــر أن ينهــــي حركتــــه األولى، اســــتعدادا 

حلركات موسيقية روسية قادمة!

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ عقد صالون سفارة الكويت 

الثقافي ندوة للشاعر الكويتي 
عبدالعزيز سعود البابطين صاحب 

مؤسسة البابطين في الحفاظ 
على اللغة العربية، وشارك في 
فعاليات الندوة الباحث رشيد 

الحمد والشاعر فاروق شوشة، 
واإلعالميان حمدي الكنيسي 

وجمال الشاعر.

◄ قال الكاتب الكويتي عبدالله 
البصيص، إن روايته ”طعم الذئب“ 

تم منعها رسميا من قبل وزارة 
اإلعالم الكويتية، والرواية صدرت 
حديثا عن المركز الثقافي العربي، 

وهي الثانية له بعد ”ذكريات 
ضالة“ ومجموعتين قصصيتين.

◄ صدرت حديثا الطبعة العربية 

من كتاب ”حدائق األراضي 
المقدسة.. التراث البدوي والتاريخ 

الطبيعي في جبال سيناء 
الشاهقة“، من تأليف سامي زلط 
وفرانسيس جلبرت، ومن ترجمة 

سامي زلط، ورسومات أحمد غيث.

◄ ينظم برنامج ثقافة ميد األردني 
ورشة عمل تشاورية وطنية، 

بالتعاون مع وزارة الثقافة، في 
15 و16 من شهر مايو الحالي، 
بمشاركة أكثر من 200 فرد من 

العاملين في حقول الثقافة والفنون 
والفكر المتنوعة.

◄ نظم نادي أدب فاقوس بثقافة 
الشرقية التابع إلقليم شرق الدلتا 

الثقافي احتفالية كبرى لتكريم 
الشاعر والكاتب الصحافي 
المصري حزين عمر تقديرا 

وتكريما لجهوده المبذولة في 
خدمة األدب واألدباء في مصر 

والوطن العربي.

باختصار

} أبوظبــي  – تشـــارك اإلمـــارات، خالل الفترة 
الممتـــدة من 13 إلـــى غاية 18 مايـــو الجاري، 
في فعاليات الدورة الثانية عشـــرة من موســـم 
طانطـــان بالمغـــرب، والـــذي تصنفـــه منظمة 
اليونسكو بأَنه من روائع التراث الشفهي غير 
المادي للبشـــرية، ويحتفـــي بالثقافة البدوية 
وفراســـة أهلها عن طريق صون مختلف أبعاد 

الحياة اليومية كوسيلة للتنمية المستدامة.
وتهـــدف المشـــاركة اإلماراتية الواســـعة 
التي تشـــرف عليها لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إلى 
تعزيـــز التعـــاون الثقافي لدولـــة اإلمارات مع 
مختلف الدول، وخاصة تقوية روابط الجسور 
التاريخيـــة والحضاريـــة بيـــن دول مجلـــس 
التعاون الخليجي والمغرب العربي، وإيصال 
للدولـــة  واإلنســـانية  الحضاريـــة  الرســـالة 

والممزوجة بعبق التراث اإلماراتي األصيل.
ويشـــكل موســـم طانطـــان فرصـــة مميزة 
األداء  وفنـــون  الثقافيـــة  التعابيـــر  لتقديـــم 
المتنوعـــة لســـكان الصحـــراء كالموســـيقى 
واألهازيـــج واألغانـــي الشـــعبية، واأللعـــاب 

التراثيـــة، واألمســـيات الشـــعرية، ومختلـــف 
التقاليد الشـــفوية األخرى، فضال عن عروض 

الخيل والهجن.
وفي هـــذا الســـياق يشـــير فـــارس خلف 
المزروعي، رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثيـــة بأبوظبي، إلى 
أهمية المشـــاركة اإلماراتية الفاعلة في موسم 
طانطـــان فـــي إطار حـــوار الثقافـــات وتعزيز 
جهود التواصـــل بين أركان التـــراث الثقافي 
البـــدوي األصيل، وتطويـــر العالقات الثقافية 
المتميـــزة بين كل من دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة.
كمـــا يؤكـــد أهمية تســـليط الضـــوء على 
التـــراث المحلـــي اإلماراتـــي والترويج له في 
كافة المحافـــل الدولية، خاصة وأن المهرجان 
يعتبر تظاهرة ثقافية وفنية مميزة في شـــمال 
أفريقيا بقدرته على تجميع أشكال متنوعة من 
ثقافات البـــدو الرحل، مما يتيح فرصة اللتقاء 

الثقافات العربية المختلفة في بوتقة واحدة.
من جهته يقـــول عبدالله بطي القبيســـي، 
مدير إدارة الفعاليات واالتصال في اللجنة ”إّن 

موســـم طانطان يشكل فرصة للتعريف بجهود 
اإلمارات في تسجيل عناصر التراث المعنوي 
ضمن قائمة اليونســـكو للتراث اإلنساني غير 
المـــادي، واعتبر أن مشـــاركة اإلماراتيين في 
موســـم طانطان في دورتيه الســـابقتين كانت 
فعالة بشكل ملحوظ واستقطبت اهتمام اآلالف 

من جمهور المهرجان“.
وســـتعمل فرقة أبوظبي للفنون الشـــعبية 
التابعة للجنة على إبراز فنون األداء لإلمارات، 
كما ســـتعمل أكاديمية الشعر في اللجنة على 
تنظيم أمســـيات شـــعرية نبطية، باالشـــتراك 
مع الشـــعراء المغاربة، وينظم اتحاد سباقات 
الهجـــن مســـابقات اإلبل والمحالـــب التراثية 
بهـــدف صون التراث اإلماراتـــي والتعريف به 

ضمن فعاليات موسم طانطان الثقافي.
وســـيتم إبراز العديد مـــن عناصر الثقافة 
اإلماراتيـــة من خـــالل الملتقـــى الثقافي الذي 
سيشهد تخصيص مجموعة من المحاضرات 
واللقـــاءات التي تبـــرز االلتقـــاء الثقافي بين 
اإلمـــارات والمغـــرب فـــي مختلـــف الجوانب 
وخاصة في مجال التـــراث المعنوي والفنون 

الشـــعبية والحرف اليدويـــة، ودور المرأة في 
المجتمع وفـــي صون التـــراث، باإلضافة إلى 
تنظيـــم مســـابقات لمزاينـــة اإلبـــل والحالب 

وسباق الهجن.
وتزامنا مع عام القـــراءة في اإلمارات يتم 
تخصيص مساحة في الملتقى الثقافي لعرض 
مجموعـــة مـــن إصـــدارات المكتبـــة الوطنية 
وأكاديمية الشعر، وسيتم إهداء الكتب لمكتبة 
مدينـــة طانطان بعـــد انتهـــاء المهرجان. كما 
يســـتضيف الملتقى أمسيات شـــعرية تجمع 

الشعراء اإلماراتيين والمغاربة.
كما ســـيتم تناول العديد من عناصر تراث 
اإلمارات بشـــكل شـــّيق كعتاد اإلبل والســـدو 
والبيئة البحريـــة اإلماراتية، من خالل عرض 
حي لهـــذه العناصر مـــع شـــرح بالمعلومات 
والصور للجمهور. كمـــا يضم جناح اإلمارات 
العديـــد مـــن المطبوعـــات التـــي تســـتعرض 
عناصـــر التـــراث المعنـــوي مثـــل التغـــرودة 
والعّيالة وعـــادات الوالئم اإلماراتية، واألزياء 
الشعبية اإلماراتية، إضافة إلى معرض صور 

عن العالقات اإلماراتية المغربية. 

الثقافة اإلماراتية وتراثها في موسم طانطان المغربي

تقاطعات النص والموسيقى والصورة في «دفاتر فنسنت فان غوخ}
[ قاسم حداد يقدم أعماال فنية مستوحاة من حياة فان غوخ [ معرض يجمع بين الشعر واألدب والفن والخيال

زكي الصدير

الــــرواق بالعاصمة  } اســــتضافت مســــاحة 
البحرينيــــة المنامة، مؤخــــرا، معرض ”دفاتر 
فنسنت فان غوخ“ لكل من الشاعر قاسم حداد 
والموســــيقار محمد  والفنانــــة طفول حــــداد 
حداد، وفيه دّشــــن قاسم حداد الطبعة الثانية 
مــــن مجموعته ”أيها الفحم يا ســــيدي: دفاتر 
فنســــنت فان غوخ“، حيث كانت طبعته األولى 
العام الماضي عن دار مسعى البحرينية، كما 
قّدم حداد مجموعة أعمال فنية مســــتوحاة من 
حيــــاة فان غــــوخ الفنية باالشــــتراك مع ابنته 
طفــــول حــــداد، وبلغ عــــدد األعمــــال 66 عمال 
تفاوتــــت اشــــتغاالتها وموادهــــا وأحجامها، 

لكنها اتفقت جميعها على فان غوخ.
وكانت عائلة قاسم حداد قد زارت دوال ذات 
أهمية في حياة فنســــنت فان غوخ نذكر منها 
هولندا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا. واحتفاال 
بهذه الرحلة الفنية الثقافية التي اشترك فيها 
كل أفــــراد العائلة؛ حداد وابنــــه محمد وابنته 

طفول، قــــام بوضع جزء من صور هذه الرحلة 
على شكل فيديو تّم عرضه أثناء المعرض.

ألبوم موسيقي

كما تم بالمناســــبة إطالق ألبوم موسيقي 
تحت عنوان ”فنســــنت“ من تأليف الموسيقي 
اســــتلهم  الــــذي  حــــداد  محمــــد  البحرينــــي 
مقطوعاته الموســــيقية جميعها من حياة فان 
غــــوخ وكتاب قاســــم حداد محاوال التجســــير 
الفنــــي الجاد بيــــن عالمين عظيمين؛ الشــــرق 
والغرب بلغة موسيقية متاحة لقراءة الجميع.

وعن ألبوم ”فنســــنت“ يقــــول محمد حداد 
”خلــــف هــــذه األلــــوان المبهجة التي اشــــتغل 
عليها فنســــنت توجــــد ألوان قاتمة ســــاهمت 
في تكوينه النفســــي. أحاول فــــي هذا األلبوم 
اســــتدعاء هذه األلــــوان الحميمــــة التي ربما 
لــــم تظهر في لوحاته بشــــكل واضح، وأحاول 
ترجمتهــــا إلــــى نغمــــات تحاكــــي انطباعيته، 

وألمه الذي لم يهدأ طوال حياته“.

أزرقان

بالتزامن مع معرضها في الرواق، دّشــــنت 
الفنانة طفول حداد كتابها ”أزرقان“ مشــــتمال 
علــــى فصليــــن؛ أزرق الرســــم وأزرق الحياة. 
وبحســــب طفول فقد اســــتوحت هــــذا العمل 
مــــن قراءتها لنــــص ”أيها الفحم يا ســــيدي“ 
لقاســــم حــــداد ورســــائل فنســــنت فــــان غوخ 
ألخيه ثيو، وقد اســــتخدمت فيه لخلق الصور 
تقنيــــة ”التعريــــض المتعــــدد“، واختارت أن 
لكــــون األزرق لون  يكــــون العنوان ”أزرقــــان“ 

فنســــنت الطاغي في أغلــــب لوحاته باإلضافة 
إلى عشــــقها العظيم لهذا اللــــون، وأيضا، من 
منطلــــق المتحاوريــــن في الفن وفــــي الحياة: 
الرســــم والحيــــاة، الكاتب والرســــام، قاســــم 
وفنســــت، والكاتب واللوحة، فنســــنت وثيو، 
والظل والضوء، الفحم وزهرة الشمس، الليل 
والنهار، الشــــمس والنجوم، المنجم والحقل، 
الحــــب والحــــزن، الحبــــر واللــــون، اإلبــــداع 

والجنون، اليأس والحلم.
تقــــول طفــــول حــــداد عــــن تجربتهــــا في 
”أزرقان“ ”ما عرفناه عن فنســــنت فان غوخ هو 
ذلك الرسام المجنون الذي قطع أذنه ليهديها 
إلى امرأة أحبها. ذلك الجنون الذي اســــتطاع 
بشــــكل أو بآخر أن يسافر بسحر لوحاته إلى 
كل بيت في كل مدينة من هذا العالم الشاسع. 
اقتربــــُت أكثر من حياته قبل رســــومه، فصرت 
أعرف أن اإلنسان داخل فنسنت هو سحر الفن 
فــــي لوحاته، فكل لوحة تحمــــل جزءا من قلبه 

األزرق“.
وتتابع حداد ”زرقة ســــماء أحبها فنسنت 
كثيرا، ســــماء رحبة مليئة بالنجوم والشمس 

وأعين الفقراء والعمال، وأسى نسائهم، وأنين 
أطفالهم. إنسان أحب الناس أكثر مما أحبوه، 
وعــــاش مــــع آالمهم وظلمــــة مناجمهــــم، لكنه 

ظــــل في وحدته إلــــى أن تركته الحياة 
وهو لم يزل في شــــغف الرســــم. 

أهدانــــا الطبيعــــة وألوانهــــا، 
لنلــــّون بهــــا الحيــــاة، لعلها 
تســــعفنا في ظلمــــة قلوبنا. 
وضعنــــا في األفــــق األزرق 
لنبحــــر بمخيلتنا، تلك هي 
محاوالتــــه المجنونة التي 
نخســــرها. قال مرة لشقيقه 

ثيــــو من المتــــاح أن تنتمي، 
ولكــــن ليــــس مــــن الحكمة أن 

تعّول على ذلك“.

البرنامج الثقافي

مع هــــذا التدشــــين الفنــــي االســــتثنائي 
لمعــــرض حداد يقيم الــــرواق برنامجا ثقافيا 
على هامشــــه، وذلك على شكل أيام فنية باسم 

”دفاتر فنســــنت فان غوخ“ لمدة ثالثة أسابيع 
ابتداء من أول مايو الجاري، وذلك في ســــبيل 
تعزيز حضور الثقافة الفنية في تجارب محبي 
الفنون في البحرين وخيالهم. ويعنى 
البرنامج المصاحب بسّد الفجوة 
بين الثقافة المحلية والعالمية 
إبداعي  برنامــــج  خــــالل  من 
فنية  ورشات  يشمل  متنّوع 
ونقاشــــات  أفالم  وعروض 
مختلفة  وفعاليــــات  ثقافية 
الــــرواق  غاليــــري  فــــي 
البرنامج  ويشمل  وخارجه. 
االجتماع  لعالمــــة  محاضرة 
الفرنسية ناتلي هاينتك بعنوان 
”عظمــــة فــــان غــــوخ“، وورشــــتين 
لدانيل دونلي بعنوان ”دراســــة في ألوان 
و“حــــرف فان غــــوخ“، ومحاضرة  فان غوغ“ 
لبلقيس فخرو تحت عنوان ”فان غوخ وما بعد 
االنطباعية“، وعرض فيلمين ”فنســــنت وثيو“ 
و“األحالم“ فــــي 19 و21 مايو الجاري، برعاية 

السفارة األميركية في البحرين.

احتفل محبو الفن حول العالم في عام 2015 بالذكرى السنوية الـ125 مليالد فنسنت فان 
غوخ (1853 /1890)، وكان الشــــــاعر البحريني قاســــــم حداد قد بدأ في كتابة مشروعه 
ــــــاء إقامته األملانية في مدينة شــــــتوتغارت، وأجنز حداد مع  القدمي منذ شــــــتاء 2012 أثن
ــــــه جولة فنية باحثة في القرى واملدن التي ولد وعاش فيها فنســــــنت، للتعرف على  عائلت
املتاحف وأعمال الرســــــام الهولندي، محققني املعايشة الثقافية الفعالة لتاريخ فان غوخ؛ 

حياة وفنا. 

إنسان أحب الناس أكثر مما أحبوه 

وعاش مع آالمهـــم، لكنه ظل في 

وحدتـــه إلى أن تركتـــه الحياة وهو 

لم يزل في شغف الرسم

 ◄

لوحات من معرض «أزرقان} لطفول حداد

جنون فان غوخ استطاع 

بشكل أو بآخر أن يسافر 

بسحر لوحاته إلى كل بيت 

في كل مدينة من هذا 

العالم الشاسع

املعرض جاء نتيجة لعدة زيارات 

قمت بها بصحبة عائلتي إلى جل 

الدول األوروبية

j
قاسم حداد



عواد علي

} غّيــــب المــــوت، االثنيــــن، الشــــاعر األردني 
نــــادر هــــدى عن عمــــر 55 ســــنة، إثــــر صراع 
طويــــل مــــع المــــرض. ويعــــد هدى مــــن أبرز 
شــــعراء قصيدة النثر في األردن. ولد في بلدة 
كفريوبا بمحافظة إربد، وحصل على شــــهادة 
البكالوريوس في العلوم السياسية واإلدارية 

من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1984.
من مجموعاته الشــــعرية التي صدرت في 
 ،(1985) عمــــان وبيروت ”مســــرات حجريــــة“ 
”حبــــر العتمــــة“ (1992)، ”لــــن تخلصني مني“ 
(1993)، ”مزامير الريح“ (1993)، ”عالم ألســــت 
فيه“ (2000)، واألعمال الشعرية (الجزء األول) 
(2002). كما أصدرت له دار البيروتي في األردن 
عام 2010 كتاب ”مشارب الرهبة“ يقع في 600 
صفحــــة، ويتكــــون من ثالثة فصــــول ”منازل 
و“جمرة الذاكرة“،  الوجد“، ”حرائق الروح“ 
وهو سيرة إبداعية للشاعر حملت إضاءات 
وتفاصيل ذكريــــات، ومنابع وجد أّثرت في 
بحــــره الهائم بيــــن حبيبة غائبــــة وأخرى 
منتظرة، إلى عاشــــق التــــراب بين النحلة 
والخلة، والمســــافة التي يقطعها العاشق 
في ســــبيل المعنى للوصــــول إلى جمال 
الصورة، وإشراق الحركة، إلى ذكرياته، 

بدءا مــــن كفريوبا قرية الشــــاعر، إلى بيروت 
حيــــث نهل فيها العلــــم واألدب والعالقات، ثم 
عودته إلى إربد مقره ونجواه. وكان الشــــاعر 
يســــتعد إلصدار مجموعته الجديدة ”ســــأعد 

أيامي بموتك“.
الراحــــل  يقــــول  الشــــعرية  بدايتــــه  عــــن 
نــــادر هدى ”بعيــــدا عن اإلرهاصــــات األولية، 
اإلعداديــــة  المدرســــة  تلميــــذ  إرهاصــــات 
والثانوية، بدأت شاعرا نثريا، ذلك أنني وعند 
إكمال دراستي الثانوية سنة 1979 ذهبت إلى 

بيــــروت من أجل دراســــتي الجامعية، وكانت 
بيروت ســــاحة فكريــــة وإبداعيــــة ثرية، ومن 
ذلك كانــــت إرهاصات قصيدة النثر في بعثها 
الثانــــي بعد جيل الرواد، مجلة شــــعر. ولدى 
اطالعــــي على هذا التجريب بدأت فيه، ونظرا 
إلى احترامي لعديد الشــــعراء امتثاال لرغبتي 
الشــــعرية وجدتني أكتب قصيــــدة النثر، لذا 
فإن انطالقة تجربتي الشعرية كانت ومازالت 
مع قصيدة النثر، فكنت أردنيا كشــــاعر ُعرفت 
بهــــذا اللــــون، وميدانيا كنت الرائــــد في ذلك، 

حيــــث أننــــي أول مــــن عرفته األردن كشــــاعر 
يكتــــب قصيدة النثر. وكان هذا يمثل هامشــــا 
غير مســــموح له بالوجــــود والحياة، إال أنني 
راهنت على ذلك حتى أخذت قصيدة النثر في 
األردن مشروعيتها، واستطعت أن أقنع جيلي 
وجميع الشعراء في األردن بأن قصيدة النثر، 
جنبا إلى جنب مع األلوان الشــــعرية األخرى 
تســــتحق االعتراف والحياة كفضاء شــــعري 
آخر إلبداعنا، وان كنت أقول إن قصيدة النثر 
هي قصيدتي، وقصيدة المستقبل فإن الواقع 
يشــــهد بهذا التأكيــــد. لقد عانيــــت كثيرا في 
سبيل إكســــاء قصيدة النثر مشروعيتها 
في األردن، وبعد أكثر من عشــــرين عاما 
من بدء هذه المحاوالت الميدانية أشــــعر 

بزهو االنتصار حقا“.
قال عنه الناقد المغربي محمد خرماش 
”فــــي شــــعر نــــادر هدى صــــراع مريــــر مع 
اللغة التي تعجز عن حمل الشــــحنة عالية 
التوتر في صدره، فيضطر إلى اســــتحداث 
التركيبــــات الخارقــــة التــــي يحملهــــا فوق 
الطاقة، فتأتــــي بالدالالت محملــــة بإمكانات 

التوليد والتأويل“.
ووصفــــه الشــــاعر اللبنانــــي محمــــد علي 
شــــمس الديــــن بأنــــه ”شــــاعر ال تســــتهلكه 

األوطان“.
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◄ أقيم في منتدى عبدالحميد 
شومان الثقافي حفل إشهار لكتاب 

”التواصل االجتماعي“ الصادر 
عن دار كنوز المعرفة العلمية، 
من تأليف الباحث وأستاذ علم 

االجتماع حلمي ساري.

◄ صدر في نواكشوط كتاب جديد 

بعنوان ”لكي نفهم األدب“ لمؤلفه 
الموريتاني محمدو سالم ولد 

جدو، متضمنا قراءات في نصوص 
شعرية.

◄ تستعد وزارة الثقافة الفلسطينية 
لعقد مؤتمر دولي في مدينة نابلس، 

العام المقبل، بمناسبة مئوية 
الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان.

◄ صدر حديثا عن دار سما للنشر 

والتوزيع، كتاب تحت عنوان ”بعض 
من ذكريات“ للكاتب والباحث عمرو 

عبدالسميع.

باختصار

الترجمة ليست خيانة

} لـــم يفـــارق مكتبتـــي كتابـــان رائدان 
يرصـــدان عرضا ونقدا أســـس وفلســـفة 
التجربة الشـــعرية الحداثيـــة في الغرب 
وذلك منذ ما ينيف عن أربعين ســـنة وأنا 
أعود إليهما باســـتمرار عـــودة الضمآن 
في صحـــراء حياتنـــا الثقافيـــة في هذه 
الســـنين  العجاف. عنـــوان الكتاب األول 
وهو من  تأليف  هو ”الشـــعر والتجربة“ 
الشـــاعر األميركـــي أرشـــيبالد مكليـــش 
وترجمة الشاعرة البارزة الدكتورة سلمى 
الخضـــراء الجيوســـي، والثانـــي يحمل 
عنـــوان ”ثورة الشـــعر الحديث“ وهو من 
تأليف المفكر الراحل الدكتور عبدالغفار 

مكاوي.
لقد شـــدني إلى هذيـــن الكتابين عمق 
التجـــارب الشـــعرية وجماليـــة التحليل 
النقدي، ولكنني قد شغفت أيضا بالنزاهة 
العلميـــة واألخالقيـــة لكل مـــن الدكتورة 
الجيوســـي والدكتور مـــكاوي. فالدكتور 
مكاوي يعترف جهـــرا وبتواضع العلماء 
بأنه اعتمد فـــي إنجازه لكتابه على كتاب 
”بنيـــة الشـــعر الحديث: مـــن بودلير إلى 
العصر الحاضـــر“ للناقد األلماني هوجو 
فريدريش، وأنه لم يقم ســـوى بالتأليف، 
أي بفعل ”التـــذوق والعرض والتجميع“ 
وليس ”الخلق واإلنشـــاء“. وفي الحقيقة 
فإن الدكتور مـــكاوي قد قال بوضوح إنه 
لـــم يدخل مغامرة هذا التـــذوق والعرض 
والجمـــع فـــي جزيرة مغلقة بـــل كان هذا 
اإلنجاز الذي تحقق علـــى يديه جزءا من 
مشـــروع كامل لتقديم التجارب الشعرية 
للشـــعراء الغربيين بمشـــاركة الشاعرين 
عبدالوهاب البياتي وصالح عبدالصبور، 
اللذيـــن شـــغلتهما بعدئذ همـــوم الكتابة 
الشـــعرية وتركا الدكتـــور مكاوي يمضي 

وحده  في خوض التجربة.
 إن مـــن يطلع على إنجـــاز عبدالغفار 
مكاوي هذا سواء  في ما يخص تحليالته 
أو ترجمتـــه للنمـــاذج الشـــعرية الغربية 
فإنـــه يدرك تماما أن الرجـــل لم ينقل نقل 
اإلســـفنجة للماء، بل قام بالغربلة الذكية 
وبتقديم إضافات خاصة به وهو يرســـم 
معالم الحداثة الشعرية الغربية على نحو 

جميل.
أما الدكتورة الجيوسي، التي  تمكنت 
من  ترجمة هذا الكتاب األساسي في نقد 
وتحليل الشـــعر ترجمة خالقـــة، فيحس 
المـــرء وكأن نـــص الكتـــاب والقصائـــد 
الكثيرة للشـــعراء الغربييـــن الكبار التي 
عربتها مـــن إبداعها المتألـــق، إذ نفخت 
روح الســـمو اإلبداعي فـــي هذه القصائد 
والمقاطـــع الكثيـــرة، األمر الـــذي يجعل 
القـــارئ يرمي من النافذة المثل القائل إن 
ترجمة الشعر خيانة. وزيادة على هذا فإن 
الشاعرة الجيوسي قد التزمت بأخالقيات 
العمل الجماعي حيث ثبتت بحروف بارزة 
اسم الشـــاعر الفلســـطيني توفيق صائغ 
كمراجع لترجمتها، ولم يقلقها أن زميلها 
الشاعر قد صحح هذه الجملة أو عدل تلك 
الصياغة علما أن ســـلمى الجيوسي هي 
مـــن هي في عالم الترجمة الجادة، إذ تعد 
فعـــال من كبار المترجميـــن والمترجمات 
العرب المبدعين القالئل في عصرنا هذا، 
إلى جانب كونها شاعرة حقيقية ودارسة 
طليعية. نعم، إنها ذكريات الزمان الجميل 

الذي هب عليه رماد أيامنا.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

قـــال الكاتب الكويتي عبداللـــه البصيص، إن روايته «طعم الذئب} التي صدرت حديثا عن 

املركز الثقافي العربي، تم منعها رســـميا من قبل وزارة اإلعالم الكويتية، وهذه ثاني رواية 

يتم منعها للكاتب بعد روايته السابقة «ذكريات ضالة}.

تمكنت الشـــاعرة التونســـية الشـــابة غادة تريمش مـــن بلوغ الـــدور النهائي 

من مســـابقة «فصاحـــة} التي تنتظم بقطر، مقدمة قصائـــد مميزة عن الحياة 

التونسية أبهرت لجنة التحكيم.

آرام

} بين المســـرح والكتابة الدرامية والشـــعر، 
يتنقـــل الكاتـــب عدنـــان وردي العـــودة بخفة 
ســـاحر، فلديه من رهافة الحـــس ووهج الفكر 
وجمال الروح، كل مـــا يحتاجه الكاتب ليكتب 
ما يجعلـــه حاضرا، ويجعل وجـــوده ضرورة 
جماليـــة وثقافيـــة، مـــن أعمالـــه فـــي الكتابة 
الدراميـــة ”فنجان الـــدم“ أخرجه الليث حجو، 
أخرجـــه حاتم علي، و“توق“  و“أبواب الغيم“ 
أخرجـــه شـــوقي الماجري، و“يا مال الشـــام“ 
أخرجه باســـل الخطيب، باإلضافـــة إلى عمله 
الدرامـــي األخيـــر ”أوركيديـــا“  كمـــا كتب في 
و“أنـــا حوري“  الشـــعر ”ســـكران المجانين“ 
”المـــرود  مثـــل  أخـــرى  مســـرحية  وأعمـــاال 

والمكحلة“ و“خيل تايهة“ و“زينب“.

