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} باريس/القاهــرة – هيمـــن احتمال إســـقاط 
طائرة شـــركة مصر للطيران على مســـؤولني 
غربيني قالوا إن استهداف الطائرة نتيجة عمل 
إرهابي محتمل قد يعزز الشكوك في إجراءات 
األمن في فرنســـا التي شهدت انتقادات الذعة 
منـــذ هجمات باريس التـــي وقعت في نوفمبر 

من العام املاضي.
وســـتكون هذه املرة أكثر وطأة بالنســـبة 
للفرنســـيني، إذ يتوجب علـــى اجلهاديني أوال 
اختـــراق مطـــار شـــارل ديغول الـــذي يحظى 
بتأمني عال، ومن ثم زرع عبوة ناسفة على منت 

الطائرة.
وقال عدة خبراء إن أجهزة األمن الفرنسية 
تعاني تراجعا اســـتخباراتيا كبيـــرا. وإذا ما 
رجحت كفة اســـتهداف طائـــرة مصر للطيران 
بعمل إرهابي، فســـتكون العمليـــة في باريس 

مبثابة كارثة.
وقالت شركة مصر للطيران في وقت مبكر 
مـــن اخلميـــس إن طائرة تابعة لهـــا كانت في 
طريقها مـــن باريس إلى القاهـــرة اختفت من 
على شاشات الرادار فوق مياه البحر املتوسط 
بعد دخولهـــا املجال اجلوي املصري فجر يوم 
اخلميس وعلى متنها 66 شـــخصا من الركاب 

وأفراد الطاقم وأفراد األمن.
وتعمل خلية أمن موسعة في فرنسا حاليا 
لكشف أسرار العمل اإلرهابي احملتمل الذي قد 
يجعل األمن الفرنســـي علـــى احملك خصوصا 
بعد االســـتعدادات األمنية التـــي عملت عليها 
اجلهات االستخباراتية منذ تفجيرات باريس.
وبات واضحا أن اســـتراتيجية اجلماعات 
املتشددة تقوم على االستفادة من ثغرات أمنية 
فرنســـية كبيرة ليس فقط الســـتهداف مصالح 
فرنســـا، وإمنا مصالح دول أخرى انطالقا من 

األراضي الفرنسية.
وحتدثـــت وســـائل إعالم فرنســـية عن أن 
التحقيـــق يطال كل من اقتـــرب من الطائرة، ال 
ســـيما العاملني في مجاالت التنظيف وتزويد 
الطائـــرة بلوازمهـــا اللوجيســـتية والغذائية 

وغيرها.
وأشـــارت إلى خلية األزمـــة التي اجتمعت 
فـــي قصـــر اإلليزيه فـــي باريـــس وضمت كل 
الـــوزراء األمنيني وقيادات األجهـــزة األمنية، 
على نحو يشـــير إلى أن سبب سقوط الطائرة 

هو عمل إرهابي.
وجدير بالذكر أيضـــا أن طائرات إيرباص 
320 تعرضت منذ دخولها في ســـوق الطيران 

إلى 12 حادثا مختلف األسباب.

وقـــال جيوفري تومـــاس اخلبير األميركي 
في مجال الطيران إنـــه ”عندما تختفي طائرة 
بهذا الشـــكل، ال أحبذ أن يكون الســـبب عطال 

فنيا“.
وُســـجل آخر اتصال مع الطائرة املصرية 
املنكوبـــة قبـــل اختفائها بـ10 دقائـــق. وتقول 
الســـلطات اليونانيـــة إن قائدهـــا لـــم يبلـــغ 
املراقبني اجلويـــني في اليونان بأي مشـــكلة، 
وأنها اختفـــت بعد دقيقتني من مغادرة أجواء 
اليونـــان، حيث كانت على ارتفاع 37 ألف قدم، 
وحتطمت على بعد 130 ميال تقريبا من جزيرة 
كارباثـــوس التـــي تقع بني جزيرتـــي رودوس 

وكريت.
وأعلـــن الناطق باســـم اجليـــش اليوناني 
فاســـيليس بيلتســـيوتيس أنه مت العثور على 
حطام قد يكـــون لطائرة ”مصر للطيران“ التي 
حتطمـــت فجـــر اخلميس في املتوســـط، قبالة 

جزيرة كريت اليونانية.
وذكرت شـــركة مصر للطيران، أن الطائرة 
املفقودة كان على متنها 30 مصريا و15 فرنسيا 
وعراقيـــان وســـعودي وبريطانـــي وبلجيكي 
وبرتغالـــي  وتشـــادي  وســـوداني  وكويتـــي 
وجزائري وكندي، ومن بني الضحايا 3 أطفال 

رّضع و3 رجال أمن و7 من طاقم الطائرة.

ويعتبـــر احلادث هو الثالث من نوعه الذي 
يحدث للطائرات املصرية خالل 6 أشهر.

وقـــال خبراء ومحللون إنـــه إذا كان املنفذ 
املفترض للتفجير قد اخترق االستنفار األمني 
في مطار شـــارل ديغول بباريس وجعل فرنسا 
كلها تشـــعر باخلطر، فإن هدفه كان استهداف 
مصـــر وتعميق مخاوف الغربيـــني من تذبذب 
الوضـــع األمني فيهـــا، ما يزيد مـــن انكماش 
الســـياحة واالســـتثمارات وتعطيل محاوالت 

إنقاذ االقتصاد.
ويأتـــي التفجيـــر داعمـــا بشـــكل واضح 
للجماعـــات التي تخوض معـــارك ضد الدولة 
املصرية مبا في ذلك جماعة اإلخوان املسلمني 
والتنظيمـــات الغامضة التـــي تتبنى عمليات 
ضـــد اجليش والشـــرطة في ســـيناء، أو تنفذ 

عمليات لضرب السياحة. 
وهـــو ما يثبـــت أن التنظيمـــات اإلرهابية 
خرجـــت من احمللية وأصبحـــت كيانات عابرة 

للدول.
وال شـــك أن تعـــدد اســـتهداف الطائـــرات 
لغايـــات إرهابية ســـيزيد من حجـــم الضغوط 
املســـلطة على اجلهات األمنيـــة، ويدفعها إلى 
التأقلم مع األخطار املستجدة من خالل سلسلة 
تدابير تأخذ أشـــكاال أكثر تعقيدا، ما جعل من 

عملية السفر أمرا مربكا ومنهكا للمسافر كما 
للمعنيني بشؤون األمن.