كفاءة املوهبة

يســـتهل الشـــاعر العـــودة كالمـــه بعبارة 
موجعة إذ يقـــول ”أنا بدوي أضّل قطيعه ذات 
عجـــاج، ومازال يبحث عنه إلـــى اليوم“، ربما 
فـــي تلك العبارة ما يلخص وجع المنفى الذي 
هو أســـاس كل إبـــداع، باإلضافـــة إلى الوجع 
الســـوري الـــذي يعيـــش ملحمتـــه التاريخية 

الكبرى منذ سنوات.
يعود ضيفنا إلى طفولته، يتذكر كيف بنوع 
مـــن االحتيال الطفولي، قـــرر االلتحاق بفصل 
التمثيـــل، أو المجموعـــة التي تـــم اختيارها 

للعمل المسرحي.
 يقول ”عرفت ســـحر المســـرح وعشـــقت 
لعبته منذ دراستي في الصف الثالث، بعد ذلك 
أي في الصف الســـابع كتبت مسرحية طالبية 
ومثلتهـــا مـــع مجموعـــة من طالب مدرســـتي 
للمســـرحيات  كتابتـــي  وتتالـــت  اإلعداديـــة 
الطالبيـــة حتى مـــا قبل دخولي إلـــى المعهد 

العالي للفنون المسرحية“.
يكتب العودة شـــعره باللغـــة الدارجة، أو 
ما يســـمى باللغة المحكيـــة، حيث كان لبيئته 
األولى في مدينة الرقة، األثر الكبير في تكوينه 
الشـــعري ناهيـــك عـــن أن لهجتـــه األم لهجة 
مطواعة للشـــعر لقرابة ما بينها وبين اللهجة 

البدوية.
 وعن اختياره للشـــعر المحكي يقول ”أنا 
أحـــب العربية كلغـــة، ولكني أجـــد أن هنالك 
مســـافة بينها وبيـــن حياة النـــاس اليومية، 

ولذلك أعتمد الســـورية الدارجة في 
وألكون  والشعر،  المسرح  كتابة 

صادقا، أنا ال أعتبر الفصحى 
لغة، وإنمـــا أعتبرها لهجة 
ال  مكتوبة  لهجـــة  أيضـــا، 
منطوقـــة، وألنها تخونني 
كثيرا فـــي التعبير لتكّلف 
نحوهـــا وصرفهـــا، أميل 
للدارجـــة ألنهـــا مطواعـــة 
كتابة  فـــي  وحتـــى  أكثـــر، 

الشـــعر بالمحكيـــة فإنني ال 
أتعمد الصنعـــة أو التكلف أو 

حشو القصيدة بالصور وغيرها، 
أنا أحب البساطة، وأميل في الشعر 

إلى سهله الممتنع، كما ذائقتي في النساء“.
 تخرج الشـــاعر العودة من قسم الصحافة 
جامعـــة دمشـــق ســـنة 1999، كما تخـــرج من 
المعهد العالي للفنون المســـرحية سنة 2000، 
وباإلضافة إلى أعماله الشـــعرية والمسرحية 
والدراميـــة، تحولـــت الكثير مـــن كلماته إلى 
أغنيات وأهـــم تلك األغنيـــات: بياعة الزنبق، 
وشـــباكك مطفي، وقدســـيا (فرقة كلنا سوا)، 
وهنـــا الشـــام (فرقة جيـــن)، ويا هلـــي (لينا 

شماميان)، وتجي نسافر (مكادي نحاس).

ديمقراطية الفن

يعتبـــر ضيفنا أن الفنـــون هي بوجه عام، 
وســـيلة اإلنســـان لتحّمل بشـــاعة هذا العالم 
الملـــيء بالمـــوت والكوارث والشـــرور وهنا 
يتميز الشـــعر عن باقي الفنون، بأنه الصرخة 
التـــي ال تنتهي فـــي وجه العـــدم. كما يوضح 
أن القصيدة التـــي يطمح دائما لكتابتها، هي 
القصيدة التي تحمـــل نبض الناس وتخاطب 
حياتهم المعيشـــة والحقيقية واليومية ربما، 
حيث يشـــرح ”ال أريد أن أكتب قصيدة تحتاج 
ألن تذهـــب إلى المكتبة وتبحـــث عن الديوان 
إذا مـــا كان موجـــودا، لتتذكر مـــا فيها، وهذا 
يعنـــي أنني أطمح إلى كتابـــة القصيدة ’إللي 
دايما على راس اللســـان’ كمـــا نقول بالعامية 

السورية“.
وعن اٍألســـباب التـــي دفعته إلـــى الكتابة 
للمســـرح يتحدث أنه اختار ذلـــك لما فيه من 
تواصـــل وتفاعـــل وحـــوار ناهيك عن عشـــقه 
مذ كان طفال لخشـــبة المســـرح، يقول ”وحده 
المســـرح بشـــرطه اآلني اللحظـــي يقوى على 
الفنون جميعها، وأعتقد أن الكتابة للتلفزيون 
والمســـرح والســـينما جميعها تنـــدرج تحت 
تخصـــص واحد، وهو الذي درســـته أكاديميا 
أي كتابة الدراما. وفي مقابل هذا يأتي الشعر 
كفـــٍن مختلف، وإن كنت ال أخفـــي أنني كتبت 
العديد من األغاني لمسلســـالتي ولمسلسالت 

كتاب آخرين“.
أمـــا عن تظاهـــرة ”الـــرواق“ الثقافية ذلك 
الحدث الثقافي الذي كان له الفضل ولمجموعة 
من أصدقائه، في تكريســـه وانتشاره، كفاعلية 
ثقافية ســـورية خارج ســـوريا، حيث يقام في 
مدينـــة دبـــي اإلماراتية، يوم خالص للشـــعر 
والموســـيقى والفن بوجه عام، يتكلم الشاعر 
عدنـــان العـــودة حيـــال ذلك ”إنهـــا تجربة 
ســـورية وعربيـــة ملهمـــة، تقـــوم 
عليهـــا مجموعة من الشـــبان 
شـــخصا   15 إلـــى  تصـــل 
ومعظمهـــم ال يعملون في 
الحقـــل الثقافـــي بل في 
مهن أخـــرى، والحق أن 
كنتيجة  خرج  المشروع 
طبيعيـــة لرغبتـــي مـــع 
هؤالء الشباب في إيجاد 
حالـــة من ثقافة الشـــارع 
التـــي تفتقدها مدينة كدبي 
بسبب طبيعة طقسها، وتنظيم 
شـــوارعها كمدينة حديثة، والحق 
أنها تطـــورت من فعالية خاصة بالشـــعر، 

لتشـــمل فنونـــا أخرى كالتشـــكيل والســـينما 
والموســـيقى والغنـــاء والمســـرح والرقـــص 
والتعبير وقد استضافت على مدى ستة أشهر 

من انطالقتها أسماء كبيرة ومهمة“.
 ويوضـــح ضيفنـــا أن هـــذه التجربـــة في 
بدايتهـــا كانت تأخذ طابعا ترفيهيا وتعويضا 
معادال عـــن الغربة وفقـــدان الوطـــن، أو أنها 
”لمة ســـورية“ كما يقـــال في التعبيـــر الدارج 
إذ يقول ”كانت كذلك غير أنها تطورت بشـــكل 
ســـريع ومنظم بعد عدة أسابيع، حتى صارت 
قبلـــة للمبدعيـــن، إذ أن الكثيـــر من الشـــعراء 
والمغنين كانوا يحجزون بطاقة الطائرة على 
نفقتهم الشـــخصية ليقدموا مـــن دول الخليج 
ويشاركوا في الفعالية األســـبوعية، كما أنها 
عرفت بالكثير من الشـــعراء الشباب، وفتحت 
نافذة للتواصل مـــع المبدعين العرب هنا في 
دولة اإلمـــارات وباقي الـــدول العربية، عالوة 
على ذلك فإن بعض دور النشـــر العربية باتت 
تفضل خـــالل قدومهـــا إلى معـــارض الكتاب 
فـــي اإلمارات، توقيع كتبها فـــي الرواق وبين 

رواده“.
 أما عن عالمنا العربي الذي أضحت الحالة 
الثقافية فيه، في وضع يرثى له، كحال اإلنسان 
العربـــي عموما، يعتقد العـــودة أن هذا يرجع 
إلى أســـباب تاريخية بعيدة تتعلق بســـطوة 
العصبية القبلية، والنص الديني على تفكيرنا 
كعرب وكمســـلمين، إضافـــة إلى عوامل أخرى 

تتعلق بطبيعة بنية الدولة العربية تاريخيا.
وفي ما يخص عصرنا الحاضر، فقد لعبت 

األنظمة العربية العسكرية والحزبوية، دورها 
الكبير في تكريس عبـــادة القائد الفرد الملهم 
الخالد إلخ.. على حســـاب إنسانيتنا نفسها، 
ما يجعلنا نســـأل ضيفنا عن دور المثقف في 
حال كالحـــال الذي يعيشـــه المجتمع العربي 
بصورة عامة، ليجيبنـــا ”يترتب على المثقف 
في الحالة الصحية، أن يشـــكل نقطة التوازن 
مـــا بين محيطه العاطفـــي االنفعالي، وبين ما 
تقتضيه تقنيـــة إنجاز نتاجه الثقافي. لقد ظن 
بعض كتاب المســـرح في الستينات أن عرض 
مســـرحية يمكن أن يخرج الناس من المسرح 
ليثوروا في الشـــارع، إال أن هذا لم يحدث في 
عالمنـــا العربي، ولهذا فإنني أعتقد أن للثقافة 
دورا تغييريا ولكنه لن يأخذ أثره إال بعد مرور 
عقود وربما المئات من السنين، أما ما يخص 
األداء الثقافـــي العربي الحالي، فهو مازال في 
حـــال التابع المنفعـــل، ال القائـــد الفاعل، ألن 
حـــرارة الدم، ال تزال تطغى على برودة الحبر، 
وألن صـــوت المعركـــة فـــي الكثير مـــن بلدان 
عالمنـــا العربي، ال يزال يعلـــو على أي صوت 

عداه“.

[ الشعر يتميز عن باقي الفنون بأنه الصرخة التي ال تنتهي في وجه العدم
في ظل الواقع العربي املتشابك يطرح دائما السؤال عن دور املثقف في بيئته وبني أفراد 
شــــــعبه وعما يقدمه لوطنه ولإلنســــــانية التي ترزح حتت وطأة ثقيلة مــــــن العنف املتزايد. 
وبدورهم يســــــعى املثقفون العرب إلى االقتراب أكثر من شعوبهم بطرق شتى في محاولة 
ــــــدل االكتفاء بالفن واإلبداع ألجل اإلبداع. ”العرب“ التقت الشــــــاعر  ــــــر في الواقع ب للتغيي

والكاتب السوري عدنان وردي العودة حول هذه النقاط.

على املثقف في الحالة الصحية، أن 

يشكل نقطة توازن ما بني محيطه 

العاطفي، وبني ما تقتضيه تقنية 

إنجاز نتاجه الثقافي

 ◄

الشعر فن مختلف

عدنان العودة: العربية الفصحى ليست لغة

رحيل رائد قصيدة النثر في األردن نادر هدى

حال الثقافة العربية يرثى 

له كحال اإلنسان العربي 

وهذا يرجع إلى أسباب 

تاريخية بعيدة تتعلق 

بسطوة العصبية القبلية، 

والنص الديني



الجمعة 2016/05/13 - السنة 38 العدد 1610274

أمير العمري

} مرة أخرى يعود الســـاحر الكبير وودي ألين 
الـــذي لم يعـــد يظهر كممثل فـــي أفالمه بعد أن 
تقدم في العمر، بقصة جديدة يضفي عليها هذه 
المرة الطابـــع األدبي، فيبدو الفيلم كما لو كان 
رواية مـــن تلك الروايات الرومانســـية القديمة 

الساحرة التي كنا نقرأها ونحن أطفال.
يروي ألين بصوته في فيلم افتتاح مهرجان 
كان الســـينمائي الــــ٦٩ قصـــة فيلمـــه ”مقهـــى 
من خـــالل ذلك التعليـــق الصوتي  المجتمـــع“ 
المصاحب الذي يبرز بيـــن آونة وأخرى، وهو 
تعليـــق أحيانا يتســـم بالموضوعية في رصده 
المالمـــح العامـــة للفترة خاصة في المشـــاهد 
األولـــى التي يســـتعرض فيها عالـــم هوليوود 
في الثالثينات، وأحيانـــا أخرى يتخذ التعليق 
الصوتي طابع الســـخرية الخفيفـــة والتعليق 
بـــل  الشـــخصيات،  ســـلوكيات  علـــى  المـــرح 

ومصائرها أيضا.
وودي ألين يهودي ناقم على يهوديته، دائم 
الســـخرية منها منذ أفالمه األولى، متمرد على 
عائلته وتشـــبثها الشـــكلي الذي يراه مضحكا، 
بالتـــراث. وهو يعود مجددا ليقـــدم المزيد من 
الســـخرية مـــن عائلتـــه اليهوديـــة وتقاليدها 
البالية ومعتقداتها الخاصة المرتبطة بمفاهيم 
دينية ال يؤمن بها ألين، لكنه يلمس تناقضاتها 
بأسلوبه المحبب الساحر البسيط الذي يتسلل 
إلـــى القلـــب دون أن يكون مفروضـــا فرضا من 
الخـــارج، ودون أن يحمـــل الفيلـــم ”رســـالة“ 

مباشرة جامدة.
الفيلم يروي قصة حب ملتبسة، قد تبدو من 
القصص التي يصعب تصديقها ربما الفتقادها 
المنطـــق المألوف، لكن ألين يقدمها في إطارها 
اإلنســـاني الذي يجعلنا نراها وكأنها يمكن أن 

تحدث لنا جميعا أيضا رغم غرابتها.
الزمـــان هـــو ثالثينـــات القـــرن الماضـــي، 
والمكان في البداية، هوليوود التي يتجه إليها 
بطلنا اليهودي الشـــاب بوي دروفمان (جيسي 
أيزنبـــرغ).. ابن حـــي برونكـــس النيويوركي، 
حيث يريد أن يجـــرب حظه ويعثر على عمل له 
في قلعة صناعة األحـــالم، فيقصد خاله فيليب 
(ســـتيف كاريـــل) الـــذي يدير إحدى شـــركات 
هوليـــوود العمالقـــة، لكن بوبي يقـــع في غرام 
ســـكرتيرة خاله فوني (كريســـتين ستيوارت)، 
وفونـــي من ناحيتها، ال تصـــد محاوالت بوبي 

التقرب منها.
وفي المقابل، فوني مرتبطة في الوقت نفسه 
بعالقـــة عاطفيـــة مع خاله الذي يريـــد أن يترك 
زوجته بعـــد ٢٥ عاما من الـــزواج، ويتزوجها، 
لكنه متـــردد في إنهـــاء عالقتـــه بزوجته التي 
يحبها أيضا ولكن بشكل مختلف، وهي الحيرة 
الوجوديـــة التي تشـــغل بـــال وودي ألين منذ 
سنوات ويعكسها في الكثير من أفالمه بأشكال 

مختلفة.

تعقيدات وتشابكات

هـــذه القصـــة التي تبـــدو بســـيطة تصبح 
تدريجيا أكثر تعقيدا بعد أن يعلم الخال فيليب 
أن ابن شـــقيقته بوبي واقع فـــي غرام حبيبته 
فونـــي، وأنه اتفق معها على الـــزواج والعودة 
إلى نيويورك. مشـــكلة فيليب أنه يحب زوجته، 
لكنه أيضا يحب فوني ويصبح على اســـتعداد 

ألن يقطع معها الطريق حتى نهايته مهما كلف 
األمـــر، وحتى لو كان معنى ذلك هدم مؤسســـة 

الزواج وهو ما سيصل إليه في النهاية.
ومشـــكلة فوني أنها تحـــب االثنين: فيليب 
وبوبي، وبينما تبدو في البداية على استعداد 
لالستســـالم لمشـــاعرها تجاه بوبي والقبول 
بالزواج منـــه وهجر الحياة في هوليوود التي 
تراها سطحية وزائفة، إّال أنها تميل أيضا إلى 
فيليب رغم فارق السن الكبير بينها وبينه، فهو 

يمنحها إمكانية تحقيق الحلم الذي تفتقده.
أما بوبي فيفشـــل في الحصول على فوني، 
كمـــا كان يأمـــل بعد أن يحســـم فيليـــب أمره 
ويصارح زوجتـــه بالحقيقة وينفصل عنها، ثم 
يعـــرض الـــزواج على فوني فتوافـــق وتتخلى 
بالتالـــي عن بوبـــي الذي يعود إلـــى نيويورك 
بعد فشـــله المزدوج فـــي هوليـــوود، ليقع في 
غـــرام فيرونيكا (بليـــك اليفلي)، وهـــي مطلقة 
حســـناء، ويتزوجهـــا وينجب منهـــا، ثم يدير 

الملهى الليلي الذي أسسه شقيقه بن وهو 
مجـــرم عتيد في اإلجـــرام، يتخلص 

من خصومه بالقتل ألقل ســـبب، 
ويصبح بوبـــي بمرور الوقت 
الملهـــى  فـــي  األول  الرجـــل 
الليلـــي، وهناك يتعرف على 

الكثير من المشاهير.

معنى الحياة

تمر السنون، ويلتقي بوبي 
وفوني مجددا ليستعيدا ذكريات 

الحب الذي كان فـــي ما مضى، لكن 
بمؤسســـة  عالقتهمـــا  يقطعـــا  أن  دون 

الزواج، أليســـت هذه هي الحياة؟ سلســـلة من 
األحـــالم التي يقـــول الفيلم حرفيـــا إنها تظل 
”مجـــرد أحـــالم“، وأن الحيـــاة ما هي ”ســـوى 
قصـــة كوميدية كتبها كاتب كوميدي ســـادي“، 
وأننـــا يمكن أن نفعل الشـــيء ونقيضه، تماما 
كمـــا فعلت فوني التي تختـــار العيش في كنف 
المنتـــج الســـينمائي الذي يبلـــغ عمره ضعف 
عمرهـــا، وتعيـــش معـــه حياة صاخبة وســـط 
مشـــاهير النجوم، في قصر من القصور، تركب 
طائرة خاصة وتنتقل بيـــن بلدان العالم، وهو 
نمط الحياة الذي سبق أن أعربت بوضوح في 

حديثها لبوبي، عن رفضها التام له.
يقطـــع وودي أليـــن بحرفيتـــه وأســـلوبه 
الخالب الســـلس مسار قصة الحب ليعود تارة 
إلى أســـرة بوبي اليهودية فـــي نيويورك، إلى 
مشـــاجرات األم واألب، ومشـــاحنات الشـــقيقة 
وزوجهـــا، ثم إلى بن الشـــقيق المجرم الضالع 
في المافيا اليهودية، وكيف تلجأ إليه شقيقته 
للشـــكوى من جارهم حارس األمن الذي يسكر 
ويعربـــد ويرفض أن يخفض صـــوت المذياع، 
فما يكون من بن ســـوى أن يقوم بخطف الرجل 
بمســـاعدة رجاله، ثم يقتلونـــه ويدفنون جثته 

داخل قالب من األسمنت على طريقة المافيا.
في الثلث األخير مـــن الفيلم يتركز اهتمام 
ألين بتصوير عالم الملهى الليلي الذي يجتمع 
فيه كل ليلة مشـــاهير المجتمع من السياسيين 
ونجوم السينما وكبار المجرمين أيضا، ونرى 
كيـــف يزدهر نشـــاطه في تلك الفتـــرة بعد رفع 
الحظـــر الـــذي كان مفروضا في أميـــركا على 

القمار، ثـــم كيف ينتهـــي بن إلى 
بعد  الكهربائـــي  الكرســـي 
في  وإدانته  عليـــه  القبض 

كل ما كان منســـوبا إليه من 
جرائم، وعجز األســـرة عن أن 
تفعل شـــيئا رغم اســـتعانتها 
بكبـــار المحاميـــن. ومع ذلك، 
وحتـــى وهـــو يصـــور أكثـــر 
المشاهد التي يمكن أن يتوقع 
المتفـــرج أن تتســـم بالكآبـــة 

وهو مشـــهد ما قبل اإلعدام، يحيل وودي ألين 
المشـــهد إلى تعليق ساخر على اليهودي الذي 
يتخلى عـــن يهوديته ويعتنق المســـيحية قبل 
أن يلقـــى حتفـــه، لكي يضمن الحيـــاة األخرى، 
حســـب ما  بدعـــوى أن اليهوديـــة ال تعترف – 
يقولـــه ألين في الفيلم – بالحيـــاة بعد الموت، 
وهـــو ما يجعل األم تعلق في حنق ومرارة على 
هذا السلوك الذي يتخذه ابنها قائلة ”إنه ربما 
كان أفضل لليهود فـــي هذه الحالة، أن يؤمنوا 
بالحيـــاة األخرى لكي يزيد هذا من فرص إقبال 

اآلخرين على اعتناق اليهودية!“. 

مغزى العنوان

قد ال يبدو عنوان الفيلم ”مقهى المجتمع“، 
دقيقا بالنســـبة إلى المشـــاهدين، فنحن لسنا 
بصدد ”مقهى“ بل ملهى ليلي، وبالتالي يصبح 
المعنى أقرب إلى ”ملهى المشاهير“ أو النخبة، 
وكان ُمسّمى ”مقهى المجتمع“ شائعا في 
أميـــركا في تلك الفترة للتعبير عما 
نقصده، أي نوادي المشـــاهير 
والصفـــوة، وبالتالي لم تكن 

لألمر عالقة  بالمقاهي.
يســـتخدم وودي أليـــن 
التـــي  الجـــاز  موســـيقى 
الساكســـفون  بآلة  يحبها، 
عليها،  العـــزف  يجيد  التي 
والتي بدأ حياتـــه عازفا لها 
فـــي أحـــد األنديـــة الليلية في 
مانهاتـــن، كما هو معـــروف، كما 
الرومانسية،  البيانو  نغمات  يستخدم 
فـــي المشـــاهد التي يصطحـــب خاللها بوبي 
حبيبتـــه فوني بعد لقائهمـــا المتجدد إلى عدد 
من النوادي الليلية في مانهاتن، وهي موسيقى 
مرتبطة بتلـــك الفترة التـــي يقدمها بمالمحها 
الرومانســـية، كمـــا لـــو كان يســـتعيد ماضيا 

شخصيا ولى ولن يعود.
ومـــن أفضـــل النواحـــي الفنية فـــي الفيلم 
تصويـــر المصـــور اإليطالي الكبيـــر فيتوريو 
ستورارو (مصور أفالم برتولوتشي الشهيرة)، 
وهـــو يهتم كثيـــرا بإضفاء اللـــون الذهبي مع 
تدرجات من األخضـــر واألصفر إلضفاء مالمح 
أفالم هوليوود الرومانسية القديمة على الفيلم، 
كما يتـــرك وودي ألين نهايـــة الفيلم مفتوحة، 
فنحـــن ال نعرف مـــا إذا كان بوبي سيســـتعيد 
عالقته بفوني، أم أن كليهما ســـيواصل حياته 

كما هي، مكتفيا بالماضي من الذكريات.
فلسفة وودي ألين المألوفة تتلخص في أن 
المرء ال يمكنه التنبؤ بحقيقة مشاعره، كما أننا 
ال نختار دائما مســـار حياتنا بموجب قرارات 
صحيحـــة، بل كثيرا ما نخطئ، وأن هناك دائما 
ضوًءا وســـط العتمة، فربما ينبثق النجاح من 
الفشل، كما أن مصائرنا محكومة باألقدار التي 

يمكن أن تعبث بها.
إيقاع الفيلم هادئ رصين، تتعاقب المشاهد 
في سالسة، مع انتقاالت دقيقة ومحسوبة بين 
الشـــخصيات واألحداث، كما هـــي عادة وودي 
ألين في أفالمه، ويمتلئ حوار الفيلم بالسخرية 
والتعليقـــات التـــي تعكـــس حالـــة العصـــاب 

الجماعي التي تجعل الشخصيات تتحرك 

وكأنهـــا تعاني من تقلصـــات داخلية، فهي في 
حالـــة معاناة مع النفس، ممزقـــة بين رغباتها 

وبين ما تفعله في حياتها.
يبدو الممثل جيسي أيزنبرغ في دور بوبي 
في أفضل حاالته، متماثال تماما مع شـــخصية 
ذلـــك الفتـــى الحالـــم المتمرد الحســـاس الذي 
يعاني من العجـــز عن التحقق، والتوتر الناتج 
بالضـــرورة عن هـــذا، كما يبـــدو بوضوح في 
المشـــهد المبكر في الفيلم الذي يســـتعين فيه 
بفتـــاة من بائعات الهـــوى يطلب منها أن تأتي 
إليـــه في غرفته بالفنـــدق، لكنها تخطئ في رقم 
الغرفـــة، فيدلهـــا رجل مـــن النزالء علـــى غرفة 
صاحبنـــا الذي يشـــعر بالخجل مـــن افتضاح 
أمـــره، ثم يـــؤدي توتره إلى شـــعوره باالفتقاد 
للرغبـــة فيصر على أن يمنحها مبلغا من المال 
دون أن يمارس معها الجنس رغم إلحاحها، بل 
وبكائها استعطافا، فاليوم يصادف أيضا أول 

يوم عمل لها في هذه المهنة.
إن بوبي هنا هو المعادل لشـــخصية وودي 
أليـــن نفســـه الذي لم يعـــد يمكنه القيـــام بهذا 
النوع من الشـــخصيات بعـــد أن تقدم به العمر 
وتجـــاوز الثمانين من عمره، وفي أحيان كثيرة 
يبدو الممثل وكأنه يتحدث بلســـان وودي ألين 
نفسه، بل ويستخدم أيضا طريقته في التعبير 

بالكلمـــات وإيقاعـــه في الحركـــة، منتقال من 
حالة إلى أخرى خالل ثوان معدودات.

ال شـــك أن ”مقهى المجتمع“ عودة جيدة 
لـــوودي ألين تثبـــت أن هذا المخـــرج مازال 
قادرا على الخلق واإلبداع والتجديد وابتكار 

الكثير من األفكار، والقدرة على التعامل 
بمهارة عالية مع الممثلين.

كريســـتين  تبـــدو  ربمـــا 
فونـــي  دور  فـــي  ســـتيوارت 

هنا أقل ممـــا كان متوقعا، 
وربمـــا كان مـــن األفضل 
أن تقـــوم الممثلـــة بليك 

دور  أدت  التـــي  اليفلـــي 
ولكن  فوني،  بدور  فيرونيكا، 

اختيار ألين لكريستين ستيوارت 
ال شـــك أنه جـــاء ألســـباب تجارية لها 

عالقة بشـــهرة تلك الممثلـــة التي ال أراها 
تتمتـــع بالموهبة الكبيـــرة التي تجعلها 
تضارع عمالقة التمثيـــل في عصرنا، وال 
أراها حتى على هذه الدرجة من الجاذبية 
والجمال، حيث يصبح كل هذا الولع بها 

في الفيلم مبررا. 

[ في الثمانين من عمره يواصل ألين البحث عن معنى الحب
وودي ألين يعود إلى «كان} بقصة حب جديدة

ــــــة غير مســــــبوقة،  وســــــط إجــــــراءات أمني
افتتحت مســــــاء األربعاء الدورة التاســــــعة 
والســــــتون من مهرجان كان الســــــينمائي 
للمخرج  بالفيلم األميركي ”مقهى املجتمع“ 
املرمــــــوق وودي ألني، وهو فيلمــــــه الثالث 
الذي يفتتح به املهرجان العريق بعد ”نهاية 
(2002) و“منتصــــــف الليل في  ــــــوود“  هولي

باريس“ (2011).