وتأخـــذ التدابير بعـــدا معلوماتيا وقائيا 
يستدعي تنســـيقا فوريا على مستوى العالم، 
فضـــال عـــن تدابيـــر تقنيـــة تراقـــب األفـــراد 
والشـــحنات املرافقـــة وأخرى تتولـــى مراقبة 
األفـــراد وتفقد عدم تشـــكيلهم خطرا على أمن 

الرحلة من املطار إلى املطار.
وتخضـــع قواعد األمان للطيران املدني في 
العالـــم ملعاهدة شـــيكاغو املوقعة عـــام 1944، 
وأنـــه في كل مرة يحصـــل اعتداء إرهابي ضد 
الطيران املدني ويكتشـــف خرق ما في أنظمة 
األمن املعتمـــدة يجري حتديث املعطيات ورفع 
مستوى احليطة واحلذر ويجري فرضها على 

كل الدول األعضاء.
ويقول خبراء في أمـــن الطيران املدني إن 
األخطار اإلرهابية اآلتية من خارج الطائرة، ال 
ســـيما استهدافها بنيران أو صواريخ مضادة 
للطائرات، يخـــرج عن صالحيـــات وإمكانات 
أجهـــزة األمـــن، وأنها تدخل بذلـــك  في مجال 
حربـــي يســـتدعي تغطية خط مســـار الطائرة 
أرضـــا وجـــوا. وهـــو أمـــر يجـــب أن يخضع 
التفاقيـــات ومعايير تنســـيقية عاليـــة عابرة 

للدول واملجاالت اجلوية.

} لنــدن - تســـتغل عصابات إجرامية نســـاء 
مهاجـــرات وأطفـــاال قّصـــرا في أعمـــال بغاء 
وإنشـــاء شـــبكات دعارة في دول أوروبية عدة 
داخل معسكرات الجئني مكدسة، يشبه العيش 
داخلها إلى حد كبير اإلقامة في معســـكر كاليه 

الفرنسي، املعروف باسم ”الغابة“.
وتنهمـــك الشـــرطة اليونانيـــة في حتقيق 
موســـع حول مزاعم إقامة عصابـــات يقودها 
عراقيـــون ومغاربـــة الســـتغالل الالجئات في 
أعمـــال بغـــاء داخل بيـــوت دعـــارة مؤقتة مت 
إنشـــاؤها في معسكرات لالجئني على احلدود 
اليونانيـــة مع مقدونيـــا مقابل أجـــر زهيد ال 

يتخطى أحيانا 5 يورو.
وذكرت تقاريـــر بثتها قناة يونانية محلية 
أن أعمـــال البغـــاء تتـــم داخل عربـــة قطارات 

مهجـــورة وفـــي مســـتودع بجـــوار معســـكر 
لالجئـــني، حيث ُعلقـــت خارجه  ”إيدومينـــي“ 
الفتات كتـــب عليها باللغـــة العربية ”الطريق 

إلى الزهور“.
وأقـــام نحـــو 9 آالف مهاجـــر في معســـكر 
إيدوميني ملـــدة قاربت األربعة أشـــهر، بعدما 
أغلقـــت مقدونيا وبلـــدان أخـــرى احلدود مع 

اليونان خشية تدفق املزيد من الالجئني.
واخلميـــس، قال تقرير صـــادر عن االحتاد 
األوروبي إن عصابـــات إجرامية بدأت تعيش 
على أزمـــة الالجئني إلجبـــار املزيد منهم على 

العمل في البغاء واستغاللهم في العبودية.
وأوضـــح التقريـــر أن ”عصابـــات منظمة 
تعمل في االجتار بالبشـــر ركـــزت عملها على 
تهريب األطفال خصوصا لســـهولة جتنيدهم 

ونقلهم، ولعـــدم وجود صعوبة في إخضاعهم 
إلرادة مســـؤولي العصابـــات واحلفـــاظ على 

سرية وجودهم“.
وســـجلت الســـلطات األوروبية بني عامي 
2013 و2014 أكثر مـــن 15 ألف ضحية لالجتار 
بالبشـــر، أكثـــر من ألفـــني منهم أطفـــال. لكن 
الباحثـــني الذيـــن عكفوا علـــى كتابـــة تقرير 
اخلميس يعتقـــدون أن الرقـــم احلقيقي لعدد 

الضحايا رمبا يكون أكثر بكثير.
وينضم ثلثا الضحايـــا إلى أعمال البغاء، 
بينما يخضـــع قرابة 21 باملئـــة منهم لظروف 
عمل إجبارية وقاسية كعمال في املزارع، وفقا 

لنظام أشبه بالعبودية يستهدف الرجال.
وقال تقرير نشـــرته صحيفة ”الفيثيروس 
تيبوس“ في أثينا إن رجال العصابات يجبرون 

النســـاء الالتي ال عائل لهن على اخلضوع لهم 
كحراس حلمايتهن من الرجال اآلخرين.

وقال مســـؤول أمني كبير للصحيفة ”نحن 
نحقق في هذه املزاعم، لكن إلى اآلن لم يصلنا 
بالغ رســـمي مـــن أي مـــن الضحايـــا إلثبات 

الوقائع“.
وقـــال نيكيتـــاس كاناكيـــس، مديـــر مركز 
”ميديســـن دي موند“ للرعايـــة الصحية ”هذه 
املزاعم ليســـت مفاجأة. ستنتشـــر االدعاءات 
وغيرها بشـــكل أوســـع داخل املخيمات التي 
صارت أشـــبه بالتجمعات الســـكانية الدائمة، 

وتتعمق فيها كل يوم حالة الفوضى“.
وأضاف ”مخيم إيدوميني يتحول بالتدريج 
إلى نفس حالة مخيم كاليه في فرنســـا، وكلما 
تأخرت السلطات في إخالء املنطقة، كلما ازداد 

عدد األشـــخاص العالقني الذين ال ميتلكون أي 
بديل آخر غير االنخراط في أنشطة إجرامية“.

األربعاء  اليونانيـــة  احلكومـــة  وتعهـــدت 
بأنها ستحاسب أي مهاجر يتورط في شبكات 
البغاء. ورفضـــت أثينا مرارا إخالء معســـكر 

إيدوميني خشية اندالع أعمال عنف.
وخمـــس املهاجرين الذيـــن يبلغ عددهم 54 
ألفـــا في اليونان من النســـاء أغلبهن بصحبة 
عائالتهـــن. وتقـــول تقارير حكوميـــة إن نحو 

ألفي مهاجرة يقمن مبفردهن في املخيمات.
ويقـــول كناكيـــس ”الغالبيـــة العظمى من 
الرجـــال والصبيان الصغار. النســـاء يظهرن 
كأضعف حلقة بـــني املهاجرين، وغالبا ما يتم 
اســـتغاللهن في أعمـــال بغاء وحلقـــات تقوم 

بأنشطة إجرامية أخرى“.
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عصابات البغاء تستحوذ على معسكرات الالجئني في اليونان
[ مهاجرات يرغمن على البغاء في معسكر إيدوميني مقابل 5 يورو [ األطفال ضحايا العبودية وشبكات الدعارة في معسكرات تحت أنف السلطات

خيرالله خيرالله أحمد عدنان فاروق يوســـف براء صبري محمد قواص مصطفى القلعي حســـن مصدق علي جعفر العالق أزراج عمر ميموزا العراوي أمير العمري خالد حماد عبود الجابري

سباق تصريحات عن أسباب سقوط الطائرة المصرية
[ فرضية العمل اإلرهابي.. رسالة مزدوجة إلى باريس والقاهرة

واشنطن تترك إدارة 

الملف الليبي ألوروبا
} بروكســل - جددت الواليات املتحدة تأكيد 
النأي بنفســـها عـــن أي دور أمني فـــي ليبيا، 
وفوضـــت لألوروبيني أمـــر إدارة امللف الليبي 
في جانبـــه األمني ســـواء ما تعلـــق باحلرب 
علـــى داعـــش أو مواجهـــة موجـــات الهجرة 
التي تزايـــدت أعدادها بســـبب الفراغ األمني 

والصراع على السلطة في ليبيا.
وأعلـــن وزيـــر اخلارجيـــة األميركي جون 
كيـــري أن حلـــف األطلســـي ميكنـــه أن يلعب 
دورا فـــي ليبيا لدعم مهمـــة االحتاد األوروبي 
البحريـــة، وهـــو ما يعنـــي وفـــق مراقبني أن 
واشـــنطن لـــن تكون فـــي مقدمة الـــدول التي 
تواجه تنظيم داعش الذي استفاد من الصراع 
بني فرقاء األزمة الليبية ليسيطر على مساحة 

واسعة من األراضي الليبية.
وتســـاءل مراقبون عن السبب الذي يجعل 
الواليـــات املتحـــدة تقـــود التحالـــف الدولي 
ملواجهة التنظيم املتشدد في العراق وسوريا، 
فيما تتراجـــع عن لعب دور مباشـــر في ليبيا 
رغم مســـؤوليتها املباشـــرة في ما وصل إليه 
هذا البلد من خالل املشاركة في إسقاط العقيد 

الليبي الراحل معمر القذافي.
ومـــن الواضح أن البيـــت األبيض ال يريد 
التورط في ملف معقد وشائك خاصة أن احلرب 
ســـتكون صعبة في ظـــل جغرافيـــا مفتوحة. 
وســـبق للرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما أن 
اعترف بأن فشل بالده في االستعداد ملواجهة 
ما يحدث في ليبيا بعـــد انهيار نظام القذافي 

يشكل أكبر فشل إلدارته.
وال شك أن غياب دور أميركي فعال سيجعل 
مهمة أوروبا غير ســـهلة في التصدي للتنظيم 
املتشـــدد، وهذا ما بـــان بالكاشـــف من خالل 
تصريحـــات مســـؤولني فرنســـيني وإيطاليني 
يتبرأون فيها من التدخل املباشـــر ويراهنون 

على حكومة الوفاق للقيام بهذا الدور.
وتتخـــوف أوروبا من أن تدخلها املباشـــر 
فـــي احلرب قـــد يدفع إلـــى مفاقمـــة املخاوف 
األمنيـــة داخلها، وهو ما أشـــار إليه اخلميس 
رئيس وكالـــة املخابرات الداخلية الفرنســـية 
الذي حذر من أن متشـــددي داعش يســـتعدون 
حلملة تفجيرات تستهدف التجمعات الكبيرة 
في فرنسا التي تستضيف بطولة أوروبا 2016 

لكرة القدم الشهر القادم.
وقالـــت صحيفة الغارديـــان اخلميس ”إن 
الوضـــع في ليبيا ســـتكون لـــه تداعيات على 
أوروبـــا“، مشـــيرة إلى أنه ”في حـــال لم جتد 
ليبيا حال حلالة الفوضى التي تعيشـــها، فإن 
أمرين من املمكن أن يحصـــال وهما: أن حركة 
املهاجريـــن والالجئني ســـتعود إلـــى ذروتها 
خـــالل أيـــام الصيف املقبلـــة، كمـــا أن تنظيم 
الدولة اإلســـالمية سيؤسس موطئ قدم أوسع 
له في البالد ليشـــن منه هجمـــات في املنطقة 

وخارجها“.
وغيرهم  األوروبيـــني  الصحيفة  وطالبـــت 
من دول العالم العمـــل بجدية جتاه املوضوع 
الليبـــي وحلصـــد املزيد مـــن الدعـــم الدولي 
للحكومـــة الليبية اجلديدة التي تشـــكلت في 

شهر مارس املاضي.
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شادي عالء الدين

} بــريوت – عقد مؤخرا اجتماع بين وفد من 
حـــزب الله ممثال في النائب علي فياض ووزير 
الصناعة حسين الحاج حسن، ووفد من جمعية 

المصارف اللبنانية برئاسة جوزف طربيه.
وجـــاء اللقاء على خلفية األزمة التي أثارها 
تطبيق المصارف للقوانين األميركية القاضية 
بفـــرض عقوبات على حزب اللـــه والمتعاملين 
معـــه، وذلك بناء على تعميـــم أصدره المصرف 

المركزي اللبناني في 3 مايو الجاري.
وأغلقـــت بعض المصـــارف اللبنانية فعليا 
بعض الحســـابات العائدة لشخصيات تنتمي 

إلى الحزب وعدد من المقربين منه.