قصة حب ملتبسة

حيرة وودي ألين الوجودية تنعكس على فيلمه

يشارك املخرج التونسي لطفي عاشور بشريطه القصير «علوش} أو «صوف على الظهر} سينما

ضمن املســـابقة الرسمية ملهرجان كان في دورته 69 في إطار مسابقة األفالم القصيرة، 

وأحداث الفيلم تم تصويرها بالجنوب التونسي بمحافظة تطاوين التونسية.

أرادت املمثلـــة األميركيـــة جودي فوســـتر أن تستكشـــف عالقـــة اإلنســـان بالتكنولوجيا 

والحميمية في العالم االفتراضي في أحدث تجاربها اإلخراجية «موني مونستر}، الذي يشهد 

عرضه األول في مهرجان كان السينمائي هذا األسبوع، وهو من بطولة جورج كلوني.

◄ تشهد الدورة احلالية إجراءات 
أمنية مشددة حتسبا لوقوع عمل 

إرهابي، وذلك في ظل حالة الطوارئ 
املفروضة في فرنسا منذ تفجيرات 
باريس في نوفمبر املاضي، وتنشر 

الشرطة أعدادا كبيرة من رجال األمن، 
وذكرت مصادر من بلدية كان أن 

الشرطة استعانت بخبير إسرائيلي 
في مكافحة اإلرهاب لإلشراف على تلك 

العملية، ويجري تفتيش دقيق للحقائب 
عند كل مداخل املهرجان، كما أعلنت 

إدارة املهرجان أنها وضعت نحو ٦٠٠ 
رجل أمن خاص لتفتيش املترددين على 

املهرجان. وجدير بالذكر أن الشرطة 
أعلنت أنها ستختار عينات عشوائية 
من األشخاص وتخضعهم للتفتيش 

اإلجباري في شوارع 
املدينة.

◄ يحضر املهرجان 
عدد كبير من جنوم 
السينما من بينهم 
وودي ألني وجوليا 

روبرتس وجورج 
كلوني وجودي 

فوستر وتشارليز 
ثيرون وكريستني 
ستيوارت وجيرار 

ديبارديو ومارك 
ريالنس وستيفن 

سبيلبرغ وكثيرون 
غيرهم.

◄  مينح مهرجان 

كان هذا العام جائزة 
السعفة الذهبية 

(الشرفية) للممثل 
الفرنسي الكبير جون 

بيير ليو الذي بدأ 
حياته الفنية مع املخرج 

الفرنسي الراحل فرنسوا 
تريفو في فيلمه 
األول ”أربع مئة 

ضربة“ عام ١٩٥٩، 
والذي يعتبر البداية 

احلقيقية حلركة املوجة اجلديدة 
الفرنسية، ثم ظهر في الفيلمني التاليني 

اللذين استكمل فيهما تريفو ثالثيته 
الشهيرة، كما عمل في ما بعد مع جون 

لوك غودار وبيير باولو بازوليني 
وبرناردو برتولوتشي وجاك ريفيت 

وأكي كوريسماكي.

◄ يشهد املهرجان 
منافسة شديدة بني عدد 

من أملع املمثالت مثل 
إيزابيل أوبير التي 

يعرض لها في املسابقة 
فيلم ”إيل“ لبول 

فيرهوفن الهولندي، 
وماريون كوتيار 

التي تقوم ببطولة 
الفيلم الكندي ”اليوم 

األخير في العالم“ 
الكزافييه دوالن، كما 
تقوم ببطولة الفيلم 
الفرنسي ”من أرض 

للمخرجة  القمر“ 
كلير دينيس، وحتضر 

بقوة املمثلة اإليرانية 
جولفيته فرحاني في 

فيلم املخرج األميركي جيم 
جارموش ”باتيرسون“. أما 

خارج املسابقة فتأتي املمثلة 
الفرنسية من أصل أرجنتيني، 

برنيس بيجو التي سبق أن 
تألقت في فيلم ”املاضي“ 
لإليراني أصغر فرهادي 
املشارك بفيلمه اجلديد 

”البائع“ في املسابقة الرسمية، 
ولكن من بطولة املمثلة اإليرانية 

ترانا ليدوستي.

◄ ضمن أفالم اليوم الذي 

أطلق عليه منظمو املهرجان ”يوم أفالم 
التحريك“ ُيعرض فيلم ”بالل“ الذي 
كتب له السيناريو وأخرجه وأنتجه 

السعودي أمين جمال، وهو ناطق 
باإلنكليزية وصور بتقنية الصورة 

ثالثية األبعاد، وَيعرض الفيلم من خالل 
الرسوم والتحريك حياة بالل مؤذن 

الرسول، وميثل الفيلم دولة اإلمارات 
العربية املتحدة.

على هامش المهرجان

ما الحياة «سوى قصة 

كوميدية كتبها كاتب 

كوميدي سادي}، 

حيث يمكن للمرء فعل 

الشيء ونقيضه

حـــب  قصـــة  يـــروي  الفيلـــم 

ملتبسة، قد تبدو من القصص 

التـــي يصعـــب تصديقهـــا ربما 

الفتقادها املنطق املألوف

k

ص وتخضعهم للتفتيش
ي شوارع

ملهرجان
ن جنوم 
بينهم
وجوليا
جورج 
دي
شارليز

ستني 
جيرار 
مارك
ستيفن

كثيرون 

هرجان 
جائزة  ام

هبية 
لممثل 

كبير جون 
ي بدأ

ة مع املخرج
راحل فرنسوا

يلمه
مئة

 ،١٩٥٩
ر البداية 

حلركة املوجة اجلديدة

ث بلســـان وودي ألين
ضا طريقته في التعبير
الحركـــة، منتقال من

وان معدودات.
مجتمع“ عودة جيدة
هذا المخـــرج مازال
ع والتجديد وابتكار
رة على التعامل

ين.
يســـتين

ونـــي 
عا، 

ر
ولكن 

ستيوارت
ب تجارية لها 

لـــة التي ال أراها 
ـرة التي تجعلها 
عصرنا، وال  ل في
رجة من الجاذبية 
هذا الولع بها  ل

الشهيرة، كما عمل في
لوك غودار وبيير ب
وبرناردو برتولوت
وأكي كوريسماكي

◄يشه

منافس
من أملع
إيزابي
يعرض
فيلم
فيره
ومار
التي
الفي
األخ
الكزا
تقوم
الفر
القم
كلير
بقوة امل
جولفيته
فيلم املخرج
جارموش”با
خارج املسابق
الفرنسية من
برنيس بيجو
تألقت في في
لإليراني أص
املشارك بفيل
في ا ”البائع“
ولكن من بطو
ترانا ليدوست

◄ ضمن أف

ة فـــي نيويورك، إلى 
مشـــاحنات الشـــقيقة 
ـقيق المجرم الضالع 
ف تلجأ إليه شقيقته 
س األمن الذي يسكر 
صـــوت المذياع،  ض
يقوم بخطف الرجل  ن
ونـــه ويدفنون جثته 

طريقة المافيا. على
الفيلم يتركز اهتمام 
الليلي الذي يجتمع  ى
جتمع من السياسيين 
مجرمين أيضا، ونرى 
تلك الفتـــرة بعد رفع 
ضا في أميـــركا على 

 بن إلى
د
ي

من 
ن أن 
نتها 
ذلك، 
ثـــر 
وقع

كما هي، مكتفيا بالماضي من الذكريات.
فلسفة وودي ألين المألوفة تتلخص في أن
المرء ال يمكنه التنبؤ بحقيقة مشاعره، كما أننا
ال نختار دائما مســـار حياتنا بموجب قرارات
صحيحـــة، بل كثيرا ما نخطئ، وأن هناك دائما
ضوًءا وســـط العتمة، فربما ينبثق النجاح من
الفشل، كما أن مصائرنا محكومة باألقدار التي

يمكن أن تعبث بها.
إيقاع الفيلم هادئ رصين، تتعاقب المشاهد
في سالسة، مع انتقاالت دقيقة ومحسوبة بين
الشـــخصيات واألحداث، كما هـــي عادة وودي
ألين في أفالمه، ويمتلئ حوار الفيلم بالسخرية
والتعليقـــات التـــي تعكـــس حالـــة العصـــاب

الجماعي التي تجعل الشخصيات تتحرك 
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} بيــروت - جاء معرض فني ســــابق للفنان 
اللبنانــــي شــــربل صامويــــل عــــون في خضم 
االنتخابــــات الرئاســــية اللبنانيــــة وما أحاط 
بها من صراعات، حقــــق آنذاك نجاحا كبيرا، 
إذ أبــــدع لوحــــات من نســــيج األزمــــة تصف 
ببالغــــة مكفهّرة الشــــخصيات الُمرشــــحة أو 
”المفروضة“ على الرئاســــة مصنوعة من شلل 
خيطان لونية معقدة أحالت المشاهد مباشرة 
إلى أجواء كائنات ”الزومبي“، أو ما يســــمى 

باألموات األحياء.
يبــــدو أن الفنان لم يزل بارعــــا في انتقاء 
اللحظــــة المناســــبة في إقامــــة معارضه وهو 
المعروف بتبّنيه بشــــكل مطلــــق، قوال وفعال، 
نظرية الفن الملتزم بقضايا بلده السياســــية، 

واالجتماعية، والبيئية.
 

اللحظة البيروتية

قــــدم الفنان  تحت عنــــوان ”نيكروبولس“ 
شــــربل صامويل عــــون معرضــــه الجديد في 
البيروتية فــــي أوج  صالــــة ”مــــارك هاشــــم“ 
اللحظة البيروتيــــة، أي قبيل انطالق العملية 
االنتخابية لبلدية بيروت، حيث تنافست فيها 
حمالت انتخابية بشــــكل ديمقراطي، منها ما 
أراد االســــتمرارية لما ســــبق ومنهــــا ما أراد 

إنقاذ صورة بيروت الثقافية، حيث للحدائق 
مكانــــة كبيــــرة. وليــــس مــــن بــــاب 

المصادفــــة أبدا أن يكون الفنان 
قــــد أطلــــق معرضــــا فنيا في 

باريس ســــنة 2015 قبل هذا 
”من  عنوان  تحــــت  األخير، 
رمــــاد“، حيث قدم سلســــلة 
مــــن اللوحــــات أنجزها من 
غبار شوارع مدينة بيروت.

صــــّور  اللوحــــات  فــــي 
الفنــــان مــــا أدت إليه عمليات 

القمع والقتــــل التي تعرض وال 
يزال يتعرض لها الشعب السوري، 

من خالل رسمه لشخوص ”مصعوقة“ 
هربــــت إلى لبنان، حيث المخيمات البائســــة 
أو الشــــوارع الُمكتظة، اختلطــــت مالمح هذه 
الشــــخوص، بل تشــــكلت مــــن غبار شــــوارع 

بيروت المثقلة أصال بآالمها العبثية.
أطلق الفنان على معرضه األخير في صالة 
مارك هاشم عنوان ”نيكروبوليس“، أي مدينة 

الموتى. قد يجد الكثيرون في هذه التســــمية 
الكثير من التشــــاؤم من قبــــل الفنان، غير أن 
ما أراد شــــربل عــــون التعبير عنــــه ليس هو 
واقع الحــــال بقدر ما ســــتكون عليه المدينة، 
إذا ما استمرت في محاربة صورتها األصلية 
ومعارضــــة منطق إقامــــة حدائق عامة بحجة 

افتقار للمساحات الكافية.
ويقول الفنان في هذا السياق ”إني أطرح 
في هــــذا المعــــرض ســــؤاال عن المســــاحات 
الخالية فــــي المدينة، يوجد الكثير منها، وإّال 
لما وجــــدوا كل هــــذه األمكنــــة الفارغة لرمي 

القمامة فيها!“.
المدينــــة حاضــــرة بقوة في 
المشــــغولة  الفنــــان  لوحــــات 
وهــــدوء  فائقــــة  بعصبيــــة 
متــــزن علــــى حد الســــواء، 
انعكاســــا  إّال  همــــا  ليــــس 
إلى  متورط  فنان  لشخصية 
ما فوق رأسه بقضايا وطنه 
الشائكة، لذلك جاءت لوحاته 
صالــــة  احتضنتهــــا  التــــي 
رؤيــــة  وذات  شــــائكة  المعــــرض 
كارثية تثير القلق في نفس كل من نظر 

إليها.
يمكن اعتبار الفنان من القالئل في العالم 
العربــــي الذيــــن ينتمــــون إلــــى فــــن التجهيز 
المعاصــــر أو الفن المفهومــــي، دون أن يعني 
ذلك البتة أنه من الذين يستغرقون في متاهة 
التقنيات أو في نخبوية األفكار وغموضها أو 
حتى غيابها تحت شعار فضفاض ال نكهة له 

وال جدوى، كما ليــــس الفنان من هؤالء الذين 
في الممارسة  يتبنون األسلوب ”المينيمالي“ 
الفنية على أســــاس أن قيمة العمل الفنّي، هي 

في مكان آخر.

منطق السوق

أقام الفنان معارض تجهيز بحتة، ونقصد 
بذلــــك تلك المعارض التــــي ال يمكن اقتناء أي 
شيء منها، ألنها مصنوعة للعرض فقط، وهي 
عبر العــــرض تقدم األفــــكار، والمعرض الذي 
أقامــــه الفنان قبــــل هذا المعــــرض  في صالة 

”تّنيت“ البيروتية، هو أبلغ مثال على ذلك.
ومع ذلك، اســــتطاع عون في هذا المعرض 
الجديد أن يجمع المجد من أطرافه، من ناحية 
استطاع أن ُيبقي في عمله على غليان األفكار 
غير المباشــــرة وغير الُمغلقة على الســــواء، 
ومن ناحية ثانية استطاع أن يدخله إلى عالم 

اللوحة التشكيلية.
لوحاتــــه ذات أحجام ُمســــتطيلة وُمربعة 
يمكن ألي مهتم أن يقتنيها، ركيزتها األساسية 
قطع خشب استقدمها الفنان من ورش العمار، 
هنا تظهر براعة مختلفة للفنان، فهو قد أرسل 
نظرة ثاقبة إلى منطق الســــوق ودرس ُمسبقا 
حجم مســــاحة صالة العــــرض، دون أن يؤثر 
ذلك على“تجهيزية“ وفنية عمله وعمق األفكار 

المطروحة.
يقول الفنــــان ”الطبيعة هــــي مثل الحجر 
الذي اســــتعملته فــــي اللوحــــات، الحجر هو 
الحيــــاة، قطع من الواقع المحســــوس، لم أرد 

تلوينه، لونه منه وفيــــه، إنه الحياة بالمعنى 
الخام“.

ويضيف ”الحجر وأوراق األشــــجار التي 
اســــتعملتها وإبــــر الصنوبــــر المتناثــــرة من 
أشجار الصنوبر المقصوف، هي المواد التي 
اســــتعملتها فــــي لوحاتي ممزوجــــة بالطالء 
الالصق وليس معجون األلوان، هي ليست إّال 

كل ما تبقى من الحياة“.
يستشــــعر الناظر إلــــى اللوحات ارتجاجا 
عامــــا كمــــا تستشــــعر اآلالت أو الطيور توتر 
األرض قبيــــل الزالزل، أما الخياالت أو الظالل 
الســــوداء التــــي يبــــرع الفنان فــــي ”إرفاقها“ 
بأعمــــدة وكيان األبنية البــــارزة في اللوحات، 
فهي تكاد تكون أشــــباحا ُمتقدمة نحونا تريد 
أن تخــــرج من المــــوت حتى وإن لم تســــتطع 
العودة إلى الحياة، وهنا تماما الدرامية التي 

بلغ قممها الفنان.
عناويــــن اللوحات قــــادرة على فتح أبواب 
الذهن على تأويالت عديدة، غير أن المشــــاهد 
التي يقدمها لنا الفنــــان أكثر من كافية لتعلن 

عن ذاتها.
أبلــــغ ما يمكــــن ذكره حول هــــذا المعرض 
جاء على لســــان الفنان شــــربل صامويل عون 
نفســــه، في هــــذه الكلمات ”إني أطرح ســــؤاال 
حــــول العمارة الحديثة، هــــل هي فعال إنجاز، 
أو تعبير صــــادق عن الوقت الذي نعيش فيه؟ 
أم هــــي أصبحــــت قبــــورا معاصــــرة للطبيعة 

واإلنسان على السواء؟“.

* م.ع 

باسل العودات 

} يكتسب مهرجان الكاريكاتير العربي 2016، 
المقـــام حاليـــا في مدينـــة تونهـــورت أهمية 
خاصة كونه ُيقام في بلجيكا بالتحديد، ويأتي 
بعد الهجمات اإلرهابية األخيرة التي تعرضت 
لهـــا مـــع دول أوروبيـــة أخـــرى، حيـــث أعلن 
ُمنّظمو المهرجان عن سعيهم لتأكيد الصورة 
الحقيقية للغالبية العظمى من العرب البعيدة 
عن اإلرهاب وحب القتل والتدمير، ولتوضيح 

أن هؤالء هم ضحايا كغيرهم وليســـوا جناة، 
عانـــوا ومازالـــوا يعانون مـــن اإلرهاب وهم 
مـــن أكبر المتضرريـــن منه، وما هـــم إّال جزء 
مـــن منظومة أمميـــة تؤمن بحقوق اإلنســـان 
وحرية التعبير والنضال السلمي في مواجهة 
األنظمة االســـتبدادية والتطـــرف الديني على 

حد سواء.
والمهرجـــان الذي يســـتمر حتـــى 22 من 
الشـــهر الجاري يعنى بالكاريكاتير السياسي 
تحديـــدا، وتشـــارك فيـــه باقـــة مـــن فنانـــي 

الكاريكاتير العرب، من سوريا ومصر واألردن 
والبحريـــن والســـودان وغيرهـــا، جميعهـــم 
متخصصون بالكاريكاتير السياســـي العربي 
والدولي، وهم: سعد حاجو، محمود هنداوي، 
ســـارة القائد، جوان زيرو، خالد البيه، محمد 
صبري، فـــراس باشـــي، عمر صديق، ياســـر 
األحمـــد، حكم الواهب، هانـــي عباس، مرهف 
يوسف، حسام السعدي، عمر عبدالالت، حازم 

الحموي وحميد سليمان. 
وتناولـــت األعمـــال المعروضـــة مواضيع 
اإلرهاب، الثورة والحرب الســـورية، اللجوء، 
الدكتاتوريـــة واألنظمـــة القمعيـــة، وتعـــرض 
بالتوازي مع المهرجان مقاطع صوت وفيديو 
ُتســـّلط الضوء على الكثير مـــن جوانب حياة 
رســـامي الكاريكاتيـــر فـــي العالـــم العربـــي، 
ولماذا فـــروا من أوطانهم، وكيف يســـتمرون 
فـــي منافيهم، والتحديات التي يواجهونها 
في عالمهـــم الجديـــد الملتـــزم بالحريات 
والمفتوح على حرية التعبير مقابل بالدهم 
األصليـــة التـــي أتعبـــت كل صاحـــب قلم، 
وطبيعة الخطـــوط الحمراء فـــي العالم 
العربي، والفروق الفنية والثقافية عن 

الغرب.
اختيرت األعمال المشاركة بناء على 
محتوى موضوعاتها، وتصدرت حرية 
التعبير أهم هذه االختيارات، فيما كان 
المعيار الثاني مرتبطا بتنظيم الدولة 
واالعتـــداءات  اإلرهابـــي  اإلســـالمية 

األخيرة في أوروبا.
وحظي المهرجان بإقبال جماهيري 
ربمـــا بســـبب ســـهولة تـــداول األفكار 
ونقلها للمتلقي بغـــض النظر عن لغته 

وبلده، وبســـبب ُيســـر إيصـــال الفكـــرة عبر 
الكاريكاتير، هذه الوسيلة التي جعلت رسامي 
الكاريكاتير يقفون في الخط األمامي لمواجهة 
التطـــرف واألنظمة االســـتبدادية، خاصة تلك 
المناطق التي تشـــهد فقرا في حرية الصحافة 
وتضييقـــا على حرية التعبير، مســـتندين إلى 
فرشـــاة وقلم، بعيـــدا عن العنـــف والتعصب، 
في محاولـــة لتغيير عالمهم الذي عاشـــوا أو 

يعيشون فيه.
وحول فكـــرة المهرجان وظـــروف إقامته، 
قـــال مدير ومنّظـــم المهرجان علـــي نزير علي 
لـ“العرب“، وهو ُمعتقل سياســـي ســـابق عام 
2006 في ســـجن صيدنايا بسبب كتابة مقاالت 
تتحـــدث عـــن الفســـاد في ســـوريا ”أسســـنا 
مؤسسة أومنس البلجيكية المعنية بالتواصل 
الثقافي، ويعتبر مشروع مهرجان الكاريكاتير 
العربي أول مشـــاريع المؤسســـة، وســـيتبعه 
مشـــروع الحق هو مهرجان الســـينما العربية 

الذي سيأتي في شهر أغسطس المقبل“.
وعن أهم الرســـائل التي يسعى المهرجان 
إليصالهـــا للجمهـــور األوروبـــي، قـــال نزيـــر 
”يســـعى المهرجان إليصال رسائل عن الواقع 
إشـــكالياته، وُيركـــز على  وطبيعـــة  العربـــي 
األنظمة الدكتاتورية التي أرى أنها األســـاس 

في نشوء التيارات المتطرفة“.

شربل عون يرسم بيروت مدينة للموتى حتى تستعيد عافيتها

ال متكن قراءة فن اللبناني شربل صامويل 
عون إّال من خالل سياق واحد راكم الفنان 
عبره مفرداته الفكرية وطور أساليبه الفنية 
ــــــى تباعا في سلســــــلة من املعارض  لتتجل
ــــــدو مــــــن  ــــــك يب ــــــة، لذل ــــــة واجلماعي الفردي
ــــــى ماهية عمله  الضــــــروي إلقاء الضوء عل
الفني الذي أعلن ذاته منذ اللحظة األولى، 
مناهضا للسائد ومناصرا للطبيعة خارج 
ركاكــــــة منطق لفت النظــــــر، منطق وجودي 
عام ســــــعى إلى بنائه منذ معرضه الفردي 

األول سنة 2007.

مبشــــــاركة عدد كبير من فناني الكاريكاتير العرب، وحضــــــور جماهيري عربي وأوروبي 
الفت، انطلق في مدينة تونهورت البلجيكية مهرجان الكاريكاتير العربي 2016، الذي ُيرّكز 
على الكاريكاتير السياســــــي الذي ُيجّسد بصورة ساخرة احلالة التراجيدية الراهنة التي 

تعيشها دول األزمات واحلروب في املنطقة العربية.

[ فنان متورط إلى ما فوق رأسه بقضايا وطنه الشائكة

النقد السياسي يهيمن على الكاريكاتير العربي في بلجيكا

يســـتضيف متحـــف محمد الســـادس للفن الحديـــث واملعاصر بالربـــاط من 5 مايو الجـــاري إلى 30 

أغســـطس املقبل معرض «أحجام هاربة} للتشـــكيلي املغربي فوزي العتيرســـو، حيث سيقدم فيه 

عمله الجديد «األبواب السبعة}، الذي أنجزه مع البعض من تالميذه.

افتتح في املكســـيك مؤخرا معرض يضم مجموعة من الرسائل الشخصية والنصوص الخطية 

والصور الفوتوغرافية التي تخص الرسامني فريدا كيلو ودييغو ريفيرا وهما من أشهر الفنانني 

التشكيليني في املكسيك، ويستمر حتى 17 يوليو املقبل.

بيروت رهينة إشارة أهلها

كاريكاتير عابر للغة والمكان 

} مـــن النـــادر أن يكون لك الحـــظ في أن 
تزور بيتـــا أصيال مـــن بيـــوت الفنتازيا، 
تشـــرب فيه القهوة اللذيـــذة في فنجان من 
والخيوط  باأللـــوان  المزخرفة  فناجينهـــا 
الفضية، وتجترع البصريات المتأللئة من 
”كاســـة“ ماء رقراقة تحمل إليك فوق عذوبة 
المـــاء الثمينة الُمطعمة بماء الزهر، عوالم 
مجهرية تنضح بحياة ســـحرية باســـمة ال 

حزن من بعدها.
كان لـــي الحـــظ الكبيـــر فـــي أن أزور 
هكذا بيتا مرارا وتكـــرارا مع والدتي أيام 
الدراســـة الجامعية، البيت كان لصديقتها 
العراقيـــة وهـــي القصصيـــة والصحافية 

ديزي األمير.
في  هناك فـــي هـــذا البيت ”غطســـت“ 
الحقيقة الســـحرية، أو في ما جرت العادة  
العراقية، أجمل  على تسميته بـ“الفنتازيا“ 
مـــا في هذا البيـــت أنه كان بالنســـبة إلي 
الســـحرية  بمثابـــة تأكيد على ”الواقعية“ 
التي عكفت والدتي وجدتي على زرعها في 
خيالي منذ سنين الطفولة األولى، وساهم 
والدي في تشييد صروحها في كل تعريشة 
نبات نمت بجنون على الشرفات الواسعة 
التي تحيط من كل جانب بالمنزل الصغير 

الذي ولدت وترعرعت فيه.
مـــرت الســـنوات وتعرفـــت أكثـــر على 
المـــزاج العراقـــي الســـحري مـــن خـــالل 
اللوحات التشـــكيلية التي ولدت منذ بداية 

الستينات حتى يومنا هذا.
صـــرت أعود بذاكرتي أكثـــر فأكثر إلى 
أجواء بيت صديقة الوالدة، ُمفككة عناصر 
الروعـــة و ُمســـبباتها من خـــالل اتصالي 
المتواصل بعالم الفن التشكيلي العراقي، 
هذا العالـــم الذي يضاهـــي بروعته كل ما 
أنتجته أوروبا من فن تشكيلي ينتمي إلى 
التيار السحري، أو البدائي، أو التجريدي 

أو غيرها من التيارات الفنية.
في بيـــت الصديقة كان بعـــض األثاث 
مصنوعا من قصب الخيـــزران، والجدران 
مطلية باأللـــوان الفاتحة واللوحات وفيرة 
في تجانس باهـــر. بيت دافئ امتزجت فيه 
الُمخططـــات مع الزخارف والشـــفافية مع 

الكثافة اللونية.
 مازلت أذكر لوحات صغيرة ُمعلقة على 
جدران غرفة الجلوس تســـير فيها زوارق 
خشـــبية دقيقـــة على برك من مـــاء أخضر 
معدنـــي وهادئ، تحت ضوء شـــمس ثقيلة 
ونخيـــل وارف ُمحمل  تـــكاد تكون“زيتية“ 

بتمر المع.
بأنهـــا  أخبرتنـــي  والدتـــي  أن  أذكـــر 
مجموعة فنيـــة لمنطقة األهـــواز العراقية 
التي زارتها مـــرارا في أيام الصبا، مازلت 
ال أدري إن كانـــت تبالغ فـــي قولها إنه كان 
هنـــاك اآلالف من أصنـــاف الطيور تمر في 
ســـمائها، والحقيقـــة هو أننـــي ال أريد أن 
أتقصـــى حول حقيقـــة هذا الـــكالم، وأود 

البقاء على تصديقه حرفيا.
يا ليت كل فنان ناشـــئ يعيش في هذا 
الشـــرق ويلهث وراء الفنـــون الغربية، من 
منطـــق أنها األفضل، أن يدرك أنه إذا كانت 
الواقعية السحرية األوروبية مدرسة فنية 
من نتاج زمن معين ولها روادها ومريدوها، 
فهي، أي السحرية الواقعية، خلية أصلية 
ونزعة فطرية في الفن التشكيلي العراقي.