اللـــه  حـــزب  بيـــن  الســـجاالت  واتخـــذت 
والمصـــارف مؤخـــرا، منحـــى خطيـــرا، حيث 
اتهمها الحزب بالمسارعة إلى تطبيق القرارات 
األميركية بصيغة استنســـابية متســـرعة وفق 
تفسير خاص بها، ما من شأنه أن يطال البيئة 
غير الحزبيـــة الحاضنة له، وهـــو ما يمثل في 

نظره خطا أحمر ال يمكن المساس به.
وكان حـــزب الله قـــد أكد أكثر مـــن مرة أن 
ال أمـــوال لديـــه فـــي المصـــارف اللبنانية، وال 

حسابات مباشرة له فيها.
وحاول حاكم مصرف لبنان رياض ســـالمة 
امتصاص رعب المصارف من تداعيات القانون 
األميركـــي، وتهدئـــة مخاوف حـــزب الله في آن 
واحـــد، حيث بادر إلى إصـــدار بيان توضيحي 

حـــرص فيه على عرض حـــل يطمئن الجانبين.
ويقضـــي الحل الذي اقترحه ســـالمة بتكريس 
مرجعية مصرف لبنان بوصفه صاحب السلطة 
المخولـــة التخاذ القـــرارات النهائية في كل ما 
يتعلق بإقفال حسابات معينة أو اإلبقاء عليها.

اقتراح سالمة يسحب من المصارف الحق 
في اإلغالق الفوري ألي حســـاب يرتبط صاحبه 
بحـــزب الله، كمـــا أنه يفتح البـــاب أمام النظر 
والتمحيص في الحسابات قبل اتخاذ أي قرار 
بشأنها، ومنح أصحابها فرصة نقل األموال أو 

إثبات طبيعة الحساب والهدف منه.
واعتبرت مصادر مطلعة  بيان سالمة مدخال 
النفراجات واسعة في هذا الملف الشائك، ولكن 
الحـــزب اعتبره غير حامـــل ألي قيمة فعلية ما 

لم يتحـــول إلى صيغـــة قرار رســـمي. وأفادت 
معطيات بأن لقاء حزب الله بجمعية المصارف 

كان إيجابيا بشكل عام.
ويقـــول خبراء إن رفض لبنان أو تســـاهله 
في تطبيق القانون األميركي الذي كان يشـــمل 
التحويالت والمعامـــالت المصرفية بالعمالت 
األجنبيـــة، ثـــم أضيـــف إليه بند جعله يشـــمل 
”جميـــع العمالت“، من شـــأنه أن يضرب ســـعر 
صرف العملـــة اللبنانية ويتســـبب في انهيار 
اقتصاد البـــالد، وهو أمر خطيـــر ال يمكن ألي 

طرف في لبنان القبول به.
وهكـــذا قد يكـــون اقتـــراح حاكـــم مصرف 
لبنان األخير هو الحل الذي ســـيتم العمل على 

اعتماده لحل األزمة.

} دمشــق – يتجـــه المشـــهد الســـوري نحو 
المزيـــد من التصعيد العســـكري فـــي جبهات 
القتال الرئيسية، ما يعني تالشي آمال الموفد 
األممـــي ســـتيفان دي ميســـتورا خاصـــة في 

العودة قريبا إلى الحل التفاوضي.
ويبدو أن النظام الســـوري مدعوما أساسا 
من الجانب اإليراني قد حسم أمره بأنه ال عودة 
إلى جنيف (التي تحتضن عملية الســـالم) قبل 
تحقيق نتائج ميدانية اســـتراتيجية تخول له 

التفاوض من موقع متقدم.
وينعكس ذلك في تصريحات المســـؤولين 
اإليرانيـــن، الذين أكدوا في أكثـــر من تصريح 
مؤخرا أنـــه ال معنى للمفاوضـــات في الظرف 
الحالي، مشـــددين على زيادة دعمهم العسكري 
للنظام، رغم حالة التململ الشـــعبي تجاه هذا 

الخيار، بسبب ارتفاع الخسائر البشرية.
ونقلت وكالة تســـنيم لألنبـــاء عن الحرس 
الثوري اإليراني قولـــه األربعاء، إن الكثير من 
اإليرانييـــن تطوعـــوا للقتال في ســـوريا دعما 
للرئيس بشار األسد في الحرب ضد ما أسموه 

”اإلرهاب“.
وقـــال اللواء رمضان شـــريف رئيس مكتب 
العالقات العامـــة بالحرس الثوري ”الكثير من 
الشـــبان اإليرانيين من مناطق مختلفة بالبالد 
ومـــن أعـــراق مختلفـــة تطوعوا للذهـــاب إلى 
سوريا… لمساعدة الحكومة السورية والشعب 
الســـوري في المعركة ضد اإلرهاب“، ولم يذكر 

شريف أعدادا للمتطوعين.
وتعتبر الحكومة الســـورية كل من يسعون 
سواء من اإلسالميين أم من  لإلطاحة باألسد – 
إرهابيين، وال تستثني  المعارضة العلمانية – 
من ذلك المتظاهريـــن المطالبين بالديمقراطية 

الذين أطلقوا االنتفاضة ضد حكمه في 2011.
وهناك تضارب في تصريحات المسؤولين 
اإليرانييـــن، فمـــن جهة ينفـــي بعضهم وجود 
قوات مســـلحة نظاميـــة في ســـوريا، مكتفين 
بالقول إن هناك فقط مستشـــارين ومتطوعين، 
ومن جهـــة ثانية يؤكد بعضهم إرســـال قوات 

خاصة إلى هناك.

وإليران قوتان مسلحتان منفصلتان: جيش 
نظامـــي يعمـــل كقوة دفـــاع وطنيـــة والحرس 

الثوري الذي أنشئ في العام 1979.
وخالل الشـــهور القليلـــة الماضية تكبدت 
إيران خســـائر فادحة في ســـوريا بينها ضباط 

كبار من الحرس الثوري.
ولعل أكبر الخســـائر تلك التي تعرضت لها 
في بلدة خان طومان بريف حلب، منذ أســـابيع 
والتي أثارت غضب الشارع اإليراني، وأحدثت 
ارتبـــاكا علـــى مســـتوى القيـــادة السياســـية 

والعسكرية اإليرانية.
ويرى متابعون أن إصداح الحرس الثوري 
بوجـــود أعداد كبيرة من المتطوعين للقتال في 

سوريا يحمل هدفين؛
األول محاولـــة التغطية على حالة االحتقان 
المتزايدة خاصة في صفوف عائالت المشاركين 
في القتال في سوريا، ونفي األنباء التي راجت 
عـــن توقف تدفـــق المتطوعيـــن اإليرانيين إلى 

هناك بســـبب الخســـائر الكبيرة. وكانت وكالة 
”باســـيج“ التابعة لقوات التعبئـــة اإليرانية قد 
نقلت مؤخرا عن أحـــد المقاتلين القادمين من 
سوريا يدعى كاظمي، وهو رجل دين، قوله ”إن 
عملية إرسال القوات من مازندران إلى سوريا 

والعراق قد توقفت“.
والهدف الثاني هو تأكيد أن طهران مصرة 
على الســـير بعيدا في الحرب السورية وأنه ال 
بالنســـبة  مجال للتراجع، فهي قضية ”وجود“ 
إليهـــا. ومعلوم أن إيران تعتبر ســـوريا إحدى 
مناطق نفوذها وبوصلتها للتمدد في المنطقة، 
وسقوط النظام هناك يعني بداية انحسار هذا 

النفوذ.
وقال علي أكبـــر واليتي مستشـــار الزعيم 
األعلى اإليراني آية اللـــه علي خامنئي لوكالة 
أنبـــاء الطلبة اإليرانية ”ســـوريا هـــي الرابط 

الذهبي لخط المقاومة“.
وبنـــاء على هـــذا الموقف المتشـــدد حيال 

ســـوريا من المرجـــح أن تزيد إيـــران من حجم 
حضورهـــا للدفاع عـــن النظام وعماده بشـــار 

األسد.
وفـــي مقابـــل ذلك عـــززت الـــدول اإلقليمية 
المؤيـــدة للمعارضـــة مـــن دعمهـــا للفصائـــل 
المسلحة. وبدأت بوادر هذا الدعم تبرز للجميع 
في ريف حلب أساسا، بعد إعادة إحياء تحالف 

جيش الفتح.
ميدانيا تمكـــن الجيش الســـوري ومقاتلو 
حـــزب اللـــه من إحـــراز تقدم مهم فـــي الغوطة 
الشـــرقية قـــرب دمشـــق، مســـتغلين االقتتـــال 
المستمر بين الفصائل اإلسالمية في المنطقة.

وســـيطر الجيش على بلـــدة دير العصافير 
االســـتراتيجية وتســـع قرى فـــي محيطها في 

جنوب الغوطة الشرقية.
وتعد منطقة دير العصافير األقرب جغرافيا 
إلى مطار دمشـــق بين المناطق التي تســـيطر 

عليها فصائل المعارضة.

تعزيزات عسكرية للحرس الثوري اإليراني في سوريا
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◄ أعلن التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم داعش أن روسيا تنشئ 

قاعدة عسكرية في محيط مدينة 
تدمر السورية، دون توضيح مكان 

القاعدة بشكل تفصيلي.

◄ أكد المتحدث باسم الفاتيكان 
أن البابا فرنسيس سيستقبل ألول 

مرة االثنين، في الفاتيكان شيخ 
األزهر أحمد الطيب.

◄ أصدر قاضي التحقيق 
العسكري في لبنان فادي صوان 

قرارين اتهاميين بحق 10 لبنانيين 
وثالثة سوريين، جميعهم 

موقوفون بجرم االنتماء إلى 
تنظيم إرهابي.

◄ قالت حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين، إن أمينها العام، 

رمضان شّلح، وصل الخميس إلى 
العاصمة المصرية، القاهرة، للقاء 

مسؤولين مصريين.

◄ طالب الرئيس السوري بشار 
األسد بـ“االستفادة من تجربة 

جنوب أفريقيا على مختلف 
المستويات ألن ما حدث هناك منذ 
سنوات يحدث اآلن في سوريا ولو 

بطريقة مختلفة“.

◄ نفت جوبا بشدة األنباء التي 
تتحدث عن فتحها ألراضيها 
وتقديمها مساعدات لحركات 

سودانية مسلحة مناوئة لنظام 
عمر حسن البشير.

◄ أعلنت حركة حماس أن 
األجهزة األمنية التابعة لها في 

قطاع غزة ضبطت خلية تهدد ”أمن 
بعض الساحات العربية“ التي لم 

تسمها.

باختصار

يصر النظــــــام اإليراني على الســــــير قدما 
في نهجه بســــــوريا، رغم اخلسائر البشرية 
الفادحة التي تكبدها والتي أدت إلى ارتفاع 
منســــــوب االحتقان في الشــــــارع اإليراني، 
وعلى ضوء ذلك يتوقــــــع متابعون أن يكون 

السالح ”سيد املوقف“ في املرحلة املقبلة.

{الحكومـــة المقبلـــة ســـتركز علـــى خدمـــة المواطنين، وحـــل األزمـــات واإلشـــكاالت اليومية التي 
يعيشونها، ولن تعتمد على المحاصصة في اختيار الوزراء}.

جواد أبو حطب
رئيس احلكومة السورية املؤقتة

{مازالت أبوابنا مفتوحة أمام أي حل مع النظام يحفظ للمهنة كرامتها، وأؤكد أننا ســـنحافظ على وحدتنا 
وال نفرط فيها}.

يحيى قالش
نقيب الصحافيني املصريني

معاناة مستمرة

نتنياهو يوجه عبر ليبرمان 
ضربة مزدوجة ملصر وفرنسا

} تــل أبيــب – يعـــد انضمـــام رئيـــس حـــزب 
”إســـرائيل بيتنـــا“، أفيغـــدور ليبرمـــان، إلـــى 
مزدوجـــة  ضربـــة  اإلســـرائيلية  الحكومـــة 
للمبادرتين المصرية والفرنسية إلحياء عملية 
السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

وكان رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو أبـــدى اســـتعداده لتعييـــن أفيغدور 
ليبرمان وزيرا للدفاع، وســـط أنباء عن حصول 

اتفاق مبدئي بين الجانبين.
وفاز نتنياهـــو بوالية رابعة العام الماضي 
لكنـــه يحكم بأغلبية صـــوت واحد في البرلمان 

(الكنيست) مما يجعل حكومته مهددة.
وبـــدا خـــالل األيـــام الماضيـــة أن الطريق 
ممهـــد لموافقة حـــزب حركة تعزيز المشـــروع 
الصهيوني- وهو من يســـار الوســـط ويقوده 
إسحاق هرتزوج ويملك 24 نائبا في الكنيست- 
علـــى التحالف مع حزب ليكـــود اليميني الذي 

يقوده نتنياهو.
لكن في خطوة مفاجئـــة عقد ليبرمان الذي 
مؤتمرا صحافيا  يقود حزب ”إســـرائيل بيتنا“ 
األربعـــاء قال فيـــه إنه مســـتعد للتفاوض على 
اتفاق مع نتنياهو. وطالب بتولي حقيبة الدفاع 
باإلضافة إلى سن تشريع جديد يعاقب باإلعدام 

الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات قاتلة.
وبينمـــا قالـــت مصـــادر إن نتنياهو رضخ 
لطلـــب ليبرمان تولـــي حقيبة الدفـــاع إال أنها 
أشـــارت إلى وجود قضايا أخرى ال تزال معلقة 