ُيخّيـــل إلـــّي أحيانـــا أنـــه حتى بعض 
الفنانيـــن التشـــكيليين العراقيين ال يرون 
ســـحرية تلك اللوحـــات التشـــكيلية، ربما 
بســـبب اعتيادهـــم علـــى هـــذا النمط من 
الســـحر الذي ولدوا وعاشوا في أحضانه، 
هذا الســـحر الذي تآلف عبر الســـنين مع 
الحقيقة حتى االتحاد معها، قبل أن ُتشـــن 
الحـــروب ويندحر الســـحر إلـــى حين غير 

معلوم.
أذكر من هؤالء الفنانين الفنان العراقي 
محمود فهمـــي عبود صاحب لوحات تبهر 
القلـــب والنظـــر، قـــال الفنـــان فـــي إحدى 
المقابـــالت ”الفـــن العراقـــي يحتـــاج إلى 
جرعات أقـــوى بالفنتازيا، على األقل يعيد 
الفنتازيـــا الرافدينيـــة الخصبـــة بالخيال 
والتصـــورات.. فالثـــور المجنـــح هو بحد 
ذاتـــه فنتازيـــا مـــن الطـــراز األول، وكذلك 
ملحمـــة كلكامش، فليس مـــن المعقول أن 
نبتعـــد عن تلـــك الخياالت الواســـعة التي 
أبـــدع فيهـــا العراقي القديـــم ونبقى ندور 
بتكرار ما أنتجه فنانو الحقبة الخمسينية 
والستينية فقط! أين هي اإلضافة المطلوبة 
التي يحتاجها المتلقي بعد مرور أكثر من 
نصف قـــرن على بـــدء الثورة التشـــكيلية 
العراقيـــة المعاصرة التي بدأهـــا الرواد؟ 
لماذا علينا أن نكـــرر جزئيات وعناصر ما 

أنتجوه؟“.
المفارقـــة تكمن في أننـــي لم أجد يوما 
الفـــن التشـــكيلي العراقـــي، إّال وهو يعيد 
تشـــكيل ذاته من خالل السحرية، إنه منزل 

الفنتازيا األول واألخير. 

منزل الفنتازيا األول

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

مدينة بيروت حاضرة 

بقوة في لوحات عون 

المشغولة بعصبية 

فائقة وهدوء متزن 

على السواء

علي نزير علي:

يركز املهرجان على نقد 

األنظمة الدكتاتورية التي 

ولدت التيارات املتطرفة

ولماذا فـــروا منتحديـــدا، وتشـــارك فيـــه باقـــة مـــن فنانـــيعن اإلرهاب وحب القتل والتدمير، ولتوضيح 
فـــي منافيهم،
عالمهـــم في
والمفتوح على
األصليـــة الت
وطبيعة الخ
العربي، و

الغرب.
اختيرت
مممممممممممممممممممممممممممممممممممحتوى م
التعبير أ
المعيار ا
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رريرة في األخ
وحظي
ا



} نيويورك – قالت شـــركة مايكروســـوفت إنه 
ال ميكن إيجاد حل فوري وســـريع يقضي على 
ظاهـــرة اســـتخدام اإلنترنت في بـــث الدعاية 

املتطرفة وجتنيد اإلرهابيني.
وقـــال ممثل الشـــركة فـــي مجلـــس األمن 
الدولـــي، األربعاء، إنه ”ال يوجد حل ســـحري“ 
ملكافحة انتشـــار التطرف عبـــر اإلنترنت، لكنه 
شدد على ضرورة تعاون شركات التكنولوجيا 
والدول ملنع اإلرهابيني من استخدام اإلنترنت 

لنشر أيديولوجياتهم.

وأكد ســـتيفن كراون، نائب رئيس شـــركة 
مايكروســـوفت ”ال يوجـــد حل ســـحري واحد 
فعـــال -لـــو كان هناك حـــل، لكانـــت الصناعة 
قـــد اســـتخدمته- ال يوجد حل ســـحري مينع 

اإلرهابيني من استخدام اإلنترنت“.
وكانت كلمة كراون، متثل املرة األولى التي 
تستمع فيها الدول األعضاء في مجلس األمن، 
والتي كان الكثير منها ميثلها وزراء اخلارجية 
فـــي اجتمـــاع األربعـــاء، إلـــى آراء من شـــركة 
تكنولوجيـــا في مـــا يخص مكافحـــة اإلرهاب 

على اإلنترنت. وأوضح كـــراون أنه يجب على 
شـــركات التكنولوجيا والدول واملنظمات غير 
احلكوميـــة تنســـيق جهودها ملنـــع املتطرفني 
من إســـاءة اســـتغالل خدمـــات اإلنترنت، من 
خالل مواجهـــة خطاب اإلرهابيني احلالي على 

اإلنترنت.
كما دعا نائب األمني العام لألمم املتحدة يان 
الياســـون، الذي حتدث إلى املجلس أيضا، إلى 
التركيز بشـــكل خاص على منع تطرف الشباب 
من خالل دمجهم في مجـــال مكافحة اإلرهاب. 

وقال الياســـون ”في عالم اليوم، الشباب لديهم 
مهـــارات اتصـــال متفوقـــة وشـــبكات تواصل 
اجتماعي موســـعة وغالبا أصوات أكثر تأثيرا 

ممن هم أكبر سنا منهم“.
إال أن وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر، 
كان لـــه رأي آخر في املوضـــوع، وأكد في مقر 
اجلنـــاح األمني إلحدى شـــركات التكنولوجيا 
(شركة إنتل) في والية كاليفورنيا، أن التقنيات 
التكنولوجية التي يستخدمها التحالف الدولي 

حملاربة التنظيمات املتطرفة لها فعالية. 

أعلـــن رئيـــس هيئـــة اإلذاعـــة   – طهــران    {
والتلفزيون اإليرانية، محمد سرفراز، استقالته 
بعد حوادث حترش تورط فيها مســـؤولون في 

التلفزيون مقربون من سرفراز.
املقربة من  ونقلت وكالـــة أنباء ”باســـيج“ 
احلرس الثوري اإليرانـــي، عن مصادر خاصة 
في هيئة اإلذاعة والتلفزيون أن ”محمد سرفراز 
عقد اجتماعا مع املوظفني في الهيئة في مكتب 
طهران وأعلن لهم مغادرته“، مضيفة أن ”نائب 
سرفراز علي عسكري تولى إدارة الهيئة حلني 
تعيني رئيس جديد من قبل املرشد األعلى علي 
خامنئـــي“، الذي يقـــوم بتعيني رئيـــس هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون كل عشر سنوات.
وأخـــذت القضية ضجـــة واســـعة بعد أن 
كشـــفت مذيعـــة فـــي تلفزيون ”بـــرس تي في“  
Press TV اإليراني الرسمي الناطق باإلنكليزية، 
تعرضها للتحرش من قبل حميد رضا عمادي، 
وهو مســـاعد سابق لسرفراز عندما كان مديرا 

لـ“برس تي في“.
وكشـــفت املذيعة شينا شيراني، في فبراير 
املاضـــي، خـــالل مقابـــالت تلفزيونيـــة وكذلك 
تســـجيالت ومقاطـــع صوتية ورســـائل نصية 
نشرتها عبر شبكات التواصل االجتماعي، عن 
تـــورط حميد رضا عمادي، مدير قســـم األخبار 
في ”برس تي في“، وكذلك مدير االستوديو في 
نفس احملطة، بيام افشـــار، فـــي التحرش بها 
جنســـيا ولفظيـــا مرات عديدة، ممـــا اضطرها 
لتـــرك العمـــل واخلـــروج مـــن البلـــد وفضح 
مسؤوليها. وبعد إعالن سرفراز نبأ استقالته، 
بدأت وسائل إعالم إيرانية تتحدث عن ظاهرة 

الفســـاد األخالقي والتحرش ببعض املوظفات 
والتي بدأت تنتشر بعد وصول محمد سرفراز 
إلى رئاسة هيئة اإلذاعة والتلفزيون عام 2014.

غيـــر أن مصـــادر أخـــرى أكـــدت اســـتياء 
احملافظني املتشـــددين من طريقة عمل سرفراز، 
وقالـــوا إنـــه ”ســـخر جميـــع وســـائل اإلعالم 
احلكوميـــة لصالـــح حـــزب وتيار معـــني“، في 
إشارة إلى التيار اإلصالحي وحلفائه املعتدلني 
بزعامة الرئيس حسن روحاني، خصوصا بعد 
االتفـــاق النووي الـــذي توصلت إليـــه طهران 
مـــع القـــوى الغربية الكبرى الســـت في يوليو 

املاضي.
ورجحت وسائل إعالم تابعة لإلصالحيني 
أن يقوم خامنئي بتعيني صهره الذي خسر في 
االنتخابات البرملانية، زعيم قائمة املتشـــددين 
في العاصمـــة طهران، غالم علـــي حداد عادل، 
لتولي منصب رئاسة هيئة اإلذاعة والتلفزيون.
وتتبع إلى مؤسســـة اإلذاعـــة والتلفزيون 
اإليراني، صحيفة جام جـــم، والوفاق الناطقة 
بالعربية، وطهـــران تاميز باللغـــة اإلنكليزية، 
ووكالة إيرنا الرسمية، ووكالة نادي املراسلني.
يذكـــر أن حميد رضا عمادي، وزميله محمد 
ســـرافراز، وضعا في قائمة العقوبات الدولية 
بسبب تورطهما في انتهاكات حلقوق اإلنسان 
منذ عام 2012. وقضت محكمة العدل األوروبية 
في ديســـمبر املاضـــي بإبقـــاء العقوبات ضد 
هذين املسؤولني، بسبب تورطهما في ”انتهاك 
حقـــوق اإلنســـان واملشـــاركة فـــي االعترافات 
القســـرية وإعـــداد تقاريـــر وتهـــم ملفقة ضد 

معتقلني سياسيني.

} لندن – أقرت احلكومة البريطانية إصالحات 
جذريـــة وإعـــادة هيكلة عمـــل هيئـــة اإلذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“.
وكشـــف اخلميس وزير الثقافة البريطاني 
جون ويتيغديل، املشـــرف علـــى جتديد ميثاق 
عمـــل الهيئة، عن الورقـــة البيضاء التي حتدد 

مستقبل ”بي بي سي“.
وذكرت ”بي بي سي“، أنه جاء في الوثيقة 
”الورقـــة البيضـــاء“، أن مجلـــس إدارة جديدا 
يهتم بإدراة الشؤون اليومية للمؤسسة، يحل 
بدال من مجلس أمناء بي بي سي، فيما تتولى 
الهيئة املشرفة على وسائل اإلعالم ”أوفكوم“، 

مهمة املراقبة اخلارجية للمؤسسة.
وأضافـــت أن التعديـــالت تتضمـــن تأكيد 
استمرارية دفع ضريبة مشـــاهدة التليفزيون 
البالغة 145.50 جنيها اســـترلينيا سنويا ملدة 
11 عاما، على أن ترتفع متاشـــيا مع التضخم 
بـــدءا من عام 2017 إلى 2022، مقابل مشـــاهدة 
اخلدمات التســـجيلية لـ“بي بي سي“ وغيرها 

من اخلدمات األخرى.
وكان قـــد مت إجراء اســـتطالع للرأي العام 
املاضـــي مـــن أجـــل اســـتخدامه فـــي التقرير 
الســـنوي، جاء فيه أن 48 في املئة من السكان 
يؤيدون االستمرار في متويل ”بي بي سي“ من 
خالل رســـوم التلفزيون بينما يرى 29 في املئة 
فقط أن على املؤسسة االعتماد على اإلعالنات 
التجارية و20 في املئـــة اقترحوا اعتماد نظام 

االشتراك.
كما تتضمن الورقة البيضاء أيضا اإلعالن 
عن رواتب كبار املذيعني الذين يحصلون على 
رواتـــب أكثر مـــن 450 ألف جنيه اســـترليني 
ســـنويا، وبهذا اخلصوص كان قد أورد تقرير 
في وقت ســـابق، أن ”بي بي سي“ زاد إنفاقها 
علـــى النجوم مـــن مقدمـــي البرامـــج من 194 

مليونـــا عـــام 2013 – 2014 إلى 208 ماليني عام 
2014 – 2015، فتعهدت ”بي بي ســـي“ عام 2014 
بأال يتجاوز إنفاقهـــا على النجوم 16 في املئة 

من ميزانيتها.
ووضعت ”الورقة البيضاء“خططا لتشكيل 
مجلـــس جديد موحد ومتماســـك يتولى إدارة 
الشؤون اليومية لـ“بي بي سي“، وكذلك تعيني 
بعـــض أعضائه من قبـــل احلكومـــة، على أال 
يؤدي هذا إلى تقليل عدد األعضاء املعينني من 

قبل املؤسسة،
والتأكيـــد على تولي الهيئة املشـــرفة على 
وســـائل اإلعالم، ”أوفكـــوم“، الـــدور النهائي 
بشـــأن شـــكاوي املصداقية والدقة التي ترفع 
على املؤسســـة، بدال من مجلس أمناء ”بي بي 

سي“ الذي يتولى املهمة حاليا.
ونقلت الهيئة عـــن وزراء القول بأن متديد 
فترة جتديد ميثاق ”بي بي سي“ امللكي إلى 11 
عاما لتجنب تعارضه مع احلمالت االنتخابية.
جديـــر بالذكر أن هـــذه اإلصالحات كان قد 
ســـبق احلديث عنها في مـــارس املاضي، بعد 
نشر دراسة مستقلة أجريت حول كيفية إدارة 
”بـــي بي ســـي“ واقترحـــت اســـتبدال مجلس 
أمنائها مبجلس إدارة، وتعيني نصف أعضاء 
مجلـــس اإلدارة من قبل وزارة اإلعالم والثقافة 

والرياضة.
وهـــو ما أثـــار انتقاد املدير العـــام للهيئة 
طوني هـــول، وحذر بدوره من تدخل احلكومة 
فـــي عمل الهيئة، قائـــال إن ”االقتراحات مبنح 
احلكومة البريطانيـــة احلق بالتدخل في عمل 
في  املؤسســـة من شـــأنه وضع ”بي بي سي“ 
خانـــة تصنف فيهـــا بأنها مؤسســـة إعالمية 

تابعة للدولة“.
وأوصى التقرير املستقل الذي أعده السير 
ديفيـــد كليمنتي بتحويـــل الرقابة في ”بي بي 
ســـي“ إلى املجلس املشـــرف على مضمون كّل 
ما يبّث في اإلذاعـــات والتلفزيونات التجارية 
العاملة في بريطانيـــا (أوفكوم)، وهو ما جاء 

في الورقة البيضاء بالفعل.
وقال الســـير ديفيـــد إن ”اقتراحاته تعني 
أن نصف مجلـــس اإلدارة – أو أكثر من نصفه 

بقليل – سيعني بطريقة مستقلة“، وأضاف أنه 
”بعد إصدار قـــرار تعيينهم، على جميع املدراء 
العمل مبا يخدم مصلحة ”بي بي ســـي“ ودعم 

استقاللية املؤسسة التحريرية“.
ورحب اللـــورد هول بفكرة الســـير ديفيد، 
إال أنه حدد مخاوفه حول خطط لتعيني رئيس 
مجلس اإلدارة ونائبه وأربعة من املديرين غير 
التنفيذيـــني من قبـــل وزارة اإلعـــالم والثقافة 

والرياضة.
وقـــال إن ”هذا املجلس الوحدوي – بعكس 
مجلـــس األمناء – ســـيحدد االجتاه التحريري 

لهيئة اإلذاعة البريطانية بأكملها“.
وأضاف“هـــذا املجلس ســـيتخذ قـــرارات 
وخدمـــات  البرامـــج  بخصـــوص  رئيســـية 
املؤسســـة، وسيعمل معي كمدير عام لـ“بي بي 

سي“ على كيفية تطبيق اإلعالم املستقل“.
وأشار إلى أنه ”ال يشعر بأن هذه القضايا 

يجـــب أن ُينظر إليها من قبـــل أعضاء مجلس 
معـــني من قبل احلكومة، إذ أن ”بي بي ســـي“ 
هي واحدة من أعرق املؤسســـات اإلعالمية في 
العالم وليست وسيلة إعالمية تابعة للدولة“.

وأكـــد هول ”عندمـــا يتعلق األمـــر بتعيني 
أعضاء في مجلس وحدوي جديد، فإن املجلس 
التحريري في ”بي بي ســـي“ ســـيجادل بشأن 
شـــفافية واســـتقاللية هذه العمليـــة التي تتم 

حتت جناح احلكومة.
جتدر  اإلشارة إلى أن ”بي بي سي“ اتخذت 
خطوات لتوســـيع حزمـــة خدماتها لتصل إلى 
مختلـــف أنحاء العالم، وقررت احلكومة تقدمي 
دعـــم مالي بقيمة 85 مليون جنيه اســـترليني، 
لتعزيز خدمات شبكة قنوات ومحطات ”بي بي 
ســـي“ العاملية مبا في ذلـــك اخلدمات املوجهة 
إلى روسيا وكوريا الشمالية والشرق األوسط 

وأفريقيا.

وقال هول إن احلكومة ســـتوفر 34 مليون 
جنيه إســـترليني بني 2016 و2017، و85 مليون 
جنيـــه اســـترليني اعتبارا مـــن العامني 2017 
و2018، علـــى أن يتـــم تقييم هـــذا التمويل في 

العام 2020.
وأفاد بـ“ أن التمويل اجلديد هو أكبر زيادة 
منفـــردة وغير مســـبوقة فـــي ميزانية اخلدمة 
العاملية، وسيساعد على حتقيق التزامنا لدعم 
الدميقراطيـــة العاملية من خـــالل تقدمي تقارير 

إخبارية دقيقة وغير متحّيزة ومستقلة“.
وأضـــاف أن ”اخلدمة العاملية التي تقدمها 
”بي بي ســـي“ هي واحدة من أهـــم الصادرات 
الثقافية للمملكـــة املتحدة، وواحدة من أفضل 
مصـــادر النفـــوذ العاملي لبريطانيا، ال ســـيما 
بعد أن تصل إلى نصف مليار مستقِبل بحلول 
العـــام 2022، علما بأنها تصـــل حاليا إلى 308 

ماليني شخص في العالم.
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ميديا

طريقة عمل جديدة لمهمة ال تتغير

اعترافات شينا شيراني أقصت رؤوس التلفزيون اإليراني

تشهد هيئة اإلذاعة البريطانية إصالحات جديدة تنظم طريقة عملها، استنادا إلى توصيات 
دراسة مستقلة، تضمنت استبدال مجلس أمنائها مبجلس إدارة يتم تعيني نصف أعضائه 
ــــــل احلكومة، وهي اخلطوة التي أثارت مخاوف مدير الهيئة توني هول، لكنها اليوم  من قب

أصبحت أمرا واقعا.

مايكروسوفت تقر بصعوبة مواجهة التطرف على اإلنترنت

تجاوزات أخالقية تطيح برئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تبّنى املشاركون في املؤمتر 
اإلقليمي لإلعالم في املغرب – وميثلون 

نقابات الصحافيني، ومؤسسات 
إعالمية، من مختلف أنحاء املنطقة 

العربية – اإلعالن غير املسبوق حول 
حرية اإلعالم في املنطقة. ويتضمن 

التزاما واضحا مببادئ حرية اإلعالم 
واستقاللية الصحافة وحق احلصول 

على املعلومات.

◄ ُتوّفي اإلعالمي السعودي ماجد 
الشبل أحد أبرز وجوه اإلعالم 

التلفزيوني السعودي األربعاء، إثر 
معاناة مع املرض، منهيا مسيرة عقود 

من احلضور في البرامج الترفيهية 
واإلخبارية.

◄ هاجم نقيب الصحافيني العراقيني 
مؤيد الالمي، األربعاء، هيئة اإلعالم 

واالتصاالت على خلفية قراراتها 
األخيرة، متهما إياها بتنفيذ عملية 
”غلق ممنهجة“ لوسائل إعالم بشكل 

”قسري وعشوائي“، في مؤمتر 
صحافي بحضور سفير االحتاد 

االوروبي في العراق.

◄ قدمت شبكة تلفزيون ”احلياة“ 
املصرية اعتذارها عما جاء في حلقة 

الفنان أحمد آدم، من برنامجه بني 
آدم شو، حيث حملت إهانة للشعب 
السوري األربعاء املاضي، وقالت إن 
ما حدث خالل احللقة يعبر فقط عن 
وجهة نظر أحمد آدم وليس لشبكة 

تلفزيون احلياة دخل من قريب أو من 
بعيد في ما يقال في البرنامج.

◄ اتهمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة 
واملصريني في اخلارج، اإلعالم 

باليأس واإلحباط  بـ“إصابة املصريني“ 
بسبب تصدير األخبار السلبية. وقالت 

مكرم إن تصدير اإلعالم لألخبار 
السلبية، يدفع املغترب املصري إلى 

وسائل التواصل االجتماعي.

باختصار

[ الحكومة تتدخل بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجديد [ مخاوف توني هول تتركز على استقاللية بي بي سي
هيكلة تنظيمية جذرية لعمل هيئة اإلذاعة البريطانية

«مع األزمة األمنية التي تواجهها املنطقة العربية، تسعى حكومات سلطوية إلى فرض املزيد 

من القيود على حقوق اإلنسان والحريات األساسية بما في ذلك حرية التعبير واإلعالم». 

جيم بوملحة
رئيس االحتاد الدولي للصحفيني

«لألسف ال يلعب اإلعالم الدور املنوط به تجاه تعزيز التسامح بني الشعوب، وال تنال وسائله ثقة 

الجمهور، ما يدفعه إلى متابعة وسائل التواصل االجتماعي واستقاء األخبار منها».

شوبانا بارتيا
رئيسة مجموعة ”هندوستان تاميز“ الهندية

توني هول:

نظر 
ُ
القضايا ال يجب أن ي

إليها من قبل أعضاء 

مجلس معين من الحكومة



} باريس – هل سبق أن سمعت عن تطبيق بث 
الفيديو املباشر بيريسكوب Periscope؟ وهل 
شاهدت تغريدات على تويتر يعلن أصحابها 
أنهم يقومون حاليا ببث مباشر حلدث معني؟ 

لكن ما هو تطبيق بيريسكوب؟
تفطن العالم اخلميس للتطبيق بعد إعالن 
السلطات الفرنســـية عن مالبسات وفاة فتاة 
تفيـــد تقاريـــر بأنها بثـــت حلظـــة انتحارها 
مباشـــرة عبـــر تطبيق بيريســـكوب للهواتف 

الذكية.
وبحســـب التقارير اإلعالمية العاملية، فإن 
الشـــابة (١٩ عامـــا) ألقت بنفســـها، الثالثاء، 
حتـــت عجـــالت قطـــار فـــي محطة تبعـــد ٤٠ 

كيلومترا جنوب العاصمة الفرنسية باريس.
ولـــم يعـــد الفيديـــو متاحا علـــى تطبيق 
بيريسكوب التابع لشـــركة تويتر، التي قالت 

إنها ال تعلق على ”حسابات فردية“.
وأوضـــح احملقق إريك الملـــو أن التحقيق 
اجلـــاري يشـــمل البحث فـــي بيانـــات هاتف 
الفتـــاة. ووفقا لصحف فرنســـية، فإن الوفاة 

وقعت في منطقة إيسون.
وصّورت الفتاة فيديو ســـابقا في شقتها 
حتدثـــت من خالله عن عزمهـــا تصوير فيديو 
”لتوصيـــل رســـالة مـــا“، وحـــذرت متابعيها 
صغار الســـن بعدم مشاهدة ما ستصوره ألنه 

سيكون ”صادما“. 
أثناء  أنـــه  التقارير  وأضافـــت 

التصويـــر كشـــفت الفتـــاة عن 
تعرضهـــا لالغتصاب، وذكرت 

اسم اجلاني.
برنامـــج  أن  يذكـــر 
بيريســـكوب يتيح لصانعي 
مشـــاركة  احلـــّي  البـــث 
يرونه  مـــا  ونقل  جتاربهـــم 

أمامهـــم بشـــكل فـــوري إلى 
املســـتخدم  اآلخريـــن. ما على 

ســـوى الضغط على زر، وســـيتم 
إخطـــار متابعيـــه علـــى تويتر فورا 

بأنه أصبح على الهواء مباشرة. وسواء 
كان يشـــاهد اخلطوات األولى التي يخطوها 
ابنـــه، أو أي حـــدث آخر مهم يســـتحق البث، 
فإن برنامج بيريســـكوب يوّفـــر له اجلمهور، 
ومينحه إمكانية مشاركة جتاربه ومشاهداته 

مع اآلخرين.

كما يتيـــح بيريســـكوب ألصحـــاب البث 
التواصل مباشـــرة مع جمهورهم، والشـــعور 
بحضورهم، والتفاعل معهم. فالبث احلّي هو 
أكثر بكثير من مجرد تسجيل فيديو عادي مع 

ضوء أحمر على الشاشة.
وظهر برنامج بيريســـكوب ألول مرة على 
يد مؤسســـة كيفون بيكبـــور بداية ٢٠١٥ 
قبل أن تستحوذ عليه شركة تويتر 
في صفقة جتاوزت قيمتها ١٠٠ 
مليون دوالر في مارس ٢٠١٥.

وقد ظهر هـــذا التطبيق 
ميركات  تطبيـــق  لينافـــس 
Meerkat الـــذي يقدم أيضا 
خدمة بث الفيديو املباشر.

بيريســـكوب  ويضـــع 
مبادئ إرشادية صارمة حول 
بنشـــره،  املســـموح  احملتـــوى 
كمـــا يوفر أيضـــا رابطا للســـماح 

للمستخدمني باإلبالغ عن املشكالت.
لكـــن ال يراقـــب القائمون علـــى التطبيق 
املنشورات على مدار الســـاعة، رغم تأكيدهم 
في وقت سابق قدرتهم على الرد خالل دقائق.
فأكثـــر ما مييـــز برنامج بيريســـكوب هو 
اإلثـــارة التي مينحها ملســـتخدميه ملشـــاهدة 

وعيش األحداث بأنفسهم.

وحادثة االنتحار، ليست املرة األولى التي 
يجري فيها ربط تطبيق بيريسكوب مبحتوى 

غير مناسب للبث.
ففـــي أبريل املاضـــي، وّجهت الســـلطات 
األميركيـــة اتهامات لســـيدة بواليـــة أوهايو 
نشـــرت مقطـــع فيديـــو عبر التطبيـــق يصور 
الســـيدة  ونفـــت  فتـــاة.  اغتصـــاب  جرميـــة 
االتهامـــات. كمـــا ألقـــت الشـــرطة األميركية 
القبض على مجموعة مـــن املراهقني صّوروا 

أنفسهم أثناء السطو على شاحنة.
وفـــي مطلع شـــهر أبريل املاضـــي، أفادت 
تقارير بأن الشـــرطة في العاصمة البريطانية 
لندن تدخلـــت بعد اشـــتباكات بني عصابتني 

متنافستني ُرتبت عبر التطبيق.
كما شهد بيريسكوب بث أحداث اجتماعية 
وسياســـية من بينها أناس يصرخون ”أيدينا 
مرفوعـــة، ال تطلقـــوا النـــار!“ مباشـــرة مـــن 
فيرغســـون في واليـــة ميزوري، علـــى خلفية 

االحتجاجات التي شهدتها املدينة.
وتابـــع آخـــرون حريقا مروعـــا اندلع في 
منطقة ميِشن في سان فرانسيسكو، واستمتع 
بعضهم باألداء احلي لعازف بيانو يعزف أي 

أغنية يطلبها اجلمهور منه.
وأعلنت شركة بيريسكوب ، أن عدد مرات 
البـــث التي قام بها مســـتخدموها جتاوز ٢٠٠ 

مليون، ويأتي هذا اإلعالن في ذكرى مرور عام 
على إطالق اخلدمة.

وقالـــت الشـــركة إن الوقت الـــذي يقضيه 
املســـتخدمون ملشـــاهدة ما ُينشر عبر اخلدمة 
علـــى نظامـــي أندرويـــد وآي أو إس يعـــادل 
١١٠ ســـنوات. وللمقارنة كانت بيريسكوب قد 
أعلنت في شـــهر أغســـطس املاضي أن الوقت 
الذي يقضيه املســـتخدمون ملشاهدة ما ُينشر 

عبر خدمتها يعادل ٤٠ سنة.
ويصـــف خبراء تقنيون عـــام ٢٠١٥ بـ”عام 

جتربة تطبيقات بث الفيديو املباشر“.
وتؤكد الدالئل أن ٢٠١٦ سيكون عام مشاركة 

التجارب بشكل أكثر وضوحا وتزامنا.
وكان مؤســـس شبكة فيســـبوك ومديرها 
التنفيذي مـــارك زوكيربرغ كتب على صفحته 
الرســـمية علـــى املوقـــع ”تخيـــل أن تشـــارك 
أصدقاءك جميـــع جتاربك ومغامراتك بدال من 
مشاركة حلظات محدودة“، معلنا إطالق حزمة 
من املزايـــا اجلديـــدة التي تهـــدف إلى جعل 
خدمة البث املباشـــر اخلاصة بها ”فيســـبوك 
اليف“ أكثر تفاعال، لكنها في الوقت ذاته تضع 
الشـــركة في منافسة ساخنة مع شركات تقنية 
أخـــرى تـملك تطبيقات تقدم خدمات شـــبيهة 
مثـــل بيريســـكوب وسنابشـــات ويوتيــــوب 

كونيكت.
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@alarabonline
ــــــراء تقنيون عــــــام ٢٠١٥ بـ“عام  يصف خب
ــــــث الفيديو املباشــــــر“.  ــــــة تطبيقات ب جترب
وتؤكد الدالئل أن عام ٢٠١٦ ســــــيكون عام 
مشــــــاركة التجارب بشــــــكل أكثر وضوحا 
ــــــره العالم برؤية  وتزامنا. وهــــــذا ما يختب
ــــــات البشــــــر، أفراحهــــــم وأحزانهــــــم  يومي

واحتجاجاتهم وحتى موتهم مباشرة.

} لنــدن – ال يـــزال الكثيـــر مـــن البريطانيني 
غير مقتنعـــني بانتخاب مســـلم وابن مهاجر 
باكســـتاني، عن حزب العمال، رئيســـا لبلدية 
لنـــدن. رغم ما كتبه صادق خان على حســـابه 

على تويتر:

أطلـــق بريطانيون على تويتر هاشـــتاغا 
بعنـــوان #LondonHasFallen (ســـقطت لندن)، 
في إشـــارة إلى فيلم رعـــب أميركي صدر هذه 

السنة حتت نفس العنوان.
وقـــام عدد من املغردين بترويج إشـــاعات 
غريبة، مثـــل الفيديو الذي أســـند إلى ”حزب 
وهو حزب اخترعه هؤالء  العمال اإلســـالمي“ 

على منوال حزب العمال البريطاني.
ويظهر الفيديو جـــزءا من خطاب لصادق 
خـــان أمام مســـجد، ذكر خالله بثـــراء وتنوع 
اجلالية املسلمة ”التي تعيش بسالم وتنتمي 
إلى النســـيج املجتمعي“. بيد أنـــه مت تعديل 

الفيديو جعل صادق خان يقول:

وقد نشـــر البعـــض اآلخر تغريـــدات على 
تويتر تعبر عن قلق عدد من اإلنكليز من خطر 
أسلمة العاصمة البريطانية. وأبرزوا ذلك من 
خـــالل فيديو يظهر نســـاء مـحجبات في هذا 

احلي.

وكتب مغرد:

وكتب آخر:

من جانـــب آخر، رد أنصار خـــان بالتهكم 
على هوس هؤالء املغردين بهوية صادق خان.

ونشـــر مغردون صورة التقطت سنة ٢٠١١ 
مللكة بريطانيـــا إليزابيت الثانية تلبس خالل 
عـــرض خيول ويندســـور. واملعروف عن ملكة 

بريطانيا أنها حتب هذه االكسسوارات.
وعلق مغرد:

وذكر مغرد:

يذكر أن حركات اليمني املتطرف واملعادية 
لإلسالم تنتشر في إنكلترا. وتتهم املهاجرين 

الغرب. بالعمل ألجل ”أسلمة“ 

تطبيقات البث المباشر.. {حياتك وموتك اليف}
} الرقة (سوريا) – أطلق تنظيم داعش تطبيقا [ انتحار فتاة فرنسية يضع بيريسكوب في ورطة

إلكترونيـــا خاصـــا بتعليم األطفـــال األبجدية 
العربية على طريقته يحمل اسم ”حروف“.

ويقـــّدم التطبيق دروســـا في لغـــة الضاد 
لـ“أشـــبال اخلالفة“ على شكل ألعاب وأناشيد 
مـــع صـــور أطفـــال يرتـــدون أقنعـــة التنظيم 
الســـوداء، مبرافقة الكلمات التي يبدأ األطفال 
بتعّلمهـــا: مســـدس، مدفع، دبابـــة، رصاصة، 

صاروخ، وغيرها من املصطلحات العسكرية.
ويحـــرص داعش على الترويـــج للتطبيق 
اجلديد املتوافر فقط للهواتف واأللواح الذكية 
التـــي تعمل بنظام تشـــغيل أندرويد من خالل 

رسائل نشرها على موقع تيلغرام.
والذبـــح  القتـــل  صـــور  عـــن  وعوضـــا 
والتدريبات احلقيقية والنبرة القاسية، يعتمد 

التنظيم هذه املّرة على األنيمايشن.
 Long War وفـــي املقالة التي نشـــرها فـــي
Journal، لفـــت احملّلل كالب ويـــس إلى أّن هذا 
التطبيق يتضّمن نشـــيدا جهاديا يحتوي على 
مفردات حربية، مضيفا ”حـــرف الباء يترافق 
مع صـــورة بندقية، والدال مـــع دبابة، والطاء 
مع طلقـــة، والصاد مع صاروخ، والســـني مع 
سيف…“. ويضيف أن التنظيم يعتمد هذه املرة 
على ”األلـــوان الزاهية واألزهـــار والبالونات 
والنجوم من دون االســـتغناء عـــن علمه الذي 
يرفرف في اخللفيـــة“. ويذكر أن هذا التطبيق 

هو األول من نوعه املوجه لألطفال.
وكان التنظيـــم أطلق بدايـــة العام اجلاري 
تطبيقا يحمل اسم ”الرواي“ متوافرا للهواتف 
واأللـــواح الذكيـــة التي تعمل بنظام تشـــغيل 
أندرويد، والتطبيق اجلديد يسمح لإلرهابيني 
بإرســـال الرســـائل املباشـــرة املشـــفرة ونشر 
الدعايات اإلعالمية ونشـــر األخبار وحتديثات 

الفيديو.
كمـــا أعلن عـــن إطـــالق تطبيـــق إخباري 
علـــى األندرويـــد أيضا يحمل اســـم ”البيان“، 
وهو عبـــارة عن إذاعة راديـــو إنترنت يضمن 
التنظيم مـــن خاللها الوصول إلـــى أكبر عدد 
من املســـتخدمني حـــول العالم تنقـــل األخبار 

اخلاصة بالتنظيم.
ويؤكـــد خبراء أن تنظيم داعش يســـتخدم 
برامج الهواتف الذكية بنجاح وتشـــمل برامج 
الرســـائل املشـــفرة، بغية التخطيط العسكري 

بصورة سرية ولتجنيد مقاتلني جدد.
وتسمح البرامج اآلمنة التي ترسل عبرها 
رســـائل مشـــفرة، إلـــى القـــادة امليدانيني في 
التنظيم باستحداث مراكز إلكترونية للقيادة.

وقال اخلبير في محاربة اإلرهاب ســـتيف 
ستالينســـكي إن عناصر داعش يعتمدون على 
البرامج اآلمنة في هواتفهم احملمولة بصورة 
متزايدة، إذ تســـمح هذه البرامـــج بالتواصل 
عبر قنوات ال تستطيع االستخبارات األميركية 
التجسس عليها. جتدر اإلشارة إلى أن ستيف 
ستالينسكي هو املدير التنفيذي ملعهد دراسة 
اإلعالم في الشـــرق األوســـط (MEMRI) املعني 
برقابة نشاط املتطرفني في املواقع االجتماعية.

{حروف}.. داعش
 يعلم األطفال األبجدية

قررت شـــركة فيســـبوك إطالق وحدة إعالنية جديدة على إنســـتغرام، التي يمكن تخصيصها بناء على تجربة البحث والتسوق الخاصة بالمستخدم 
على شبكة اإلنترنت. وتعمل اإلعالنات الديناميكية على تحديد أولويات المستخدمين لعرض ما يتطلعون إليه داخل الوحدات التابعة لها. وتركز 

الشركة حاليا على قطاع السفر، حيث أطلقت وحدة إعالنات ديناميكية مخصصة لقطاع السفر.

هاشتاغ اليوم
تويتر يضج عنصرية بسبب صادق خان

أبرز تغريدات العرب

RemiMaalouf aliwahidanorthernhights  

ahmedalshezawi wedadmansooor ghurab77 

mgsiraq  BALRashed  

fayedalolaiwi 

gadelmaleh

AzizAlhies 

Badworld_1 

كل من صّوت في انتخابات بيروت 
البلدية لصالح فريق سياسي معني 

تقاضى اليوم ثمَن صوته االنتخابي..
كم من ثورة نحتاج؟ #لبنان.

الدولة هي الهيكل الذي يحق له 
استعمال القوة شرعيا على مساحة 
محددة  يعيش عليها عدد من الناس 

بشكل تعاقدي، أي قوة خارج ذلك 
تعتبر مارقة #امليليشيات #ليبيا.

أبناء الوطن كإخوة يوسف
رموه في البئر واتهموا الذئب

والذئب من فعلتهم بريء.

كي تكون شاعرًا عظيمًا
يجب أن تكون صادقًا 

ولكي تكون صادقًا يجب أن تكون حرا
ولكي تكون حرًا يجب أن تعيش

ولكي تعيش يجب أن تخرس.

#فائدة_لغوية: التحسس والتجسس
التحسس/ تتبع أخبار الناس باخلير 

(اذهبوا فتحسسوا من يوسف)
التجسس/ تتبع أسرار الناس للشر

(وال جتسسوا..).

رغم ان الشعب اليمني من أكثر شعوب 
العالم استخداما للمنبهات قات، بن، 
قهوة، شاي، مشروبات طاقة والخ.. 

إال انه ال يريد أن يستفيق.
#اليمن

، ٩٧ حلمًا تالشىٰ ٩٧ وجهًا مدمىٰ
٩٧ ُعمرًا ُسرق، ٩٧ سرادق عزاء

٩٧ قبرًا، نحُن نتنفس املوت كالهواء
نحن لنا القتل عادة

وكرامتنا من الله اإلبادة #العراق.

جاد املالح
كوميدي فرنسي مغربي

لن يتمكن العرب من صياغة أي عالقة 
"محترمة" مع إيران ما لم تنكسر

في العراق وسوريا، وإال فعدوانيتها 
تتمدد وستسعى للتدخل في دول عربية 

أخرى.

وجد نقش فرعوني عبارة عن فأر يجر 
حربة حربية.

في سخرية من جنب الفرعون!
وال يزال املصريون يذيقون الطغاة 

أقسى أنواع السخرية. #مصر.

إن الهرم إذا حل بدولة، ال يرتفع..
عبارة مخيفة البن خلدون،

ويقصد أن التجديد، يحتاج مسارا 
جديدا مغايرا، كأنه والدة من جديد.

العراق..
يا حداد التاريخ األبدي على ذاته.

تتتابعوا

 @SadiqKhan

””سأعمل من أجل جميع اللندنيني“.

@Ominous_

اجلالية املســــــلمة ترمز إلى لندن. وأنا فخور 
بعقيدتي ومبيراثي. وسأكون فخورا لكوني 
رئيســــــا لكامل اجلالية املســــــلمة، وسأعمل 
جاهدا من أجل العرب وأصيلي جنوب آسيا 

واألفارقة. شكرا جزيال، السالم عليكم.

ا

 @unspectateur

هذه هي وايت تشــــــابل، شرق لندن اليوم. 
وكأنني أمتشى في بالد إسالمية“.

ه

@writeonright

ــــــم تنجح فقط في فقدان  ”اليزابيت الثانية ل
االمبراطورية االســــــتعمارية بل أيضا في 

فقدان عاصمتها.

”

@chops5892

”أقل من أســــــبوع مضى عن انتخاب خان 
وها هي امللكة ترتدي احلجاب.

”

swarley@

أغرد من خالل هاتف ياباني، وأنا أتناول 
وجبة هندية، في إحدى املدن األكثر تنوعا 

في العالم يا #أغبياء.

أ

ت ت

عدد مرات البث التي 
قام بها مستخدمو 

بيريسكوب تجاوز 200 
مليون في غضون 

عام واحد

عش اإلثارة مباشرة  



} قســنطينة (اجلزائر) - في مدينة قسنطينة 
المعروفـــة بصناعاتهـــا التقليدية في شـــرق 
الجزائر، يشعر النّحاسون بقلق إزاء مستقبل 
مهنتهـــم مـــع فـــرار الكثيرين منهـــا بحثا عن 
أعمـــال أخـــرى تحتاج إلى مجهـــود أقل وتدر 

بعائد أوفر.
وكان شارع النّحاسين في مدينة قسنطينة 
يعج بالعاملين والمتسوقين في ما مضى، لكن 
الكثيـــر من المتاجر والـــورش أغلقت أبوابها 
هـــذه األيام مـــع تناقـــص أرباح تلـــك المهنة 
وتطلع الشبان إلى أعمال أخرى أفضل دخال.

يقول نّحاس يدعى عبدالحق (59 عاما) ”ال 
يوجد العديد من النّحاســـين في هذا المجال، 
ألن الطلب على هذه المهنة قليل. فهم يفضلون 
العمل في مكان آخر، في شـــركة مثال.. ألنهم ال 
يرون أي مســـتقبل لهذه الصناعة، ولهذا نجد 
أغلبية النّحاســـين كبارا في السن، وأن القليل 

منهم فقط شبان“.
وتـــزداد معانـــاة النّحاســـين مـــع تراجع 
الســـياحة وإغراق الســـوق بســـلع نحاســـية 

مستوردة من الصين أرخص سعرا.
عامـــا)   30) محســـن  النّحـــاس  ويقـــول 
”ليس لهـــذه الصناعة رواج داخـــل الوطن وال 
خارجه. ومـــا نصنعه هنا يبقى هنـــا، فنادرا 
ما يأتي إلينا بعض الســـياح ويشترون بعض 
المصنوعـــات، ولكن ال نبيع منهـــا الكثير وال 

نستطيع أن نقول أن لهذه الصناعة مستقبال. 
ولهذا فإن الشباب ال يقبلون على هذه الحرفة 
إال من تعلّمها قديمـــا، فهي مهنة يتهرب منها 
الكثير من الشباب ألنهم ال يجنون منها سوى 

القليل من المال“.
والنحاس كسلعة ليس رخيصا في العادة 
ومن الصعب على النّحاســـين في قســـنطينة 
أن يجنـــوا أرباحا من الســـاعات الطوال التي 

يخصصونها لعملهم.
ويقـــول النّحـــاس طاهر (60 عامـــا) ”هذه 
المهنة هي في طريقها إلى الزوال، فأبناؤنا ال 
يريـــدون تعلمها ألنها صعبة وال تجلب الكثير 

من المال، والنحاس غالي الثمن“.
ويقـــول كمـــال (46 عامـــا) صاحـــب متجر 
لبيع النحـــاس ”كان لدّي 12 عامال في المحل، 
ولكنهـــم ذهبـــوا ألن العمـــل ُمتعب جـــدا وال 
يتقاضـــون مقابلـــه الكثيـــر مـــن المـــال. فأنا 
أشـــتري الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن النحاس 
بألف دينـــار جزائري (9.1 دوالر). فكم يتوّجب 
علـــّي أن أعطـــي للنّحاس؟ وبكـــم يمكنني بيع 
الصينية النحاسية مثال؟ ولذا نريد من الدولة 
أن تســـتورد النحاس كما كانت تفعل في وقت 

سابق لنخّفض من األسعار“.
النّحاس يوســـف يؤكـــد أن اإلقبـــال على 
القطع النحاســـية وخاصة الفنية تراجع على 
ما كان عليه في أوائـــل هذه األلفية، مؤكدا أن 

النقص أصبح اليوم مســـجال على مســـتوى 
النّحاســـين والحرفيين الذي يتقنون الصنعة 
الحقيقية في المدن التي تشتهر بهذه الحرفة، 
وال ســـيما مع دخـــول ثقافة االســـتيراد التي 
أصبحـــت توفر كل شـــيء بالرغـــم من وجود 
اختالف في األســـعار والجـــودة بين ما يقدم 

محليا وما يستقدم من بلدان أخرى.
ويقول يوســـف، إن أغلبية النّحاســـين قد 
غيروا النشاط بسبب غالء المادة األولية التي 
تســـتورد من ِقبل خواص ال يعيـــرون لنوعية 
النحاس المستقدم أي أهمية بقدر ما يعيرون 
االهتمام لرفع أســـعاره والمضاربة به، مّما ال 
يشـــجع على االستمرار في هذه الحرفة، وهو 
مـــا يســـتوجب أيضا عودة الدعـــم الحكومي 
لهـــذه النشـــاطات ورعايـــة الدولـــة لعملية 

اســـتيراد المادة األولية للنّحاسين، ألنه 
الســـبيل الوحيد الـــذي يكفل إنعاش 
هـــذا القطـــاع وحمايـــة الحرفة من 
االندثار.. ما دامت جزءا ال يتجزأ من 

التراث الزاخر للجزائر.
ويقول حامد صاحب محل نحاس 

”هنـــاك نّحاســـون كانوا يشـــّغلون 
ما بيـــن 20 و30 عامال في العقود 
الماضية من فـــرط كثرة الطلب، 
ُاجبـــروا اآلن علـــى تســـريحهم 
والبقـــاء وحدهم بســـبب عزوف 
منتجاتهم،  شـــراء  عـــن  النـــاس 

وحتـــى أبنـــاء هـــؤالء الحرفييـــن 
رفضـــوا تســـلم المشـــعل مـــن آبائهم 

وفضلوا التحّول من هذه المهنة إلى مهنة 
أو تجارة أخرى ُمربحة، ولو تعلق األمر 
بتهيئة طاولة صغيرة لبيع السجائر“، 
مؤكدا أن هذه المهنة تســـير في طريق 

االنقراض في الســـنوات القليلة المقبلة 
إذا لم تتدخل الدولة بشـــكل عاجل لدعم 
أسعار مادتها األولية وبعثها من جديد.

وصناعة األواني النحاسية ليست 
هي فقط التي تواجه صعوبات 

الجزائـــري  االقتصـــاد  فـــي 
مع اتخـــاذ البـــالد خطوات 
بعد  االقتصادي  لالنفتـــاح 
التراجع الحاّد في عائدات 

الطاقة.
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} تونــس ـ كّل العالـــم تغّيـــر مـــن حولهـــّن، 
تطّورت الحياة وأصبح اإلنســـان يعتمد على 
وســـائل متطورة في عيشـــه، إّال أّن نساء قرية 
”الرواشـــد“ الّتابعة لمحافظة قفصة بالجنوب 
الّتونســـي، تشـــّبثن بمهنة ترّبيـــن عليها منذ 
نعومة أظافرهـــن، وورثن أصولهـــا، وحفظن 
تقنياتهـــا البســـيطة من أمهاتهـــن وجّداتهن، 

المتمثّلـــة فـــي ”تمليـــس“ صناعـــة األوانـــي 
المنزلّية من الّطين.

زينـــة مولدي، امرأة تجاوزت الســـّتين من 
عمرهـــا، حّدثتنا عـــن حّبها وشـــغفها بمهنة 
صناعـــة األوانـــي الّطينّية، الّتـــي بدأتها منذ 
بلوغها سن الـ12 عاما، وها هي اليوم تتفانى 
فيهـــا، ولم تهجرهـــا على الّرغـــم من وضعها 

الصحي المترّدي أحيانا، وكبر ســـنها. تقول 
زينة ”نجلب  الّطين مـــن الجبال القريبة التي 
تتميـــز بتربتها المناســـبة لحرفتنـــا، وندقه، 
ومن ثـــّم نغربله ليصبـــح َكالّدقيق، ونبلله في 
ما بعد، ونتركه ليرتـــاح ليلة كاملة، وصبيحة 
اليـــوم التالي تصبح العجينة أكثر تماســـكا، 
وقابلـــة للّتشـــكيل، فيكـــون بإمكاننـــا حينها 
أن نصنـــع منها األوانـــي المنزّليـــة، اعتمادا 
على اليدين بشـــكل أساســـي، وقطعة فخارية 
دائريـــة مســـطحة يوضع عليهـــا الطين أثناء 

تشكيله“.
وتتابع زينة ”في مرحلة أخرى يتّم تجفيف 
األواني لبعـــض الوقت قبـــل أن ُتحرق، وهي 
عملّيـــة تهدف إلى جعل اآلنية متماســـكة أكثر 

وقابلة لالستعمال في الطبخ“.
ومـــن أكثـــر األوانـــي الفخارية التـــي يتّم 
الفحـــم  فيـــه  (يوضـــع  الكانـــون  تشـــكيلها؛ 
ويســـتعمل لطبخ الشـــاي بطريقـــة تقليّدية)، 
والطاجيـــن (يعتمد لصناعة الخبـــز)، والقدر، 

وأواني طبخ الشاي.
وفي مـــكان قريب من زينة، جلســـت رفيقة 
دربها في هذه المهنة عيدّية المرأة الخمسينية 
الّتي تصف صناعة األواني الطينية بـالشـــاقة 
”َمن لم تتعّلم أو انقطعت عن دراســـتها، تكون 
وجهتهـــا الجبل لترث مهنـــة جّداتها، لكن جّل 
الفتيات اليوم، وخاّصة من يزاولن دراستهن، 

ال يرغبن في هذه المهنة وال ُيقبلن عليها“.
وتـــرى عيدّيـــة أن مهنة صناعـــة األواني 
الفخاريـــة، التـــي التحقت بها منـــذ الطفولة، 
”شـــاّقة جّدا وال ســـيما مرحلة جلب الطين من 

الجبل، التي تعّد األصعب“.
وتعّودت الّنســـاء في قرية الرواشـــد، على 
مشـــّقة التوجـــه إلـــى الجبال، وجمـــع الطين 
الّصالح للعجن، وتشكيله أدوات منزلّية، ومن 
ثّم بيع منتجاتهن بالجملة أو بالّتفصيل، لمن 

يحتاجها، وال سيما في ظل إقبال الناس على 
تلك األواني، العتقادهم أن استعمالها صحّي، 

ولكونها مصنوعة من مواد طبيعية.
عملية صناعة هذا النوع من االواني شاقة  

في البحث عن الطين وتشكيله.
ومع مشـــقة هـــذه المهنـــة، فـــإن عائدها 
المادي بســـيط للغاية، فالقطعة الواحدة منها 
تبـــاع بــــ0.5 دوالر أميركي فقـــط، األمر الذي 
يتطلب من العامالت في هذه الحرفة، بذل جهد 
مضاعف، للحصول على أرباح توفر لهن حياة 

كريمة.
وتعتبر الصناعة الفخارية، من أقدم 

الصناعـــات التقليديـــة العريقـــة، 
عبر  األجيـــال  توارثتها  التـــي 

حيث  تونـــس،  في  الســـنين 
امتهنها  حرفـــة  أقـــدم  تعد 
منذ  قفصة،  محافظة  أبناء 
وجودهـــم بالمنطقة، وفق 
علم  في  التونسي  الباحث 

االجتماع، علي الفالحي.
إلى  الفالحـــي  وأشـــار 
أّن ”ســـكان قفصـــة، عرفوا 

صناعة الطين منذ الحضارة 
ظهـــرت  حضـــارة  القبصيـــة، 

بيـــن 10 آالف و6 آالف ســـنة قبل 
زمننا الحاضـــر، أي في آخر العصر 

الحجـــري القديم وفي العصـــر الحجري 
الوســـيط وفـــي العصـــر الحجـــري الحديث، 
بالمناطق الداخلية من شمال أفريقيا الحالي، 

خاصة في تونس الجزائر والمغرب“.
ويضيـــف ”رغـــم وجـــود المـــادة األولية 
وتوفرهـــا، إال أن هـــذه الصناعـــة اندثـــرت، 
وبحســـب بعـــض الدراســـات، فـــإن التوجـــه 
نحو اســـتخراج الفســـفات بالمنطقة، وكذلك 
عـــدم إدراج قفصة كممّر ســـياحي لـــم يخلق 

الرغبة لـــدى األهالي والحرفييـــن إلى مزاولة 
هـــذه الحرفـــة، فازدهـــرت أكثـــر فـــي كل من 
نابل (شـــرق)، وجربـــة (جنـــوب) الرتباطهما 
بالســـياحة، أي أن هنـــاك عوامـــل سياســـية 
قتلت هذه المهنة“. وبحســـب مقال صادر عن 
المعهد الوطني للتراث (حكومي) تحت عنوان 
”الفخار اليـــدوي الريفي“ فـــي مؤّلف بعنوان 
”ألوان من تونـــس: 25 قرنا مـــن الخزف“، فقد 
”ظهـــرت صناعة الفخـــار اليدوي فـــي تونس 
منـــذ العصر الحجـــري، وتواصلت إلى يومنا 
هذا دون تحريف تقريبا على مستوى القولبة 
والزخرفة، على الّرغم من توافد تيارات 

ثقافّية عّدة على البالد“.
وبحســـب المقـــال ”يوجد 
للقولبة  أســـلوبان  بتونس 
فـــي  األّول،  يتمّثـــل 
استئصال قطع من عجين 
باأليدي  ُتســـّطح  الّطين، 
قعـــر  بمثابـــة  فتصبـــح 
اآلنية المزمع صنعها، ثم 
(الَمّالسة)  المرأة  تشـــرع 
فـــي قولبة لفافـــات ُأخرى 
اآلنيـــة،  بقعـــر  ُتلصـــق 
فوقهـــا،  األخـــرى  وتصفـــف 
فيعتمـــد  الثانـــي  األســـلوب  أمـــا 
علـــى تشـــكيل الجوانـــب بالضغـــط علـــى 
قطعة طيـــن تمطط باأليدي من األســـفل إلى 

األعلى“.
ويخلـــط الكثير مـــن الناس بيـــن الخزف 
والفخار، فهـــذا األخير هو ما صنع من الطين 
وحرق في ما بعد بالنار ليتماســـك، أما األول 
فيشـــبه الفخـــار في طريقـــة تصنيعـــه، لكنه 
يتميـــز عنـــه بالمـــادة الزجاجيـــة التـــي تتم 
إضافتهـــا إلى الطين الذي يصنـــع منه، ويتم 

حرقه مرة أخرى بعد إضافة هذه المادة.

تعود صناعة األواني الفخارية إلى اآلالف من السنني في تونس حتى أصبحت متثل حلقة 
وصل بني العصور، فهي من أهم الشواهد املادية املساهمة في تتبع التسلسل التاريخي 
ــــــدى الباحثني املتخصصني، لكن هذه احلرفة أصبحت تعاني العديد  لتطور احلضارات ل

من العوائق في مدينة قفصة باجلنوب التونسي.