وأكدت أن االتفاق لم يكتمل بعد.
وفي حالة تعيين ليبرمان فســـيخلف وزير 
الدفاع الحالي موشي يعلون وهو عضو بحزب 

ليكود وقائد سابق للجيش.
ويرى متابعـــون أن مشـــاركة ليبرلمان في 
الحكومـــة اإلســـرائيلية ستشـــكل ضربة قوية 
للجهـــود الفرنســـية والمصرية إلعـــادة إحياء 

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
وكانت باريس قد طرحت مبادرة تقوم على 
عقـــد مؤتمر دولـــي لحل الصراع الفلســـطيني 
بتصلـــب  المبـــادرة  وجوبهـــت  اإلســـرائيلي، 
إســـرائيلي مثيـــر، األمر الذي اضطـــر الرئيس 
الفرنسي فرنســـوا هوالند إلى الخروج بنفسه 
واإلعالن عـــن تأجيل المؤتمر وإن أكد تمســـك 
باريـــس بإجرائه في الصيف، وســـط تعهدات 

أميركية بالمشاركة.
وفي خضـــم ذلك أطـــل الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي ليعلن عن استعداد بالده 

للتوسط لحل الصراع.
وفي ظل خيارات رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األخيرة، واتجاهه لتشكيل حكومة أكثر يمينية 
وتطرفا يســـتبعد متابعون أن يرى المقترحان 

الفرنسي والمصري النور مستقبال.

تكريس مرجعية مصرف لبنان مدخال لحل أزمة العقوبات األميركية

ملك بلجيكا فيليب والعاهل األردني الملك عبدالله الثاني، يقومان بجولة في قاعدة جوية عسكرية بمدينة فلورين البلجيكية

البشير يطلب تأشيرة دخول 
الواليات املتحدة

تقدم الرئيس الســـوداني عمر  } اخلرطــوم – 
البشـــير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، 
بطلـــب للحصـــول علـــى تأشـــيرة دخـــول إلى 
الواليات المتحدة لحضور االجتماعات القادمة 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقـــال الســـكرتير الصحافي للبشـــير أبو 
عزالديـــن “ الرئيـــس البشـــير وأعضـــاء وفده 
تقدمـــوا بطلب تأشـــيرة لحضـــور اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة“.
وفـــي حـــال حصـــول عمـــر البشـــير على 
التأشـــيرة ســـتكون هذه أول زيارة له للواليات 
المتحدة منـــذ أن أصدرت المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة بحقه مذكرات اعتقـــال بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب في نزاع إقليم دارفور غرب البالد.
يذكـــر أنـــه فـــي عـــام 2014 تقـــدم الرئيس 
السوداني بطلب تأشـــيرة لحضور اجتماعات 
الجمعيـــة العامة التي عقدت في ســـبتمبر من 
العام نفســـه، لكن الســـلطات األميركية رفضت 

طلب التأشيرة.
ويســـتبعد مراقبون أن تقبل واشنطن هذه 
المرة تسليم الرئيس السوداني التأشيرة، فهي 
لطالمـــا أدانت دوال أخرى اســـتقبلته، وآخرها 
في أوغنـــدا. وقاطع دبلوماســـيون من أوروبا 
والواليات المتحدة وكندا مراسم أداء الرئيس 
األوغندي يوري موســـيفني القسم الدستوري 

بسبب وجود البشير.



} بغــداد - وّجه قادة امليليشـــيات الشـــيعية 
في العراق اهتمامهم بشـــكل مفاجئ نحو بدء 
معركـــة اســـتعادة مدينة الفلوجـــة مبحافظة 
األنبار، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ 

يناير ٢٠١٤.
وفاجـــأ كـــرمي النـــوري، الناطـــق باســـم 
ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي، الـــرأي العام 
العراقـــي بالتهويـــن من شـــأن املعركـــة قائال 
نظرا ”لالستعداد اجليد  إنها ستكون ”سهلة“ 
للقوات األمنية واحلشـــد الشعبي وامتالكهما 
الرؤيا الشـــاملة إلدارة املعركة“، مخالفا بذلك 
تخّوف اخلبراء العســـكريني مـــن حّمام دم في 
املدينـــة التي يتشـــّبث بها داعـــش كأحد آخر 
معقـــل مهـــم له في األنبـــار، والتـــي يتخذ من 
ســـكانها رهائن ومينعهم من املغادرة ليجعل 

منهم دروعا بشرية.
وفي تصريـــح إلحدى الفضائيات العراقية 
تفادى النوري اإلجابة عن سؤال بشأن مصير 
املدنيني احملاصرين في املدينة، مكتفيا بالقول 
إنه مت تأمني ممرات آمنة لهم دون شرح كيفية 
التعامـــل مع مقاتلـــي داعش الذيـــن مينعون 
أي حركـــة باجتاه خارج املدينـــة عبر القنص 

وتفخيخ الطرق بشكل محكم.
وربـــط مراقبون اهتمام قادة امليليشـــيات 
الشـــيعية املنضوية ضمن احلشـــد الشـــعبي 
مبعركـــة الفلوجـــة وحرصهـــم علـــى إطالقها 
سريعا، باألزمة السياسية احلاّدة والصراعات 
احملتدمة بـــني األحزاب والفصائل الشـــيعية، 
إضافـــة إلـــى األزمـــة األمنيـــة واالختراقـــات 
اخلطـــرة ألمن بغداد والتـــي أدت في ظرف ما 
يقارب األســـبوع إلى سقوط املئات من القتلى 

واجلرحى.
األحـــزاب  قـــادة  العراقيـــون  ويحّمـــل 
وامليليشيات الشيعية بشكل مباشر مسؤولية 
الوضـــع األمنـــي فـــي بغـــداد، مـــن زاويتني: 
زاويـــة إشـــغالهم أجهزة الدولـــة بصراعاتهم 
السياســـية، وزاوية توليهم أهم املناصب ذات 
الصلة بامللف األمني بدءا من رئاسة احلكومة 

التي يشـــغل من يتوالها منصـــب القائد العام 
للقـــوات املســـّلحة، إضافة إلـــى منصب وزير 
الداخليـــة الذي يشـــغله محمد ســـالم الغبان 

املنتمي ملنظمة بدر.
ومن هـــذا املنطلق تغدو إثـــارة الضجيج 
حـــول معركة الفلوجة من باب محاولة تصدير 