ــــــف بهوية العديد من البلدان العربية  يلعــــــب التراث املادي واملعنوي دورا بارزا في التعري
التي تعتمد على الســــــياحة، كما يســــــاهم في تنشــــــيط دوراتها االقتصادية وجلب العملة 
ــــــي تزخر بتراث ثقافي غنّي،  ــــــة، لكــــــن اجلزائر بقيت بعيدة عن هذا األمر، وهي الت الصعب
حتى أن حرفة مثل النحاس ونقشــــــه أصبحت مهددة باالندثار لقلة املقبلني من الشــــــباب 

على تعلمها.

«تمليس» األواني الفخارية في تونس مهنة ترفض االندثار
[ مهنة شاقة تحفظ للحرفيات مورد رزق بسيطا [ عدم إدراج قفصة كممر سياحي يقلل من بيع المنتوج

فن الكادحنيرحلة عمر مع الطني

املنتوج قليل والسعر زهيد

نســـاء قرية الرواشـــد في محافظة قفصة بالجنوب التونســـي، يتشـــبثن بمهنـــة صناعة األواني 

املنزلية من الطني، التي ورثن أصولها وحفظن تقنياتها البســـيطة من أمهاتهن وجداتهن.

صناعـــة النحـــاس فـــي الجزائر، مهنـــة في طريقهـــا إلى الـــزوال ألن الشـــباب ال يريـــدون تعلمها 

لصعوبتها، كما أنها ال توفر الكثير من املال.

سكان قفصة، عرفوا 

صناعة الطين منذ 

الحضارة القبصية، 

حضارة ظهرت بين 10 

آالف و6 آالف سنة قبل 

زمننا الحاضر

تحقيق

صناعة النحاس في الجزائر تبحث عمن يدق مطارقها
على مســـتوى
قنون الصنعة
 بهذه الحرفة،
ســـتيراد التي
غـــم من وجود
بين ما يقدم ة

خرى.
لنّحاســـين قد
األولية التي ة
يـــرون لنوعية
در ما يعيرون
ربة به، مّما ال
الحرفة، وهو
عـــم الحكومي
ولـــة لعملية 
سين، ألنه
عاش
ة من

زأ من 

حاس 
ون 
س

ود
،

 ،
ـــن 

آبائهم 
إلى مهنة
لق األمر 
جائر“، 
 طريق 

االنقراض في الســـنوات القليلة المقبلة
إذا لم تتدخل الدولة بشـــكل عاجل لدعم 
أسعار مادتها األولية وبعثها من جديد.
وصناعة األواني النحاسية ليست
هي فقط التي تواجه صعوبات
الجزائـــري  االقتصـــاد  فـــي 
مع اتخـــاذ البـــالد خطوات
بعد االقتصادي  لالنفتـــاح 
التراجع الحاّد في عائدات 

الطاقة.



} القاهــرة - تمارس األســـرة ضغطا نفســـيا 
ومراقبـــة حـــادة علـــى األبنـــاء خـــالل فتـــرة 
المراهقة، سعيا منها لمنع وقوع الممارسات 
غير األخالقية التي يقوم بها األبناء، كمرافقة 
أصحاب الســـوء وتناول المخدرات واللجوء 
إلى التدخيـــن، كما يصاب األبنـــاء باإلحباط 
في حالة فقدان القدرة على مواجهة المشـــاكل 
االجتماعيـــة، مثل كثرة الخالفات العائلية، أو 
انفصال الوالدين واســـتقالل كل منهما بحياة 
خاصة بعيدا عن األبناء، أو سفر األب وغيابه 
المتكـــرر عن المنزل، وانشـــغال األم بأمور ما 
لتحقيـــق رغباتها الخاصـــة، مما يدفع األبناء 
إلى الشعور باإلحباط الذي يصل إلى االنطواء 
واالستســـالم لما يحدث في المحيط القريب، 
فضال عن الشـــعور بالعجز وعـــدم الرغبة في 

مواصلة الحياة.
توضـــح  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 

العزيـــزي،  منـــال  الدكتـــورة 
استشـــارية الطب النفسي، أن 
المراهـــق يمر بهـــذه الحالة 
األســـباب  لبعـــض  نتيجـــة 
واالجتماعيـــة،  النفســـية 
والمشاكل التي يرى خاللها 
عجـــزه عـــن حلهـــا واقعـــا 
مفروضـــا عليـــه، غيـــر قادر 

علـــى تبديله أو حتـــى تعديله. 
تتمثل أولى األســـباب النفســـية 

فـــي الصراع الداخلـــي الذي يتمكن 
من األبناء خالل هـــذه المرحلة العمرية، 

في حالة مواجهة مشـــكلة مـــا، مثل عجزه عن 
إشـــباع رغباته وذاته، حيث يشعر االبن خالل 
فتـــرة المراهقة بطاقة داخليـــة، يرى تفريغها 
في بعض األمور شيئا منطقيا، بغض الطرف 
عـــن كونها مقبولة لدى المحيطين أم ال، ولكن 
مـــع عمق تفكير في األمر خاصة إذا كان االبن 
يتمتع بقرب نفســـي من والديـــه، يبدأ بطرح 
بعض األسئلة على نفسه، وذلك بخالف نظرة 

أشقائه إليه في حالة التنفيذ. وأضافت: أن من 
أهم المشاكل النفســـية األخرى التي تعترض 
األبنـــاء خالل فترة المراهقـــة، ضعف مهارات 
التعامـــل مـــع اآلخر، ممـــا يؤدي إلى شـــعور 
المراهـــق بالنقص، ومع المحـــاوالت الدائمة 
لتنمية هذه المهارات التي يعقبها فشـــل لعدم 
وجود توجيهات مناســـبة، يصاب المراهقون 

باإلحباط ويلجأون إلى العزلة.
وتشـــير إلـــى أن اإلحباط يمكـــن أن يأتي 
بالوراثة أو العدوى، إذا كان أحد أفراد األسرة 
عانى منه قبل ذلـــك أو يعاني منه، األمر الذي 
يعزز مـــن فرص اإلصابة باإلحباط، ال ســـيما 
لدى األبنـــاء المقربين إلـــى والديهم، أو لدى 
األشخاص الذين يعانون من حالة الوسواس 
القهري، فهم أيضا يصابون سريعا باإلحباط 
نتيجـــة الخوف الزائـــد على أنفســـهم، مما 
يبقيهم في حالة توتر وعدم استقرار 
نفسي دائم، باإلضافة إلى فقدان 
االبـــن أحد المقربيـــن له، مما 
بالوحـــدة  يشـــعر  يجعلـــه 
والرغبة دائما في البعد عن 

اآلخرين.
يؤكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الدكتـــور جمال عبدالرحمن، 
استشاري األمراض النفسية، 
علـــى وجـــود أســـباب صحية 
واجتماعيـــة تدفـــع أن غياب األب 
من المؤثرات الهامة التي تعزز شـــعور 
األبناء باإلحباط، إذ يشـــعر بعدم قدرته على 
إيصـــال احتياجاتـــه النفســـية لـــألب، وهذه 
الحالة تخلق فجوة بينهما يعتاد خاللها االبن 
على مقاطعـــة الحديث معه، كمـــا أن انفصال 
الوالديـــن أو تكـــرار المشـــاكل بينهمـــا يدفع 
الطفل إلى االنطواء بعيدا عن اآلخرين، نتيجة 
مشـــاعر اإلحباط التـــي تتمكن منـــه داخليا، 
بســـبب فقدانه الشـــعور باألمان الذي يحققه 
له االســـتقرار األســـري، واحتواء الوالدين له 

ولمشاكله، ال سيما أن مشاكل المراهقين خالل 
تلك الفترة تزداد.

ويضيـــف ”األزمـــات الماديـــة بالرغم من 
كونها أســـبابا حيوية إال أنهـــا ال تؤثر كثيرا 
علـــى الحالـــة النفســـية للمراهقيـــن، ألنهـــم 
يعتمدون على قـــدرات الوالدين والحيل التي 
يتبعونها للحصول على األموال كما يرغبون، 
أما األســـباب المتعلقـــة بالدراســـة فهي تعد 
مـــن أكثر األســـباب شـــيوعا بيـــن المصابين 
باإلحبـــاط، ألنهـــم يتعرضون النتقـــادات عدة 
مـــن قبل والديهـــم ومقارنات مســـتمرة بينهم 
وبين زمالئهم وأشقائهم، األمر الذي يشعرهم 
باإلحبـــاط ويدفعهم إلـــى االبتعـــاد قليال عن 

اآلخرين لحين تهيئة النفس الســـتقبال األمور 
بصورة أقل إزعاجا لهم“.

وتنصح الدكتـــورة لمياء هاني، أخصائية 
أمـــراض نفســـية، بضـــرورة مراقبـــة اآلبـــاء 
واألمهـــات ألبنائهـــم خـــالل هـــذه المرحلـــة 
العمريـــة، للتعـــرف ســـريعا علـــى وضعّيتهم 
النفســـية، ومعالجتهـــا في حالـــة اإلصابة أو 
المعانـــاة، ويمكن إدراك ذلـــك من خالل بعض 
األعـــراض، أبرزها عدم مباالة االبن بما يحدث 
حوله، وعدم رغبته في القيام بمهامه الدراسية 
أو قلـــة األوقـــات التـــي يقضيهـــا مـــع األهل 
واألصدقـــاء، كذلك الشـــعور بالذنـــب بصورة 
متكـــررة، وعدم القدرة على تناول قســـط كاف 

من النوم، باإلضافـــة إلى فقدان الثقة في ذاته 
ومـــن حولـــه، والقلق دائما من األشـــياء التي 

تبدو أمورا طبيعية لدى الكثيرين.
وتابعـــت: ومن أعـــراض المعانـــاة أيضا 
فقـــدان الشـــهية وعـــدم تنـــاول األكل بصورة 
طبيعيـــة، والتفكيـــر دائما في إلحـــاق األذى 
باآلخريـــن. ولزام علـــى الوالدين عند مالحظة 
بعض هـــذه األعراض الجلوس مـــع المراهق 
لتبادل أطراف الحديث معه، ومحاولة احتواء 
مشـــاعره الداخلية وتقديرهـــا والتعامل معها 
باعتبارها مشكلة يمكن أن تؤثر على مستقبله 
االجتماعـــي، وال مانع من عـــرض األبناء على 

األخصائيين للتأكد من سالمتهم النفسية.

} لنــدن - أفـــادت دراســـة دوليـــة أن معدالت 
اإلجهاض تراجعت إلى مستويات قياسية في 
الســـنوات الخمس والعشـــرين المنقضية في 
الدول الغنية لكنها شهدت انخفاضا طفيفا في 

الدول النامية.
وخلصت الدراســـة -التـــي أجرتها منظمة 
الصحـــة العالمية ومعهـــد جوتماهر – إلى أن 
ســـن قوانين تقيـــد اإلجهاض ال يؤثر بشـــكل 
يذكـــر على انخفاض معدالته لكنه على األرجح 
سيجبر الناس على اللجوء إلى طرق غير آمنة. 
وتشـــير التقديـــرات إلى إجـــراء 56 مليون 
حالة إجهاض كل عام على مســـتوى العالم من 

2010 حتـــى 2014. ويقول الباحثون إن النتائج 
بشكل عام تســـلط الضوء على نقص الوسائل 

الحديثة لمنع الحمل في الدول الفقيرة.
وقالـــت جيلـــدا ســـيدج التي قـــادت فريق 
البحـــث فـــي معهـــد جوتماهـــر فـــي الواليات 
المتحـــدة ”في الدول النامية.. يبدو أن خدمات 
تنظيم األســـرة ال تواكب الرغبة المتزايدة في 

تكوين أسر صغيرة“.
وذكـــرت أن أكثر مـــن 80 بالمئة من حاالت 
الحمـــل غيـــر المقصـــود تحدث بين نســـاء ال 
يحصلن على موانع الحمل التي يحتجن إليها 
وأن ”الكثيـــر من حاالت الحمـــل غير المرغوب 

فيـــه تنتهي باإلجهـــاض“. وذكـــرت أن تراجع 
معـــدل اإلجهـــاض في الـــدول األغنـــى يرجع 
بشكل كبير إلى ”تزايد استخدام موانع الحمل 
الحديثـــة التي منحت النســـاء قـــدرا أكبر من 

التحكم في توقيت الحمل وعدد األطفال“.
واســـتخدمت الدراســـة التـــي نشـــرت في 
مطبوعـــة النســـيت الطبية بيانـــات إجهاض 
مـــن دراســـات مســـحية وطنيـــة وإحصاءات 
رسمية وغيرها من الدراسات المنشورة وغير 
المنشـــورة إلـــى جانـــب معلومات عـــن حجم 
االحتياجـــات التي ال تلبى مـــن موانع الحمل 

وهيمنة استخدام حبوب منع الحمل.
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◄ توفر نسخة جديدة من دليل 
الموارد والمعلومات العالمية 
موردا رقميا شامال للحكومات 

والصناعة وإنفاذ القانون، والمعلمين 
واألكاديميين لتحسين سبل حماية 
األطفال على االنترنت بما فيها من 

االستغالل الجنسي.

◄ ابتكر طلبة مقرر التسويق 
االجتماعي في جامعة البحرين 

أساليب ترويجية مميزة تهدف إلى 
تسويِق أفكاٍر اجتماعية، ونشر 

الوعي باستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي، وترسيخ المفاهيم 

والسلوكيات اإليجابية في قضايا 
مجتمعية عدة.

◄ في محاولة لمنع اإلعالنات 
الخادشة للحياء ولمحاربة الترويج 

لصورة الجسم السلبية، طبقت 
”تروندهايم“ – ثالث أكبر مدينة 

بالنرويج – حظرا على اإلعالنات التي 
يظهر فيها عارضو األزياء في أوضاع 

مختلفة بالحد األدنى من المالبس.

◄ توصلت دراسة طبية إلى أن 
تناول جرعات منخفضة من العقاقير 
المخدرة التى يدخل ”الكيتامين“ في 

تركيبتها يعمل على تراجع األفكار 
االنتحارية بين مرضى االكتئاب، الذين 

يقاومون العالج.

◄ أظهرت دراسة فرنسية أن مرض 
”الشيزوفرينيا“ يصيب 1 بالمئة من 

الشعب الفرنسي وتظهر عالماته قبل 
2 – 4 أعوام من ظهوره رسميا. وتشمل 

هذه األعراض المشاكل الدراسية 
واالضطراب في النوم واالكتئاب 

والعزلة والعدوانية.

◄ خلصت دراسة أميركية حديثة إلى 
أن السماح للطالب باستخدام أجهزة 

الكمبيوتر الشخصية واإلنترنت خالل 
الفصول الدراسية يضر بدرجة كبيرة 

تحصيلهم الدراسي.

تتوافر لدى املراهقني عوامل متعددة تعزز لديهم الشعور باإلحباط، لم يكن ذلك استسالما 
ملقدمات أو أســــــباب، وإمنا هي طبيعة املرحلة، حيث يشــــــعر املراهــــــق خاللها بتوتر دائم 
ــــــك في املقدمة إلى التغييرات الفســــــيولوجية  وشــــــعور بالكآبة وعدم االســــــتقرار، يعود ذل
املصاحبة لتلك الفترة من العمر، األمر الذي يجعله أكثر حساســــــية جتاه مجمل املواقف 

احلياتية التي يواجهها.

جمال

مستحضرات التجميل 
القديمة مضرة بصحتك

حذرت دراســـة كندية من أن تناول األم للمحليات الصناعية التي تشـــمل السكر األبيض واملياه 
الغازية أثناء الحمل يعرض الطفل لإلصابة بالسمنة املبكرة بحلول العام األول من عمره.

يحمي تناول اللفت األملاني طازجا الجسم من االلتهابات، ويحتوي على املغنزيوم والبوتاسيوم 
والسيلينيوم، وكمية كبيرة من فيتامني سي. وتحتوي أوراقه على عدد كبير من الفيتامينات.

} أكـــدت دراســـة بريطانيـــة حديثة أن 
استعمال مستحضرات التجميل القديمة 
يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالعديد من 

األمراض الخطيرة.
وأظهرت أن مســـتحضرات التجميل 
منتهيـــة الصالحية والتـــي تحتفظ بها 
العديد من النســـاء، تحتـــوي على مواد 
خطيـــرة يمكـــن أن تؤدي إلـــى اإلصابة 
بتســـمم الـــدم والتهابـــات فـــي المعدة 

واألمعاء والمجاري البولية.
وبعد فحص 5 أنواع من مســـاحيق 
التجميل، عثـــر الباحثون علـــى العديد 
مـــن أنـــواع البكتيريا، ومـــن بينها تلك 
المســـببة اللتهاب الســـحايا، وبكتيريا 
تســـبب التهابـــات المجـــاري البوليـــة 
والتناســـلية، باإلضافـــة إلـــى نـــوع من 
المعدة  اللتهابـــات  المســـببة  البكتيريا 

واألمعاء وتقيح الجروح.
ومن بين األمراض األخرى التي يمكن 
أن تتعـــرض لها المرأة عند اســـتخدام 
مواد التجميل منتهية الصالحية، بروز 
االلتهابـــات الجلديـــة وحـــب الشـــباب، 
ناهيك عـــن التهابات الجهاز التنفســـي 

والقصبات الهوائية.
وشـــددت الدراســـة علـــى ضـــرورة 
مـــن  التجميـــل  مســـتحضرات  تبديـــل 
وقـــت إلى آخر، والتقيـــد بتاريخ انتهاء 
الصالحيـــة، والحصول على استشـــارة 
المـــدة  حـــول  والمختصيـــن  األطبـــاء 
القصـــوى الســـتخدام أي نـــوع من هذه 

المستحضرات.

ال تقدم في الحد من معدالت اإلجهاض بالدول الفقيرة

أسرة
[ ضعف مهارات التعامل مع اآلخر يشعر المراهق بالنقص [ غياب األب يعزز شعور األبناء باإلحباط

فقدان القدرة على مواجهة المشاكل االجتماعية يحبط المراهقين

  

} في ثقافتنا العربية يقال إن ”المطبخ 
مملكة للنساء“، على الرغم من أنه ال يشبه 

الممالك في شيء، والمرأة فيه ال تتربع 
على عرش وال تأمر وال تنهى، بقدرما 

تقضي ساعات طويلة ومضنية في دور ربة 
البيت الذي فرضته عليها سلطة العادات 
والتقاليد منذ الصغر، وترسخ في ذهنها 

على أنه فرض عليها وال مناص من القيام 
به حتى ولو كانت عائدة لتوها من يوم 

عمل شاق.
ولكن إذا صادف أن دخله زوجها 
فإنها تجد الفرصة سانحة لممارسة 

سيادتها المطلقة عليه، فتحاول جاهدة أن 
تفرض كلمتها العليا على جميع تحركاته 

وخطواته، وهي ال تعلم أنها بذلك تنفره من 
مساعدتها في محنتها التي تشتكي منها 

طوال الوقت وتتبّرم.
والحقيقة أن زوجي من الرجال 

المهتمين بفن الطبخ على خالف الكثيرين 
من أبناء جنسه الذين مازالوا يعتقدون أن 
الطبخ  حكر على النساء، وال يستسيغون 

دخوله خوفا من أن تهدر رجولتهم أو 
يفقدون شيئا من هيبتهم أمام زوجاتهم.
ويروق لزوجي في نهاية كل أسبوع 

االستمتاع بطبخ ما تعلمه في حياة 
العزوبية من وصفات تحمل خلفيات 

معلوماتية وثقافية مختلفة، استقاها من 
التلفزيون ومن االنترنت ومن بلدان عاش 

فيها لفترات من الزمن، وأخرى تعلمها 
بدافع رغبته في اكتشاف وتجريب أطباق 
أغراه شكلها أو طعمها، وأيضا من أجل 

تعويد نفسه على الطبخ الذي يعتبره 
”سلوكا صحيا“، ويجب ممارسته من حين 

آلخر متى كانت الفرصة سانحة.
وعلى الرغم من أنني من النساء اللواتي 

تعجبهن مشاركة أزواجهن لهن في إعداد 
الطعام ويروق لهن االستمتاع بعشاء 

فاخر من صنع أياديهم، إال أني في نهاية 
األسبوع الماضي وجهت نقدا الذعا لزوجي 
حول طريقة طبخه إلحدى األكالت التونسية 

وتفاخرت بخبرتي الكبيرة في إعدادها، 
وقلت وافترضت على مرأى ومسمع منه أن 

األمر سينتهي بنا إلى طلب عشاء جاهز 
من أقرب مطعم، ولست أدري لماذا بدر 

مني ذلك، ولكن األكيد أنه من باب االعتداد 
بطبخي الذي جعلني ال أتفطن لما صدر 

مني من أقوال.
وهذا أمر طبيعي في دروب الحياة 

الزوجية، حيث ال يوجد بديل عن غريزة 
حب الظهور في أبهى صورة أمام الشريك، 

ووجود لمسة من االعتداد بالنفس ليس 
أمرا سيئا، ولكن التواضع ورحابة الصدر 

يجعالننا نكسب ود واحترام الشريك، وهذا 
أساس العالقات القوية والمتينة.

ولذلك فبمجرد أن شعرت بداخلي 
بإشارات تحذيرية تخبرني بأنني على 
خطأ، حولت الذم إلى مدح وثناء، حتى 

أغطي على زالت لساني.
كان األجدى بي بدال من التوتر وإمالء 
األوامر، التعبير عن االمتنان والشكر، ألن 

عدم خبرة زوجي في إعداد طبق ما ال يجب 
أن يجعلني أثنيه عن التجربة وأنفره من 

المطبخ.
والحيلة ال تكمن في الجدال من أجل 

إرضاء الغرور، بل في انتقائنا نحن النساء 
لأللفاظ التي تحررنا من المطبخ، وتفتح 

المجال ألولئك الرجال الذين يجهلون أسرار 
الطهو وخباياه، وال يعرفون كم من الوقت 
استغرق تحضير األطباق التي يحبونها 

وال يجيدون غير أكلها، لتجربة متعة الطبخ 
عّلهم يغيرون معتقداتهم التي عفا عليها 
الزمن، وخاصة نظرتهم النمطية ألدوار 

المرأة.
وقد أثبتت الدراسات االستقصائية أن 

الرجل العصري يقّدر في المرأة رجاحة 
عقلها وثقافتها وتعليمها أكثر من مظهرها 

الخارجي أو مهاراتها في المطبخ، ورغم 
ذلك فالسائد اليوم أن النساء مازلن يقمن 
بمعظم أعمال الطهو والتنظيف والعناية 

باألطفال، فيما ينظر الرجال إلى الطبخ 
على أنه هواية عرضية ويميل أغلبهم، 

وخاصة في المجتمعات العربية، إلى إنهاء 
العالقة الزوجية إذا طلبت منهم زوجاتهم 

مساعدتهم في األعمال المنزلية.
ولكن مهما يكن من أمر، ليس الزواج 
سوى سفينة واحدة تقل المرأة والرجل، 

والشراكة في األعمال المنزلية هي أساس 
النجاح واالستقرار األسري.

ولقد كان عالم االجتماع األميركي 
سكوت كولتران على حق حينما قال إنه 
كلما شارك الرجال في األعمال المنزلية 

جعلوا حياتهم الزوجية أكثر سعادة.

مملكة النساء يقتحمها الرجال

ي
والس

حذرت دراس
الغازية

باختصار

املراهقون يعيشون ضغطا نفسيا ال يستطيعون التخلص منه

اإلحباط يمكن أن يأتي 
بالوراثة أو العدوى، إذا 
كان أحد أفراد األسرة 
عانى منه قبل ذلك أو 

يعاني منه

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة في لندن

ننةة
ي ي و ب

المستحضرات.
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معركة تتويج األهلي بلقب الدوري السعودي تحط أوزارها
[ صراع في أسفل الترتيب بين نجران والرائد لتفادي الهبوط

} برشــلونة - يواصـــل األملاني نيكو روزبرغ 
سائق مرسيدس التحليق في سمائه اخلاصة 
عندما يخوض األحد جائزة أســـبانيا الكبرى 
ضمـــن املرحلة اخلامســـة من بطولـــة العالم 
لســـباقات فورموال 1، فيما يسعى زميله بطل 
العالم البريطاني لويس هاميلتون إلى اللحاق 

به قبل فوات األوان.
وفـــرض روزبرغ ســـيطرته علـــى مجريات 
البطولة في مســـتهل املوسم الذي بدأه بفوزه 
بالســـباقات األربعـــة األولى، محققـــا بالتالي 
انتصاره الســـابع علـــى التوالي. إذ كان أنهى 
املوسم املاضي بثالثة انتصارات متتالية لكن 
ذلك لم يكن كافيا حلرمان زميله هاميلتون من 
التتويـــج العاملي الثاني على التوالي والثالث 
في مسيرته بعد 2008 مع ماكالرين، ألن اللقب 
كان في ســـجله قبـــل الدخول في الســـباقات 

الثالثة األخيرة للموسم.
ويتربع روزبرغ على صدارة ترتيب بطولة 
العالم برصيـــد 100 نقطة من أصل 100 ممكنة 
وبفـــارق 43 نقطة عن هاميلتـــون الثاني الذي 
أنهى الســـباق املاضي في روسيا ثانيا بعدما 

انطلـــق من املركز العاشـــر بســـبب غيابه عن 
القســـم الثالث من التجـــارب التأهيلية نتيجة 
عطـــل في احملرك، فيما أصبح ســـائق فيراري 
الفنلندي كيمي رايكونن ثالثا برصيد 43 نقطة 
وتراجع زميله األملاني سيباســـتيان فيتل إلى 
املركـــز اخلامس (33 نقطة) بعد انســـحابه من 
السباق منذ اللفة األولى بسبب حادث تصادم 
مزدوج مع الروســـي دانييل كفيات (ريد بول-
تاغ هيوير). وبات روزبرغ على املسافة ذاتها 
من مواطنه األسطورة مايكل شوماخر (2004) 
واإليطالي ألبرترو أســـكاري (1952-1953) من 
حيث عدد االنتصارات املتتالية (7) وعلى بعد 
فوزيـــن من صاحـــب الرقم القياســـي مواطنه 

اآلخر فيتل (2013).
وجدير باإلشـــارة أنه لم يسبق ألي سائق 
أن أفلـــت منـــه اللقب بعـــد فوزه بالســـباقات 
األربعـــة األولى من املوســـم لكن هـــذا األمر ال 
يجعـــل روزبـــرغ يبالغ فـــي تفاؤله بخصوص 
الفوز باللقب العاملي للمرة األولى في مسيرته، 
وذلك ”ألن الســـائقني الذين فازوا بالســـباقات 
األربعـــة األولـــى في الســـابق لم يكـــن لديهم 

لويـــس هاميلتـــون كزميل فـــي الفريق. وهذه 
هـــي املعركة التي أواجههـــا وبالتالي من غير 
املجـــدي التحـــدث عن هذا املوضـــوع في هذه 

املرحلة من املوسم“. 
وأضـــاف روزبـــرغ ”األداء الـــذي يقدمـــه 
لويـــس هاميلتـــون قـــوي كمـــا كان ســـابقا. 
ميكننـــا مالحظـــة ذلـــك. أنا واثق مـــن عودته 
إلى املنافســـة. من الناحيـــة الذهنية، ال ميانع 
هاميلتـــون في املنافســـة انطالقـــا من مؤخرة 
الترتيب وشـــق طريقه نحو الصـــدارة، لطاملا 
أثبت ذلك. أثق بأننا سنشهد منافسات شرسة 
بيننا. لطاملا كانت معركتي ضده صعبة جدا“. 
وتابع ”السباقات األربعة األولى كانت رائعة، 
اســـتمتعت بها، وأنا أدرك أن الوضع احلالي 
لن يستمر“. ومن املؤكد أن فوز روزبرغ بسباق 
برشلونة للموسم الثاني على التوالي سيكون 
مبثابـــة الضربة القاضية حلظـــوظ هاميلتون 
بإحـــراز اللقـــب للمـــرة الثالثة علـــى التوالي 

والرابعة في تاريخه.
ويأمـــل هاميلتـــون بطبيعة احلـــال في أن 
يتمكن من منافســـة روزبـــرغ في ظروف عادلة 
بعدما عانى منذ بداية املوســـم من املشاكل في 
ســـيارته ما دفع البعض إلـــى احلديث عن أن 
فريق مرســـيدس يفضل فوز روزبرغ، أي بطل 

أملاني في سيارة أملانية.
لكـــن هاميلتـــون رفـــض أي حديـــث عـــن 
مفاضلـــة بينـــه وبني زميلـــه وقـــد توجه إلى 
جمهوره برسالة كتبها في صفحته على موقع 
فيسبوك شدد فيها على ثقته في أعضاء فريقه 
وطالب مشـــجعيه بالتوقف عن التشـــكيك في 

نزاهة مرسيدس.
وقال هاميلتون ”أريدكـــم أن تدركوا بأني 
ممـــنت لدعمكم لكني أطلب منكم احترام فريقي 
كمـــا احترمه. هذه عائلتي. هؤالء األشـــخاص 
رائعـــون.. يعملـــون دون كلـــل أو ملـــل ولهذا 
الســـبب نلت لقب البطولة ثـــالث مرات. أرجو 
أال تفكـــروا بـــأن فريقي غير عـــادل بحقي، لو 
كان األمـــر كذلك، فهذا ليـــس من مصلحة أحد. 
حظينـــا بأفضـــل ثالثة أعوام ســـوية. رغم أن 
األمور ال تســـير كما يجب حاليا لكني أثق بهم 
الفا باملئة. امليكانيكيون رائعون، وهم األفضل 
في هذا املجال. أنـــا احترمهم وأرجو منكم أن 

تقوموا باألمر ذاته“.