األزمة القائمة في بغداد.
وقـــد بدا الربـــط واضحا بـــني األمرين من 
خالل إعالن مصدر في قيـــادة عمليات بغداد، 
اخلميس، عن تنفيذ خطة أمنية جديدة حلماية 
العاصمة من السيارات املفخخة واالنتحاريني 
في ظـــّل توقعات بازدياد تلـــك الهجمات قبيل 

اقتحام الفلوجة.
ومـــن املؤكد أن تدهـــور الوضع األمني في 
بغـــداد، والذي نتج عنه جتدد شـــعور ســـكان 
العاصمـــة بالفوضـــى واخلوف مـــن تصاعد 
التفجيـــرات، من شـــأنه أن يعـــزز الفكرة التي 
تقـــول بعدم كفـــاءة احلشـــد الشـــعبي للقيام 
مبهمـــات الدفـــاع عن العاصمة. وهـــو ما دفع 
زعماء احلشـــد الشـــعبي فـــي محاولـــة منهم 
للهروب إلى األمام إلى املطالبة مبا حرموا من 
القيام به في أوقات ســـابقة، وهو املشاركة في 
اســـتعادة املناطق التي يحتلها تنظيم داعش 
وفي مقدمة تلـــك املناطق مدينة الرمادي مركز 

محافظة األنبار.
ويحاول قـــادة امليليشـــيات توظيف حالة 
الذعـــر التـــي يعيشـــها ســـكان العاصمة في 
ســـياق نزعتهـــم الطائفيـــة، باملعنـــى الـــذي 
يجعلهـــم يربحـــون مســـتقبل عملهـــم طائفيا 
بدال من أن يواجهوا املســـؤولية عن خســـائر 
حاضر الطائفة الشـــيعية التي يحاول البعض 
وباألخص في التيار الصدري التلويح بها، في 

مواجهة الدعم اإليراني الواضح للحشد.
وبحســـب مراقبني، ليس من التشـــاؤم في 
شيء القول إن طرد داعش من الفلوجة إن وقع 
لن يكون ســـببا في تصحيـــح الوضع األمني 
في العاصمة، ال لشـــيء إّال ألن ذلك الوضع هو 
مرآة لالحتراب داخل البيت الشـــيعي نفســـه، 
وهو املعـــّرض لالنهيار املفاجئ في أي حلظة. 
وهـــو ما يجعل األحزاب املنضوية حتت خيمة 
التحالـــف الوطني تنظر بحذر شـــديد إلى ما 
ميكـــن أن تؤدي إليه تظاهرات التيار الصدري 
مـــن تفاقم حلالة التصـــدع التي تضرب البيت 

الشيعي.

ورغـــم أن مدينة الفلوجة محاصرة بإحكام 
من قبل القوات النظامية واحلشـــد الشـــعبي 
منذ حوالي ســـنة، ال يترّدد قادة امليليشـــيات 
الشـــيعية في القول إّن القضاء على داعش في 
املدينة سيؤدي إلى حتّسن الوضع األمني في 
بغداد، على اعتبار املدينة خّزانا لالنتحاريني 

والسيارات املفّخخة.
وال ينفصـــل هذا القول عـــن اتهامات دأب 
سياســـيون وقـــادة ميليشـــيات شـــيعية على 
التي تعتبر مركزا  توجيهها لســـكان املدينة – 
كبيـــرا للتدّين الســـّني فـــي العـــراق، وأيضا 
ملعارضة حكـــم األحزاب الشـــيعية، وقبل ذلك 
بالتعاون مع تنظيم  ملقاومة الغزو األميركي – 

داعش واحتضانه.
وعلـــى هـــذه اخللفيـــة ال يتـــرّدد عراقيون 
فـــي القول بوجود نوازع انتقـــام طائفي وراء 
التقصير احلكومي في إغاثة ســـكان الفلوجة 
الذين يعيشون وضعا مأساويا جّراء احلصار 

والقصف العشـــوائي من اخلـــارج واضطهاد 
تنظيم داعش لهم في الداخل. وتتحّدث تقارير 
دولية عن وضع أشـــبه باملجاعـــة في الفّلوجة 
جّراء النقص احلاد فـــي األغذية، وعن وفيات 
متعّددة بفعل نقص األدوية وانعدام اخلدمات 
الطبيـــة، فضال عن تعّدد حـــاالت االنتحار في 

صفوف املدنيني بدافع اليأس وطول املعاناة.
وباإلضافة إلى تصدير األزمة السياســـية 
واألمنيـــة القائمة فـــي بغداد، تعتبـــر معركة 
الفلوجة فرصة مليليشـــيات احلشـــد الشعبي 
ملّد ســـيطرتها باجتـــاه مركز مهم مـــن مراكز 
محافظـــة األنبار التي يرفض ســـكانها دخول 
تلك التشـــكيالت الطائفية املســـّلحة ملناطقهم 
مخافة تعّرض املدنيني لعمليات انتقام طائفي 
على غرار تلك التي تعّرض لها ســـكان مناطق 
مبحافظة بابل جنوب العاصمة، ومبحافظتي 
ديالى وصالح الدين بشـــمالها، والذين ال يزال 
الكثيـــر منهم يعاني تبعات مشـــاركة احلشـــد 

الشعبي في احلرب على داعش مبناطقهم.
وأبدت الواليات املتحدة من جهتها حتّفظا 
على مشـــاركة ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي 
فـــي احلرب باألنبـــار العتبـــارات ال عالقة لها 
باخلوف على املدنيني، لكنها على صلة بعملية 
تقاسم النفوذ مع إيران في العراق، حيث ترى 
واشنطن في احلشد جيشا إيرانيا يجب حصر 

سيطرته في مناطق معينة.
ولواشـــنطن حســـاباتها اخلاصـــة في ما 
يتعّلق مبعركة الفّلوجة، والتي جتّلت في قول 
املتحدث باســـم التحالف الدولي ستيف وارن 
منـــذ أيام، إن دحر تنظيـــم داعش من الفلوجة 
ليس باألهمية العســـكرية فـــي الوقت الراهن 
مقارنـــة باســـتعادة مدينة املوصل. وســـارع 
قادة امليليشـــيات الشـــيعية إلى استثمار هذا 
التصريـــح لإليحـــاء بأنهـــم حريصـــون على 
اإلسراع بتخليص ســـكان الفّلوجة من داعش 

على عكس الواليات املتحدة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الميليشيات الشيعية تصدر أزمتها من بغداد إلى الفلوجة 
[ استعادة المدينة من داعش لن تساهم في تأمين العاصمة [ توظيف حالة الذعر التي يعيشها سكان بغداد

◄ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية 
عن مساعد الرئيس الروسي 

للتعاون العسكري الفني مع دول 
العالم، فالديمير كوجين، قوله 
إّن ”المباحثات جارية لتوريد 

أسلحة روسية إلى المملكة العربية 
السعودية“، موّضحا أّنه لم يتم بعد 

توقيع أي عقد.