رياضة

روزبرغ للهروب وهاميلتون متمسك بالمالحقة

} الريــاض - تتجه أنظار عشـــاق كـــرة القدم 
السعودية اجلمعة إلى جولة التتويج في القمة 
وصراع القاع، ضمـــن املرحلة اجلولة األخيرة 

من دوري السعودي.
وجتـــذب مباراة األهلـــي والفتـــح األنظار 
إليهـــا، حيث ســـيقام حفل تتويـــج أهلي جدة 
باللقـــب الـــذي حســـمه قبـــل نهاية املســـابقة 
بجولتني، ويتوقع أن يكـــون حفال مميزا، رغم 
بعـــض األخبـــار املتداولـــة عن عدم الســـماح 
للفريـــق األهـــالوي بالتوجـــه من النـــادي إلى 
ملعـــب اجلوهرة املشـــعة والعكس بواســـطة 
حافلة مكشـــوفة، رغـــم أنه مت إعـــداد احلافلة 
وتزيينها بلون قميـــص األهلي، وعليها صور 

العبي الفريق.
وستكون هذه املباراة من حتصيل احلاصل 
بالنســـبة إلى فريق األهلـــي، لكنها على اجلهة 
األخـــرى هي غاية فـــي األهمية بالنســـبة إلى 
الفتح الذي يســـعى للصعود إلى املركز الرابع 
فـــي حالة تعثر التعاون. وميلك الفتح 41 نقطة 
في املركـــز اخلامس بينما يحتل التعاون الذي 
ســـيواجه االحتاد اجلمعة أيضا املركز الرابع 
برصيد 42 نقطة، حيث ستكون لصاحب املركز 
الرابع فرصة لعب مباراة امللحق للمشاركة في 
دوري أبطال آســـيا في حالة فـــوز األهلي على 
النصـــر في نهائي كأس امللـــك، فيتأهل األهلي 
باعتبـــاره بطـــل الـــدوري والهـــالل بطل كأس 
ولـــي العهد، وصاحب املركـــز الثالث احملجوز 
لالحتاد برصيـــد 49 نقطة، ولن يســـتطيع أي 
فريق تهديـــده، ويدخل صاحـــب املركز الرابع 

ليلعب مباراة امللحق.

صراع القاع

وتتجه األنظار بشـــدة السبت إلى مباريات 
تفادي الهبوط في قاع الترتيب لتحديد الفريق 
صاحـــب بطاقة الهبوط الثانية بعد أن حســـم 
هجر البطاقـــة األولى منذ وقـــت مبكر، وكذلك 
يتحـــدد الفريق صاحـــب املركز الثاني عشـــر 
ليخـــوض مبـــاراة امللحـــق مع فريـــق الباطن 
صاحب املركز الثالث في دوري الدرجة األولى 
ليكمـــل عـــدد فـــرق دوري عبداللطيـــف جميل 

السعودي للمحترفني.

وتنحصر املنافسة بني فرق جنران والرائد 
والقادســـية وقـــررت جلنـــة املســـابقات إقامة 

مباريات هذه الفرق في توقيت واحد.
وحتظـــى مباراة جنـــران مـــع الرائد على 
امللعب الرديف باجلوهرة املشعة بجدة (ملعب 
جنـــران) بأهمية كبيـــرة، حيث يحتـــل الرائد 
املركز الثاني عشـــر برصيـــد 23 نقطة، ويأتي 
جنـــران فـــي املركز الثالـــث عشـــر برصيد 20 
نقطة، ويبحث جنران عن الفوز ليرفع رصيده 
إلى 23 نقطة، ويســـتفيد مـــن ميزة املواجهات 
املباشـــرة مع الرائد ليصعد إلى املركز الثالث 
عشـــر، ويخوض امللحق بعد ذلـــك مع الباطن، 
في حـــني أن فوز الرائد يرفـــع رصيده إلى 26 
نقطـــة ويدخل في منافســـة مع القادســـية (25 
نقطة) لتفادي خوض امللحق، وهو ما سيأخذه 
القادســـية فـــي االعتبـــار عندمـــا يالقي هجر 
(الهابط لألولى)، وســـيعمل بـــكل ما أوتي من 
قوة علـــى تأمني بقائه في الـــدوري بإضافة 3 
نقـــاط إلى رصيده ليصبـــح 28 نقطة ويتجنب 

بالتالي الدخول في أي حسابات أخرى.
وتقـــام الســـبت أيضـــا مبـــاراة اخلليـــج 
والوحدة وهـــي حتصيل حاصل بعد أن ضمن 

الوحدة البقاء من اجلولة املاضية.
وانتهى عقد فهد املولـــد مع االحتاد وبات 
مبقـــدوره االنتقال إلـــى أي ناد آخـــر، ويعزز 
خالفه مع اإلدارة واملـــدرب إمكانية رحيله عن 

النـــادي الذي تربى فيه. وعلـــى صعيد متصل 
اســـتبعد بيتوركا الالعب ريـــاض إبراهيم من 
التدريبـــات، ليكـــون هـــذا االســـتبعاد مبثابة 
الفصل األخير من مســـيرته مـــع الفريق املعار 

إليه من هجر.

حفل الختام

وكشـــفت شـــركة ”عبـــد اللطيـــف جميل“ 
الراعية للدوري الســـعودي لكرة القدم األربعاء 
عن تفاصيل من برنامج احلفل اخلتامي ملوسم 
2015-2016 للـــدوري ومراســـم تتويـــج الفريق 

األول لكرة القدم بالنادي األهلي. 
ويشـــهد حفل التتويج عـــددا من العروض 
اخلاصة عقـــب انتهاء مبـــاراة األهلي والفتح 
على ملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية بجدة 

اجلمعة.

وقال حســـن محمد جميـــل نائب رئيس 
شـــركة عبداللطيـــف جميل ”فـــي البداية 

أتقدم باســـم شـــركة عبداللطيف جميل 
الراعـــي الرســـمي لـــدوري احملترفـــني 
الســـعودي بالتهنئة إلى النادي األهلي 

وجماهيـــر  إدارة وأعضـــاء شـــرف والعبـــني 
لفوزهـــم بلقـــب دوري عبداللطيـــف جميـــل“. 
وأضاف ”نطمح في نهاية هذا املوســـم الثالث 
لـــدوري عبداللطيـــف جميـــل إلـــى أن نصنع 
ذكريـــات ال متحى من ذاكرة جماهير كرة القدم 
السعودية سواء الذين سيتواجدون في امللعب 
أو املتابعني عبر التلفاز، وذلك جتسيدا لوعدنا 

بتقريبهم أكثر من الرياضة التي يعشقونها“.
وســـيتضمن حفـــل التتويـــج عـــددا مـــن 
الفعاليـــات التـــي تقـــدم للمـــرة األولـــى على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط، حيـــث أن دخول 
الالعبني ســـيكون بأســـلوب مثير ومبهر عبر 
مؤثرات خاصة وهم يرتدون الشـــعار الذهبي 
لبطل دوري عبداللطيف جميل على سواعدهم، 
ويختتـــم احلفل مبراســـم تســـليم الكأس على 

منصة مصممة خصيصا لهذا االحتفال.
ويشـــارك في التخطيـــط للحفـــل أكثر من 
30 خبيرا مـــن مختلف أنحـــاء العالم موزعني 
بني تنظيم املناســـبات والترتيـــب لها وكيفية 
اســـتقبال الضيوف باإلضافة إلـــى عدة أدوار 

أخرى.

ستكون العيون شاخصة نحو مدينة جدة 
التي حتتضن النســــــخة األخيرة من جولة 
النهاية للدوري السعودي والتي سيتخللها 
تســــــليم الفريق األخضر لقــــــب هذا العام، 
في حني ســــــيكون الصراع على أشده في 
ــــــد هوية الفريق الثاني  قاع الترتيب لتحدي
الذي سيرافق هجر في النزول إلى القسم 

الثاني.

 األخضر يرتدي أجمل حلله

 تحطيم األرقام هواية عند روزبرغ 

متفرقات
◄ من املنتظر أن يستهل برشلونة متصدر 
الدوري األسباني لكرة القدم أولى صفقاته 
للموســـم املقبل باســـتعادته العب الوســـط 

املهاجـــم دنيـــس ســـواريز مـــن فياريال، 
بحســـب ما ذكرت تقاريـــر صحافية 

وأشـــارت  اخلميـــس.  أســـبانية 
برشـــلونة  أن  إلـــى  التقاريـــر 
التفاصيل  كل  حســـما  وفياريال 

املتعلقة بشـــأن عودة سواريز إلى 
برشلونة وسيســـافر األخير إلى 

كاتالونيـــا بعـــد نهائـــي كأس 
أســـبانيا إلجنـــاز الصفقة، إال 

إلـــى  اســـتدعاؤه  مت  إذا 
تشكيلة منتخب أسبانيا 

كأس  في  للمشـــاركة 
أوروبا 2016.

◄ بات أرســـني فينغر املديـــر الفني لنادي 
أرســـنال اإلنكليـــزي، مجبرا علـــى التعاقد 
مـــع رأس حربـــة مميز عقب نهاية املوســـم 
اجلاري، خاصة بعد إصابة مهاجمه الدولي 
داني ويلبيك في الركبـــة. وتعرض ويلبيك 
إلصابة في الركبة اليمنى خالل مباراة 
مانشستر ســـيتي، استلزمت إجراءه 
لعملية جراحية ستبعده عن املالعب 
10 أشـــهر، حيـــث ســـيكون جاهـــزا 
للعودة واملشاركة في املباريات 
خالل فبراير املقبل. ويذكر أن 
لتدعيم  خيارين  حدد  فينغر 
األسباني  أولهما  الهجوم، 
مهاجم  موراتـــا  ألفـــارو 
يوفنتـــوس اإليطالـــي، 
وذلك في حالة عدم تفعيل 
نادي ريال مدريد الشرط 
مينحه  الـــذي  اجلزائـــي 
األولويـــة فـــي ضمه حال 
استغناء إدارة اليوفي عنه.

◄ أعلن نادي أياكس أمســـتردام عن رحيل 
مدربه فرانك دي بور في ظل أنباء عن اقترابه 
من تدريب إيفرتون اإلنكليزي. وكتب النادي 
الهولنـــدي اخلميس على موقعه الرســـمي 
”بعد خمس سنوات ونصف السنة، سيترك 
فرانك دي بـــور أياكس. شـــكرا لك على كل 

شـــيء“. ويذكـــر أن دي بور أهدر 
فرصـــة إحـــراز لقـــب الـــدوري 
املاضي  األســـبوع  الهولنـــدي 

وكان  إيندهوفن.  غرميه  من 
الفوز  إلى  بحاجـــة  أياكس 
وصيف  غرافشاب  دي  على 
القاع، بيد أنه سقط في فخ 
فاستغل   ،1-1 معه  التعادل 
إيندهوفـــن الـــذي أوقـــف 
املاضي  العـــام  ســـيطرته 
ألربـــع مواســـم متتاليـــة، 
هفوته وفـــاز على مضيفه 

تســـفوله 3-1 ليحـــرز اللقب 
الـ23 في تاريخه.

تحصيـــل  مـــن  ســـتكون  املبـــاراة 

الحاصل بالنسبة إلى األهلي، لكنها 

غاية في األهمية للفتح الذي يسعى 

للصعود إلى املركز الرابع

◄

«من الصعب بالنســـبة إلي أن أكون احتياطيا خاصة بعـــد اإلصابة التي تعرضت لها، وكل 

تركيزي اآلن بات منصبا على استعادة مستواي املعهود}.

وليد عبدالله
حارس مرمى نادي الشباب السعودي

«فريقنا لم يقدم املباراة التي كنا ننتظرها، ولكن ال نزال نتصدر الدوري وعلينا أن نواصل بقية 

املشوار بكل عزيمة إلدراك الهدف املنشود والحصول على اللقب}.

 شهاب الليلي
املدير الفني للنادي الصفاقسي التونسي

◄ تغيب مدافع فريق فالنسيا 
لكرة القدم التونسي أيمن 

عبدالنور عن مران فريقه حيث 
ال يزال في مرحلة التعافي من 

إصابته خالل مباراة ريال مدريد 
األحد الماضي في الجولة قبل 

األخيرة من الليغا.

◄ من المنتظر أن يصدر مجلس 
إدارة نادى الزمالك المصري 

برئاسة مرتضى منصور قرارا 
خالل الساعات القليلة المقبلة 

بتعيين خالد الغندور نجم 
الزمالك األسبق مديرا فنيا لفريق 

الناشئين مواليد 2002.

◄ قررت لجنة االنضباط باالتحاد 
السعودي لكرة القدم، إيقاف أحمد 
عباس العب نجران ثالث مباريات 

وتغريمه 40 ألف ريال بسبب 
محاولته االعتداء على أحد العبي 

الفتح في الجولة الماضية من 
دوري عبداللطيف جميل.

◄ تصدت إدارة اتحاد طنجة 
للشائعات في الفترة األخيرة 

خاصة في ما يهم مدربه الجزائري 
عبدالحق بنشيخة ومجموعة من 

الالعبين الذين تألقوا هذا لموسم.

◄ يرى البرازيلي باولو كوميلي 
المدير الفني لفريق اإلمارات 

اإلماراتي أن إمكانية المنافسة 
على اللقب ال تزال متاحة مشيرا 

إلى أن بطولة الكأس مختلفة، 
ورأى أن هناك فرصة يتوجب على 

العبي اإلمارات استغاللها.

◄ أبدى مدرب منتخب المغربي 
لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينار 

إعجابه بالمستوى الذي يقدمه 
مراد باتنا قائد الفتح الرباطي في 

الدوري المغربي.

ر و بر هل ي
 لكرة القدم أولى صفقاته
ســـتعادته العب الوســـط
ســـواريز مـــن فياريال،

 تقاريـــر صحافية 
وأشـــارت ــس. 
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مارتينو: ال خوف على 

ميسي من الناحية الكروية

} بيونس آيرس - أعلن املدير الفني للمنتخب 
األرجنتينـــي خيراردو مارتينـــو، أن تأثر قائد 
فريقه وجنم برشلونة األسباني ليونيل ميسي 
مبوقفـــه القضائي يعتبر أمـــرا طبيعيا. وقال 
مدرب  التانغو ”لقد عانى من تراجع في األداء 
مع برشلونة، ولكن شاهدنا أيضا ما حدث في 
مطلع هذا األســـبوع، من الناحيـــة الكروية ال 
يوجد أي شك، ومن الناحية الشخصية أعتقد 
أنه من الطبيعي أن يكون متأثرا ولكن املشكلة 

ستحل“.
ويخضع ميســـي للمحاكمة في أســـبانيا 
بســـبب االشتباه في ضلوعه في جرمية تهرب 
ضريبـــي، حيـــث يتعـــني عليه أن ميثـــل أمام 
القضـــاء في الثاني من يونيو املقبل، قبل أيام 
قليلـــة من بداية مشـــوار املنتخب األرجنتيني 
في بطولة كوبـــا أميركا (املئوية) في الواليات 

املتحدة األميركية.
وأصبح النجم األرجنتيني على بعد خطوة 
واحدة من الفوز بالدوري األسباني مع الفريق 
الكتالوني، الذي سجل معه في مطلع األسبوع 
اجلـــاري هدفا رائعا في مرمى إســـبانيول من 

ركلة حرة مباشرة.
ونفى مارتينو ســـعي ميسي إلى االبتعاد 
عن املنتخـــب األرجنتيني، بعـــد هزميتيه في 
املباراتني النهائيتـــني ملونديال البرازيل 2014 

وكوبا أميركا 2015. 
وأضـــاف مارتينو ”لقد خســـرنا مباراتني 
نهائيتـــني هذا صحيـــح، الهزمية فـــي مباراة 
كبيرة تؤثر في أي العب، اجلولة املاضية أمام 
بوليفيا وتشيلي كانت كافية إلثبات أنه ال يزال 

ميلك الرغبة“.
وعـــرج املـــدرب األرجنتينـــي إلـــى حتليل 
املجموعـــة التي وقعـــت فيهـــا األرجنتني في 
بطولة كوبا أميركا، التي تنطلق الشهر املقبل 
فـــي الواليات املتحـــدة األميركيـــة ”ال نحتاج 
للحديث عن تشيلي إلظهار قيمتها، إنها البطل 
األخير ألميركا، أحتدث عن تشيلي ألنها تسير 

بثبات منذ العام 2008“.
وأكمل مارتينو حديثه عن منتخب تشيلي 
”إنهـــا ثمانـــي ســـنوات مـــن العمل مـــع نفس 
الالعبـــني تقريبـــا، النتائج ظهرت فـــي العام 

السابع، نحن ال نزال في العام الثاني“.
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} لندن - عاد جوزيه مورينيو املدرب الســـابق 
لنادي تشيلســـي اإلنكليزي إلى انتقاد رافاييل 
بينيتيـــز، الذي أقيـــل من تدريب ريـــال مدريد، 
صاحـــب املركـــز الثاني في الدوري األســـباني 

لكرة القدم. 
وبطريقة غير مباشـــرة انتقد البرتغالي املدرب 
احلالي لنيوكاســـل اإلنكليزي بعد بداية موسم 
مخيبة لآلمـــال مع النادي امللكي وعلى إثر ذلك 

متت إقالته. 
وصرح جوزيه مورينيو، املتواجد في املكسيك 
لتدريب فريق من األســـاطير في مباراة منظمة 
من طـــرف الفيفا، قائال ”زيـــدان وصل متأخرا 
لتدريب ريال مدريد، تغيرت األمور بعد وصوله 

في منتصف املوسم“.

وأضـــاف سبيشـــيال وان أن ”زيـــدان قـــاد 
الفريـــق للوصـــول إلـــى نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا وبالنســـبة إلى فريق لم يكن له موســـم 

جيد، فتلك فرصة لتعويض كل ما هو سلبي“.
وتابـــع مورينيـــو ”إذا فـــاز زيـــدان بدوري 
أبطال أوروبا، فإن اجلميع سينســـى املوســـم 
الســـيء للفريـــق والذي شـــهد تغييـــر املدرب، 
اجلميع سيتذكر فقط أنه مت حتقيق لقب دوري 

أبطال أوروبا“. 
وأشـــار املـــدرب البرتغالي فـــي األخير إلى 
املباراة النهائية لدوري األبطال بني ريال مدريد 
وأتلتيكو مدريد قائال ”ســـتكون مباراة نهائية 
بني فريقني يعرفان بعضهما جيدا، ولذا أمتنى 

أن أرى نهائيا كبيرا بينهما“.

} مكســيكو - وجـــه االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القدم دعوة لعقـــد اجتماع اجلمعية العمومية 
غيـــر العادية لالحتاد في 27 شـــهر ســـبتمبر 
املقبـــل في مدينة غـــوا الهنديـــة، وذلك بغاية 
انتخـــاب ثالثة أعضـــاء إضافيني مـــن بينهم 
ســـيدة عن قارة آســـيا فـــي مجلـــس االحتاد 
الدولـــي لكرة القدم. وجـــاء ذلك خالل اجتماع 
املكتـــب التنفيـــذي لالحتـــاد اآلســـيوي فـــي 
العاصمة املكسيكية مكسيكو األربعاء برئاسة 
الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
على هامش أعمال اجلمعية العمومية العادية 
لالحتاد الدولي. وأكد الشـــيخ ســـلمان أهمية 
االجتمـــاع فـــي تنفيـــذ اإلصالحـــات اجلديدة 
لالحتاد الدولي التي منحت آسيا 7 مقاعد في 

مجلـــس الفيفا اجلديد بزيادة ثالثة مقاعد عن 
التمثيل اآلسيوي في اللجنة التنفيذية.

وأوضـــح رئيـــس االحتـــاد اآلســـيوي أن 
االحتاد الدولي ســـيتولى مهام اإلشراف على 

العملية االنتخابية خالل االجتماع املقبل.
ومهمـــة مجلس الفيفـــا اجلديد هي وضع 
االحتاد  وسياســـات  العامـــة  االســـتراتيجية 
الدولي، على أن تتابع األمانة العامة اخلطوات 
التنفيذيـــة والتجاريـــة املطلوبـــة لتنفيذ هذه 
االستراتيجية. وسيتم انتخاب أعضاء مجلس 
الفيفا من االحتادات القارية بحســـب القوانني 
االنتخابيـــة لالحتاد، علـــى أن تقوم جلنة من 
االحتاد الدولي بفحص النزاهة للمرشـــحني، 

مع تشكيل جلنة للمتابعة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

لقب الدوري األسباني بين فكي كماشة
[ فوز برشلونة على غرناطة يتوجه بطال [ تعثر بارسا وتحقيق ريال لنتيجة إيجابية يمنحانه اللقب

} مدريد - ينزل الستار على الدوري األسباني 
لكـــرة القدم ملوســـم 2015-2016 ، الســـبت، إما 
بتتويج برشـــلونة املتصـــدر أو مطارده بفارق 

نقطة يتيمة وغرميه التقليدي ريال مدريد.
ويتصدر برشلونة الترتيب مع 88 نقطة من 
37 مبـــاراة مقابل 87 لريـــال و85 ألتلتيكو الذي 
أقصى نفسه من املنافســـة بخسارته األسبوع 

املاضي أمام ليفانتي األخير 2-1.
ويحل برشلونة السبت ضيفا على غرناطة 
الســـادس عشـــر، وريـــال مدريـــد ضيفـــا على 
ديبورتيفـــو الكورونيا الثالث عشـــر في اليوم 

ذاته والتوقيت ذاته.
وتوج ريال مدريد باللقب 32 مرة آخرها في 
2012 وبرشلونة 23 مرة آخرها املوسم املاضي.
وســـيضمن برشـــلونة تتويجـــه فـــي حال 
حتقيـــق الفوز بغـــض النظر عـــن نتيجة ريال، 
كما ســـيتوج في حال فشـــله مع ريال بتحقيق 
الفوز. أما ريال، فســـيحرز اللقب في حال فوزه 
وخســـارة برشـــلونة أو تعادله، علما وأنه في 
حال تعادلهما بالنقاط، أي خســـارة برشـــلونة 
وتعـــادل ريال، ســـيتوج برشـــلونة لتفوقه في 

املواجهات املباشرة (4-0 و2-1).
وعرف الفريقان ســـيناريو مماثال في 2010، 
عندمـــا فاز برشـــلونة على بلـــد الوليد 4-0 في 

املرحلة األخيرة وتعادل ريال مع ملقة 1-1.
وفـــي موســـم 1992، خـــاض ريـــال مدريـــد 
مواجهتـــه األخيرة أمـــام تينيريفي وهو يتقدم 
فـــي الترتيب على برشـــلونة، لكنه خســـر 3-2 
برغـــم تقدمه بهدفـــني نظيفني، ما منـــح اللقب 

لبرشلونة الفائز على أتلتيك بلباو 0-2.
وتكرر املشهد في 1993 عندما فاز تينيريفي 
علـــى ريال مدريد 2-0، ليتوج برشـــلونة الفائز 

على ريال سوسييداد 0-1.
وســـرت في األيـــام املاضية شـــائعات عن 
حوافز ســـيقدمها ريال مدريـــد لالعبي غرناطة 
من أجل حثهم على تقـــدمي جهد مضاعف أمام 

برشلونة.
وكان برشلونة، املتصدر منذ يناير املاضي 
قد حقـــق فوزا ســـاحقا على جاره إســـبانيول 
5-0 األســـبوع املاضي، فيما سقط أتلتيكو أمام 
مضيفـــه ليفانتـــي أول الهابطني إلـــى الدرجة 

الثانيـــة 1-2، وانتقـــل ريال إلـــى املركز الثاني 
بفوزه على فالنسيا 2-3.

الثالثي في الموعد

ورأى مـــدرب برشـــلونة لويـــس إنريكي أن 
العبيـــه يســـتحقون االحتفاظ باللقـــب بالنظر 
إلـــى املراحل الكثيرة التـــي تصدر فيها الفريق 
الليغا ”يجب أن ننهي العمل في غرناطة والفوز 
بهذه الليغـــا، وبالنظر إلى عـــدد املراحل التي 
أمضيناها في الصدارة فإننا نستحق اللقب“.

وأضاف ”سنحسم لقب بطولة من 38 مرحلة 
في مباراة واحدة، ســـيكون هناك توتر ولكننا 
وريـــال مدريـــد في نفس الوضـــع، نلعب خارج 

قواعدنا ويتعني علينا الفوز مهما حصل“.
وبالنســـبة إلـــى مـــدرب البالوغرانـــا فإن 
فتـــرة الفراغ التي مر بهـــا الفريق مطلع أبريل 
املاضي وشـــهدت تعرضه لثالث هزائم متتالية 
ثـــم خروجـــه مـــن ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا أمـــام مواطنه أتلتيكو مدريد، باتت طي 
النســـيان، وقال ”اســـتعدنا توازننـــا وتعززت 
قوتنـــا في وضعية صعبـــة والفريق في أفضل 

وضعية خلوض املباراة األخيرة“.

ويعول برشـــلونة على الثالثـــي الهجومي 
الرهيب املؤلف من األرجنتيني ليونيل ميســـي 
أفضل العب في العالـــم واألوروغوياني لويس 
ســـواريز والبرازيلـــي نيمار. وضمن ســـواريز 
منطقيـــا لقـــب الهـــداف (37) لتقدمـــه بفارق 4 
أهداف عـــن البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
جنم ريال مدريد، فيما ســـجل ميســـي 26 هدفا 
ونيمار 24. ورأى هداف غرناطة الدولي املغربي 
يوســـف العربي أن فريقه ســـيلعب بشرف ولن 
يتهاون أمام برشلونة، علما وأن غرناطة يبتعد 
بفـــارق ثالث نقاط عن خيتافي الســـابع عشـــر 
وســـبورتينغ خيخون الثامن عشـــر وقد ضمن 

بقاءه في الدرجة األولى.

أريحية مفرطة لزيدان

ومن جهته، أبدا مدرب ريال مدريد الفرنسي 
زيـــن الدين زيدان نوعا مـــن التفاؤل، وقال ”أنا 
شـــخص إيجابي دائما، واآلن بعدمـــا انتزعنا 
املركز الثانـــي، تبقى أمامنا مباراة واحدة وكل 
شيء ميكن أن يحدث“. وأوضح أنه لن يريح أي 
العب في مباراة السبت في أفق املباراة النهائية 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا املقررة في 28 مايو 

احلالـــي في ميالنو ضد جـــاره أتلتيكو مدريد. 
وقـــد يغيب عن ريال الذي حقـــق فوزه احلادي 
عشـــر على التوالـــي، جناحه لوكاس فاســـكيز 

بسبب التواء في ركبته.
وفي املقابل، لن يكـــون أمام أتلتيكو مدريد 
ســـوى فرصة احلصـــول على مركـــز الوصافة 
الشـــرفي في حال فوزه على ضيفه سلتا فيغو 
اخلامـــس وتعثر ريـــال، إذ يبتعد عـــن فياريال 
الرابـــع والـــذي يحل على ســـبورتينغ خيخون 

الثامن عشر، بفارق كبير يبلغ 21 نقطة.
وأكد مدربه األرجنتيني دييغو ســـيميوني 
أنه تغمره مشـــاعر ”األلم“ بعد اخلســـارة أمام 
بنجاحـــه في املنافســـة  ليفانتـــي و“الفرحـــة“ 
علـــى اللقب حتـــى املرحلة قبـــل األخيرة. وقال 
ســـيميوني ”هنـــاك اخلســـارة واأللم بســـبب 
اإلقصـــاء في املرحلة قبـــل األخيرة، ولكن هناك 
أيضا الفرحـــة التي تغمرني ملعرفتي أن فريقي 
نافس حتى املباراة قبـــل األخيرة في الدوري“ 

مبرزا تطور الفريق.
ورفـــض ســـيميوني تبرير اخلســـارة أمام 
ليفانتي باملجهودات التي بذلها الالعبون أمام 
بايـــرن ميونيخ األملاني في إيـــاب الدور نصف 
النهائـــي ملســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، وقال 

”لقد بدأنا املباراة بشـــكل جيـــد، ولكن ليفانتي 
قدم مباراة جيدة جدا وكان العبوه أفضل منا“.

ويتأهـــل أول ثالثة فـــي الـــدوري إلى دور 
املجموعـــات في دوري أبطال أوروبا، ويخوض 

الرابع الدور الفاصل في طريق األبطال.
ويحل إشبيلية الســـابع على أتلتيك بلباو 
الســـادس فـــي مبـــاراة قويـــة، قبـــل مواجهته 
برشـــلونة األســـبوع املقبل في نهائي الكأس، 
والســـابع  والســـادس  اخلامـــس  وأن  علمـــا 
ســـيحجز بطاقة التأهل إلـــى الدوري األوروبي 
”يوروبا ليـــغ“، فيما يهبط أصحـــاب املراكز 18 

و19 و20 إلى الدرجة الثانية. 
وفي باقي املباريات، يلعب اجلمعة فالنسيا 
مع ريـــال سوســـييداد، واألحد ملقـــة مع الس 
باملاس، ريال بيتيس مع خيتافي، رايو فايكانو 

مع ليفانتي، وإسبانيول مع إيبار.

يواصــــــل الدوري األســــــباني لكــــــرة القدم 
متعة التشويق واإلثارة إلى آخر جولة من 
عمر املســــــابقة، وبات الصراع ثنائيا بني 
الغرميني التقليديني اللذين تفصلهما نقطة 
يتيمــــــة وكل واحد منهمــــــا يتربص بالثاني 
وينتظر تعثره لكسب ود األميرة هذا العام.  

◄ مدد توتنهام ثاني ترتيب الدوري 
اإلنكليزي عقد مدربه األرجنتيني 
ماوريسيو بوشيتينو حتى 2021. 

ويشرف بوشيتينو على الفريق 
اللندني منذ 2014 وقاده إلى تحقيق 
موسم الفت، إذ يحتل المركز الثاني 

بفارق نقطتين عن أرسنال الثالث.

◄ حدد مسؤولو ميالن اإليطالي 

الالعب البوسني إدين دجيكو 
كبديل لدعم هجوم الفريق في 

حالة فشل إعادة السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان 

جيرمان.

◄ يعود المهاجم الكولومبي راداميل 
فالكاو إلى فريقه موناكو الفرنسي 

اعتبارا من الموسم الكروي المقبل، 
نظرا ألن تشيلسي اإلنكليزي رفض 

ممارسة حقه في شراء الالعب.

◄ أطاح النمساوي دومينيك ثييم 
بالسويسري روجيه فيدرر عندما 

تغلب عليه 7-6 (7-2) و6-4 الخميس 
في الدور الثالث من دورة روما 

المختلطة، خامس دورات الماسترز 
لأللف نقطة في كرة المضرب.

◄ أعلن العب التنس األسباني 
فليسيانو لوبيز، الخميس، عن قرار 

اعتذاره عن المشاركة في دورة 
األلعاب األولمبية بريو دي جانيرو 

في أغسطس المقبل.

◄ كثف مسؤولو يوفنتوس اإليطالي 
من جهودهم لتعويض إصابة النجم 
ماركيزيو بقطع في الرباط الصليبي، 

وذلك بالتركيز على ضم الثنائي 
أندريا جوميز العب وسط فالنسيا 
والالعب البوسني بيانيتش العب 

وسط فريق روما.

باختصار

رياضة
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دقت ساعة الحسم

«علينا أن نتحلى بالصبر والتواضع.  جميع الفرق التي تواجه الريال تكون في قمة اســـتعدادها. 

لقد علمنا كثيرا غير أن العديد من األشياء يجب أن تسير إلى األفضل».

  مارسيلو
ظهير أيسر ريال مدريد األسباني

«أعتقـــد أنه يجب تغيير ما يلزم، والعمل اعتبارا من اآلن من أجل تحقيق الشـــفافية وأقصى 

درجات املصداقية والديمقراطية حتى نتمكن جميعا من التقدم إلى األمام».

   لويس فيجو
العب كرة القدم البرتغالي السابق

اآلسيويون يشترطون النزاهة لدخول فيفامورينيو يستأنف نشاط المشاكسة

} انتهت القمة المؤجلة لحساب األسبوع 
الخامس والعشرين من الدوري التونسي 

الممتاز بين النجم الساحلي المتصدر 
ومضيفه النادي الصفاقسي مالحقه 
المباشر السابق بتعادل مثير، خدم 

مصلحة النجم الذي حافظ على مركزه 
األول منفردا برصيد 66 نقطة، لكنه خدم 
أيضا الترجي الرياضي التونسي الذي 

انتزع المركز الثاني من النادي الصفاقسي 
بعد فوز عريض خارج ملعبه على شبيبة 

القيروان.
وعلى ملعب صفاقس بدأت سلسلة 

المباريات المباشرة بين ثالثي الصدارة 
في الدوري التونسي، حيث استضاف 

النادي الصفاقسي منافسه النجم الساحلي 
بغاية واحدة وهي تحقيق الفوز من أجل 

اللحاق به في المركز األول، وبعد بداية 
خجولة تمكن الفريق المضيف من تسجيل 

هدف السبق عن طريق مهاجمه عالء 
المرزوقي في الدقيقة 20، وفي الوقت الذي 
اعتقد خالله النادي الصفاقسي أنه اقترب 

من حسم المواجهة لفائدته وبالتالي إعادة 
توزيع األوراق في أعلى ترتيب الدوري 

تمكن النجم الساحلي من اختطاف هدف 
التعادل مطلع الفترة الثانية سجله المدافع 

رامي البدوي، ليحافظ بعد ذلك على هذه 
النتيجة التي خولت له المحافظة على 
كرسي الصدارة بفارق ثالث نقاط عن 

الصفاقسي الذي تراجع للمركز الثالث 
والترجي الرياضي الذي استفاد من نتيجة 
التعادل في الكالسيكو ليصعد إلى المركز 
الثاني برصيد 64 نقطة أي بفارق نقطتين 

فقط عن النجم الساحلي.
وضرب الترجي الرياضي بقوة في 

ملعب القيروان، حيث أمطر شباك مضيفه 
الشبيبة القيروانية برباعية كاملة حملت 

توقيع المهاجمين هيثم الجويني وآدم 
الرجايبي ثم إدريس المحيرصي، وياسين 

الخنيسي. 
ولم يجد أبناء فريق باب سويقة أي 
صعوبات لفرض أسلوب لعبهم وتأمين 
الفوز منذ بداية المباراة ليعلنوا بذلك 

عودتهم القوية في سباق البطولة ورغبتهم 
في تشديد المالحقة على النجم الساحلي 
قبل خمس جوالت فقط من نهاية السباق، 

في حين تواصلت متاعب فريق الشبيبة 
القيروانية الذي بقي ضمن الفرق المهددة 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث ظل 
في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة 

أي بفارق ست نقاط عن فريق الملعب 
التونسي الذي يملك مباراة مؤجلة لحساب 

الجولة ذاتها ضد الملعب القابسي.
وبعد انتهاء منافسات األسبوع 

الخامس والعشرين بنتائج خدمت مصلحة 
الترجي التونسي، ستتواصل المنافسات 

المثيرة بين هذه الفرق المرشحة 

لنيل اللقب، ولحساب الجولة السابعة 
والعشرين ينزل الترجي ضيفا ثقيال 

على النادي الصفاقسي، والحوار بينهما 
سيكون شعاره ”ممنوع الهزيمة“ من أجل 

تشديد المالحقة على النجم المتصدر الذي 
سيكون في اختبار سهل في الجولة ذاتها 

عندما يستضيف نادي ترجي جرجيس، 
بيد أن الحوار المباشر لن ينتهي سريعا 
بما أن األسبوع السادس والعشرين الذي 
تم تأجيله إلى يوم 25 مايو الحالي بسبب 

ارتباطات بعض األندية التونسية بمسابقة 
كأس االتحاد األفريقي لكرة القدم، وفي 

هذه الجولة سيكون التنافس محتدما بين 
الترجي الرياضي وضيفه النجم الساحلي 

على ملعب رادس، وربما يقدر أحد الفريقين 
على حسم األمور لفائدته في صورة تمكنه 

من تحقيق الفوز، أما الصفاقسي فإنه 
مطالب قبل كل شيء بالفوز على الترجي 

الرياضي حتى ال يفقد حظوظه نهائيا في 
المراهنة على اللقب.

تعادل الصفاقسي والنجم يخدم مصلحة الترجي في الدوري التونسي

مراد البرهومي
صحافي تونسي

زين الدين زيدان:

أنا شخص إيجابي دائما 

وكل شيء يمكن أن 

يحدث

لويس إنريكي:

يجب أن ننهي العمل في 

غرناطة والفوز بهذه 

الليغا



} عمان - رمبـــا كان برنامج ”ذا فويس كيدز“ 
الذي شـــارك في جلنة حتكيمه ثالثي الفنانني 
الـــذي يضم العراقي كاظم الســـاهر واللبنانية 
نانســـي عجـــرم واملصـــري تامر حســـني هو 
الشـــرارة األولى التي ألهبـــت حماس األطفال 
وأســـرهم للتنافس مـــن أجل إبـــراز مواهبهم 

ونيل قسط من الشهرة.
ورغم اإلشادات بأصوات ومواهب األطفال 
من مختلف الدول العربيـــة وأيضا االنتقادات 
بســـبب دموع املتنافســـني اخلاســـرين وتأثير 
التجربة على نفوسهم، إال أنه ظهرت بالتزامن 
مع ”ذا فويس كيدز“ الذي أذيع على محطة ”إم.
بي.سي“ برامج أخرى مماثلة من بينها ”النجم 
الصغير“ على قناة نون لألطفال و“الكنز“ على 

قناة ”طيور اجلنة“ لألطفال.
واعتمـــدت هـــذه البرامج بشـــكل رئيســـي 
علـــى ثـــالث ركائـــز هـــي اإلعالنـــات والرعاة 
وتصويـــت اجلمهـــور، إال أن جتربـــة جديـــدة 
الكتشـــاف مواهـــب األطفـــال بالـــدول العربية 
اختـــارت مواقع التواصـــل االجتماعي لتكون 
هـــي املنصة الرئيســـية النطالقهـــا متخذة من 
فيسبوك ويوتيوب على وجه التحديد ”شاشة“ 
الستعراض أصوات األطفال وعرض أغانيهم.

وقـــال أمجد رفيـــق املدير الفنـــي لبرنامج 
”طفلـــك موهـــوب“ ”نســـعى إلعطـــاء الفرصة 
لآلالف من املواهـــب العربية وخصوصا الذين 
لـــم يحظوا بفرصـــة املشـــاركة عبـــر البرامج 

التلفزيونية ذات العالقة“.
وأضاف ”املشـــاركون في هـــذا البرنامج ال 
يحتاجون إلى السفر أو دفع رسوم اشتراك في 
البرنامج. كل ما عليهم تســـجيل أصواتهم من 
دون موسيقى ملدة ال تزيد عن دقيقتني وإرسالها 

لنا عبر مواقع التواصل االجتماعي“.
وأوضح رفيق أن شركة اإلنتاج الفلسطينية 
القائمـــة علـــى البرنامـــج قســـمته إلى خمس 
مراحـــل، بدأت املرحلة األولى منها باســـتقبال 
جميع املشـــاركات بالصـــوت واألداء من خالل 

فيديو يتم إرساله عبر فيسبوك أو واتس آب.
وقال ”وصلتنا اآلالف من املشـــاركات حتى 
اآلن من كافة الدول العربية مبا فيها فلســـطني 

وستقوم جلنة فنية متخصصة باختيار ما بني 
70 و80 فيديو لعرضها على جلنة التحكيم“.

مـــن  املســـابقة  حتكيـــم  جلنـــة  وتتشـــكل 
املوســـيقار أميـــن تيســـير عميد كليـــة الفنون 
باجلامعـــة األردنيـــة، واملمثلـــة األردنيـــة أمل 
حافـــظ  الفلســـطيني  واإلعالمـــي  الدبـــاس، 

البرغوثي، واملغنية اللبنانية رنني الشعار.
وتنتهـــي املرحلـــة األولـــى للمســـابقة في 

الثالثني من مايو اجلاري.
وقال رفيق ”املرحلة الثانية هي التصويت 
من خـــالل مواقع التواصـــل االجتماعي، وفي 
هذه املرحلة ستقوم جلنة التحكيم باختيار 24 
صوتا متهيدا لطرحها للتصويت على وسائل 

التواصل االجتماعي وخصوصا فيسبوك“.
وتســـتمر التصفيات وصوال إلـــى املرحلة 
األخيرة التي ستضم ستة مشتركني. ويحصل 
الفائز باملركز األول على 15 ألف دوالر والثاني 
علـــى خمســـة آالف دوالر، فيمـــا يحصـــل كل 

مشترك من األربعة اآلخرين على 2500 دوالر.
وتقول مـــروة جمـــال الدين، املدرســـة في 

قســـم اإلذاعة والتلفزيـــون باجلامعة احلديثة 
للتكنولوجيا واملعلومات في مصر، ”إن برامج 
الترفيه واملنوعات أصبحت هي السائدة حاليا 
علـــى الشاشـــات العربيـــة وأصبحـــت برامج 
الغناء والكوميديا املنتج اإلعالمي الرائج لدى 

املشاهدين“. 
وأضافـــت ”ســـاهمت وســـائل التواصـــل 
االجتماعي والرســـائل النصيـــة القصيرة في 
رواج هـــذه البرامج، حيث يعتقد املشـــاهد أنه 
يلعب دورا فاعال، إما بتغليب مشترك على آخر 

وإما مبساعدة أحدهما على الفوز“.
وحذرت من أن ”دخول األطفال هذه املنطقة 
ميثـــل خطرا كبيـــرا ألنهم يتعرضـــون لتجربة 
تفـــوق أعمارهم ويجـــدون أنفســـهم فجأة في 
دائرة الضوء. وما يزيد األمر ســـوءا هو غياب 
التشـــريعات اإلعالميـــة التـــي حتمـــي حقوق 

األطفال وتضمن عدم املتاجرة بهم إعالميا“.
إن  ويقول القائمون علـــى ”طفلك موهوب“ 
عـــدد متابعي صفحة البرنامج على فيســـبوك 
جتاوز 1.2 مليون رغم قصر املدة، فيما حظيت 

مقاطـــع الفيديو املذاعة عبر يوتيوب بأكثر من 
40 مليون مشاهدة.

ويتســـاءل الباحث املوســـيقي، نادر جالل، 
املشـــرف على املؤسسة الفلســـطينية للتنمية 
عـــن الهدف احلقيقي من وراء  الثقافية ”نوى“ 
برامج اكتشـــاف مواهـــب األطفال فـــي الدول 
العربيـــة، ”هـــل هو اإلعـــالن عـــن املواهب أم 
تبنيها؟ إذا كان الهدف اإلعالن عنها فال فائدة، 

بل على العكس ميكن أن يحبط الطفل“.
وأضـــاف ”أمـــا إذا كانت هناك مؤسســـات 
ترعـــى املواهب التـــي تكتشـــف وتتبناها في 
مراحل مدروســـة من التأهيـــل والتعليم طويل 

األجل، فذلك هو املطلوب والهدف املنشود“.
وتابع قائـــال ”التنمية الفنيـــة بحاجة إلى 

املرور مبراحل فنية وتأهيل للفنان“.
لكـــن برنامـــج ”طفلـــك موهـــوب“ يقول إن 
لديه ”خططا الســـتضافة األطفال في العاصمة 
األردنيـــة عمان بحيث ســـيتم تدريبهم من قبل 
فرق فنيـــة متخصصة وتســـجيل أغان خاصة 

لهم وبثها على مواقع التواصل االجتماعي“.
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} العائـــالت املتخصصـــة ليســـت حكـــرا 
على شـــعب مـــن شـــعوب األرض. خبرتها 
وعرفتهـــا املجتمعات في العالـــم كله. فهذه 
عائلة سياســـية وتلك عائلـــة طبية وأخرى 
صحافيـــة. يوّرث اجلد البنـــه ”الصنعة“ ثم 

ينقلها االبن إلى احلفيد وهكذا.
بعض العائالت املتخصصة تخّصصت 
باخلـــروج على القانون. ال ألســـباب جينية 
وراثيـــة، بل ألن مؤسســـيها اكتشـــفوا أن 
القانون غير نافع، وال يعينهم على الكســـب 
وحيـــازة املكانـــة االجتماعيـــة. لذلك متيز 
بعضها باإلجرام كابرا عن كابر. مثل الكوزا 
نوسترا التي تعرف عامليا باملافيا اإليطالية 
الصقّلية. ولو شـــاءت األيـــام أن يخرج من 
أصالبها إنســـان مستقيم، تشـــعر العائلة 
بالقلق من ســـلوكه هذا، وتعتبره نشازا عن 

النغم األصيل في الساللة.
كان من أشـــهر هؤالء توتـــو رينا، زعيم 
زعمـــاء املافيـــا الذي عاش ســـنوات حياته 
األولى طفال مجرما يتيما مســـكينا بعد أن 
خســـر والده، أثناء محاولته البريئة سرقة 
البـــارود مـــن القنابـــل األميركيـــة التي لم 
تنفجر في احلرب، بغرض بيعه في السوق 

السوداء.
وفي عاملنا العربي جتذرت عائلة كبيرة، 
ال يجمعهـــا دم أو قرابـــة، قررت أن تخوض 
بآرائها في الشـــأن العام والسياسة والدين 
والتاريـــخ  والسوســـيولوجيا  واإلعـــالم 
واملســـتقبليات، مختارة التمّيـــز باخلروج 
علـــى العقـــل، والتخصص باُحلمـــق وقلة 
القيمـــة. ينطبق عليها قـــول عظيم للمثقف 

املصري عبدالعزيز باشا فهمى.
فهمي باشـــا هذا لم يكـــن مجرد قاٍض، 
فقد عرف بأنه أول من اشتق اسم ”النقض“ 
ليطلقـــه علـــى تلك احملكمـــة التـــي تراجع 
األحـــكام، مشـــتقا ذلـــك مما ورد فـــي اآلية 
الكرميـــة ”وال تكونوا كالتـــي نقضت غزلها 
مـــن بعد قـــوة أنكاثا“. لكن األهـــم من هذا، 
هو موقفه من قضيـــة علي عبدالرازق الذي 
لم يبق في مصر مســـؤول أو سياســـي إال 
وســـارع إلى تكفيـــره، حتى الزعيـــم الثائر 
سعد زغلول، بعد أن أصدر عبدالرازق كتابه 
الشهير ”اإلسالم وأصول احلكم“ داعيا إلى 
فصل الديـــن عن الدولة. رفعوا اســـمه إلى 
وزير احلقّانية (العدل) كي يحاسبه و“ينزع 
منه شـــهادة العاملية ويطرده من كل وظيفة 
لعدم أهليتـــه للقيام بأي وظيفـــة دينية أو 

مدنية“.
لكن الوزير، الذي كان حينها عبدالعزيز 
باشـــا فهمي ذاته، رفض. حتى حني وصله 
خطاب من هيئة كبار العلماء وشيخ األزهر 
يطالبـــه بهـــذا. رد الوزير الشـــجاع خطيا 
”أحضرت هـــذا الكتاب وقرأتـــه مرة أخرى، 
فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه. 

لقد َثُقَل على ذّمتي أن أنّفذ هذا احلكم“.
ذات مـــرة انتقـــد فهمـــي باشـــا أحـــد 
رخويات زمنه فقال عنه ”ّملا شـــالوه إنشال، 
وملـــا حّطوه انَحـــْط“، فحفرت تلـــك العبارة 
في الوعـــي. وبدال عـــن آل بروفينزانو وآل 
كورليوني وآل كامورا وغيرها من العائالت 
املافيوزية التي كانت ترتبط مبيثاق شرف، 
أو ”ميثـــاق الصمت“،  يســـمى ”أوميرتي“ 
نعيش اليوم في عصر آل ”شـــالوه فانشاْل، 
حّطوه فانَحْط“. الذي ينحّط بالعقل إلى درك 
الظـــالم وهو يظّنه النـــور، وينحّط معه من 
يؤيدون تلك الفلســـفة فـــي التفكير والعمل 

ملتزمني التزاما تاما بـ“ميثاق اجلهل“.

كوزا نوسترا

صباح العرب الشهرة واألضواء هوس يصل عالم األطفال
شغلت برامج اكتشاف املواهب حيزا كبيرا 
ــــــة على مدى  ــــــات العربي ــــــث التلفزيون من ب
ــــــة والتي أفرزت  ــــــة املاضي الســــــنوات القليل
العديد من الوجوه الفنية الشــــــابة بعضها 
أكمــــــل طريقه فــــــي الفن وبعضهــــــا اكتفى 
بالشهرة السريعة اخلاطفة، لكن اجلديد هو 

واملنافسة. دخول األطفال ”عالم األضواء“ 

من الرابح: المواهب أم شركات اإلنتاج

} دبي - شـــاركت املمثلة املصرية ياســـمني 
رئيس فـــي إطـــالق العرض اخلـــاص لفيلم 
”هيبتا: احملاضرة األخيرة“ في اإلمارات قبل 

بدء عرضه في عدد من البلدان العربية.
وحضرت رئيـــس صحبة أبطـــال الفيلم 
دينا الشربيني وعمرو يوسف وأحمد داوود 
إلى جانب املخرج هـــادي الباجوري واملنتج 
هاني أسامة، العرض اخلاص للفيلم اجلديد 
في اإلمـــارات، األربعاء، قبل بـــدء عرضه في 
صـــاالت الســـينما، اخلميس، فـــي اإلمارات 

والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
ويشـــهد الفيلم جناحـــا كبيـــرا منذ بدأ 
عرضـــه الشـــهر املاضـــي فـــي دور العرض 

املصريـــة، حيـــث تصـــدر شـــبابيك التذاكر 
املصرية بإيرادات اقتربت من 3 ماليني دوالر 

أميركي.
وفيلم ”هيبتا: احملاضرة األخيرة“ مأخوذ 
عن رواية بنفس االســـم للكاتب محمد صادق 

وكتب له السيناريو واحلوار وائل حمدي.
ويســـتعرض الفيلم 4 قصـــص متوازية 
جتســـد مراحل احلب الســـبع كما وردت في 
الروايـــة التـــي صـــدرت عـــام 2014 وحققت 
جناحـــا كبيـــرا في مصـــر والعالـــم العربي 

وصدرت منها 36 طبعة.
يذكر أن الفنانة دنيا سمير غامن هي التي 
أدت األغنية الدعائية للفيلم ”حكاية واحدة“.

} بيروت - شـــارك أشـــخاص يســـيرون على 
عوارض خشـــبية طويلة وفنانـــون ومهرجون 
وبهلوانـــات في حفـــل افتتاح مدرســـة جديدة 
لفنـــون الســـيرك بالعاصمة اللبنانيـــة بيروت 

مطلع األسبوع.
وافتتحت املدرسة في منطقة جسر الواطي 
وأنشأتها جمعية سركنسيال األهلية. وتسبب 
افتتاحها في نشـــر حالة مـــن البهجة بني أهل 

بيروت.
وقـــال مدير برنامج الشـــباب في اجلمعية، 
نـــدمي عبدو، على هامش حفل االفتتاح ”افتتاح 
أول مدرســـة ســـيرك بلبنان يعتبر حدثا مهما 
بالنســـبة إلـــى البنايـــني من مختلـــف األعمار 
ســـواء كانوا شـــبابا أو كبارا في الســـن. نحن 
نتوجه إلى الصغار والشـــباب واملسنني، يعني 
كل الفئـــات العمرية من عمر اخلمس ســـنوات 
حتى 60 و70 سنة. الهدف هو املهارات اليدوية 

وتنمية التواصل بقلب املجموعة“.
وســـوف تفتح املدرســـة اجلديـــدة أبوابها 
للجمهـــور مرتني أســـبوعيا حلضـــور حفالت 
ســـيرك مجانا. كمـــا تعمل اجلمعيـــة أيضا مع 

األشـــخاص املهمشـــني ال ســـيما ذوي اإلعاقة 
والالجئني.

وأكـــد ماهـــر صفر مديـــر املشـــروعات في 
جمعية سركنسيال أهمية وجود ساحة ملمارسة 
كل أنـــواع الفنون. وأضاف ”الســـاحة مجهزة 
ومفتوحة أمام كل املجاالت والفنون. نســـتقبل 
مشاركني من جميع احملافظات اللبنانية. هناك 
عروض موسيقية ورســـم وورشات عمل لتعلم 

العديد من املهارات الفنية“.
وقال املوســـيقي اللبنانـــي جوني جرجس، 
الذي يعمل مع جمعية سركنسيال، ”إن السيرك 
ميكن أن يكون مصدر تعليـــم إضافة إلى كونه 

مصدر ترفيه“.
واســـتمتع احلضـــور فـــي حفـــل افتتـــاح 
مدرســـة فنون الســـيرك بالعروض التي شارك 
فيها ســـحرة ومهرجون ومقدمـــو فنون أخرى 
بالسيرك. وأيدت لبنانية مختصة بعلم النفس 

وفنانة ُتدعى رافيني إقامة مدرسة السيرك.
وتأسست جمعية سركنسيال في 2001 وهي 
تنظم احتفـــاالت ودورات تدريبية في املدارس 

واألندية. 

أول مدرسة سيرك تنشر البهجة بين اللبنانيين

ياسمين رئيس لحضور عرض في اإلمارات

إبراهيم الجبين
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