◄ عّززت القوات اليمنية الموالية 

للشرعية بشكل كبير حراستها 
للمنشآت النفطية في محافظة مأرب 

بشرق البالد، وذلك تحسبا ألي 
تهديد لها من عناصر تنظيم القاعدة 

المنسحبين فرارا من ضغط التحالف 
العربي والجيش اليمني عليهم في 

مناطق مجاورة بما في ذلك محافظة 
حضرموت.

◄ يصوت مجلس الشورى 
البحريني، األحد، على مشروع تعديل 

لقانون الجمعيات السياسية ينص 
على منع رجال الدين من دخول 

تلك الجمعيات، وذلك بعد أن أقرت 
اللجنة التشريعية بالمجلس التعديل 

الهادف «للحد من استغالل المنبر 
الديني واستخدامه وسيلة للترويج 

لألفكار السياسية».

◄ أظهرت إحصائية نشرتها 
وسائل إعالم عراقية بلوغ عدد قتلى 

الهجمات االنتحارية والتفجيرات 
واالغتياالت في العاصمة بغداد خالل 

ثمانية أيام، وإلى حدود األربعاء، 
179 قتيال، فيما بلغ عدد الجرحى 319 
جريحا، وذلك دون اعتبار سقوط ما 
يقارب الـ15 شخصا جراء هجمات 
جّدت الخميس على ناحية التاجي 

وحي البساتين، في ضواحي بغداد.
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أخبار

معركة اســــــتعادة الفلوجة املؤجلة، واملأســــــاة التي يعيشها ســــــكان املدينة حتت القصف 
واحلصار واعتداءات تنظيم داعش، ال تزال موضع مزايدة سياســــــية بني قادة امليليشيات 
ــــــارة الضجيج حولها مهربا مناســــــبا من  واألحــــــزاب الشــــــيعية الذين يجدون اآلن في إث

مسؤوليتهم على الوضع الكارثي داخل العاصمة بغداد. 

«الســـعودية حلت مكان القاهرة ودمشـــق وبغداد كمركز للقوة السياسية العربية.. وعليه فإن 

األعني تركز على ما يجري في الرياض}.

جون ساويرس
الرئيس السابق جلهاز االستخبارات اخلارجية البريطانية

«الخـــروق األمنية األخيرة ببغداد كشـــفت، أن كل جهاز أمني يعمل بمفرده وال يوجد تنســـيق 

بينها، وأن هناك إهماال واضحا لدى املسؤولني األمنيني الكبار}.

حاكم الزاملي
رئيس جلنة األمن والدفاع بالبرملان العراقي

غطاء حكومي لميليشيات طائفية

باختصار

[ مرونة ولد الشيخ وسعت هامش المناورة أمام وفد صنعاء

} الكويت - نشــــطت االتصاالت والوساطات 
في كل اجتاه خالل الثماني واألربعني ســــاعة 
املاضيــــة إلنقــــاذ محادثــــات الســــالم اليمنية 
اجلاريــــة فــــي الكويت مــــن التوّقــــف بعد أن 
أعطت أمال لليمنيني للخروج من واقع احلرب 
التي يشــــهدها بلدهم وأّثرت بشكل كبير على 

أوضاعهم.
وجــــاء ذلك بعــــد أّن قــــّرر وفــــد احلكومة 
الشرعية تعليق مشاركته في محادثات الكويت 
احتجاجــــا على عــــدم التزام وفــــد احلوثيني 
وممثلي الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح 
بأي مــــن ثوابت احلــــوار ومحاولتهــــم القفز 
علــــى تنفيذ القــــرار األممــــي الــــذي يطالبهم 
باالنســــحاب من املناطق التي حتتلها قواتهم 
وتسليم الســــالح للدولة، مســــتغلني ”مرونة 
املبعوث األممي وتســــاهله جتاههم“، بحسب 

وصف مصدر مقّرب من وفد الشرعية.
وقال املصدر ذاتــــه إّن االتصاالت الهادفة 
إلنقــــاذ احملادثات من التعّثر، ســــواء بشــــكل 
مباشر أو بالهاتف، شــــملت أكثر من عاصمة 
إقليمية وخصوصا تلك التــــي لها تأثير على 

هذا الطرف أو ذاك.
وأّكــــد وجــــود قناعة راســــخة لــــدى أغلب 
األطــــراف ذات العالقة بامللف اليمني بوجوب 
مواصلة مســــار الســــالم إنقــــاذا لليمنيني من 

ويالت احلرب.
وجاء ذلك فيما كشــــف يوســــف بن علوي 
بــــن عبدالله، الوزير املســــؤول عن الشــــؤون 
اخلارجية في ســــلطنة عمان، عــــن بذل بالده 
جهودا حثيثــــة لدفع املفاوضات اليمنية التي 

تستضيفها دولة الكويت إلى األمام.
ونقلت وكالة األنبــــاء العمانية عن الوزير 
ابــــن علوي قوله ”إن أهمية الدور العماني في 
هــــذه املفاوضــــات تنبع من طبيعــــة العالقات 

التي تربط السلطنة بكال الطرفني، معتبرا أن 
االختالف وعدم التوافق بينهما يعد وســــيلة 
من وســــائل الوصول إلى التوافق والتصالح 

وإعادة مسار بناء اليمن من جديد“.
إنعــــاش  محــــاوالت  ســــياق  ذات  وفــــي 
محادثــــات الســــالم التقــــى املبعــــوث األممي 
إســــماعيل ولد الشيخ أحمد، اخلميس، طرفي 

الصراع اليمني.
ونقلــــت وكالــــة األناضــــول عــــن ”مصادر 
تفاوضيــــة مينيــــة“ قولهــــا إن ولــــد الشــــيخ، 
اجتمــــع مع وفــــد احلكومة اليمنية املشــــارك 
فــــي املفاوضات، وعرض عليــــه وثيقة موقعة 
من قبله بالتــــزام جماعة أنصارالله احلوثيني 
وحزب الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح، 
بالنقاط الست التي اشترطها الوفد احلكومي 
سابقا، للعودة إلى طاولة املشاورات املباشرة.
وأوضحــــت املصادر أن الوفــــد احلكومي 
رفض مقتــــرح املبعوث األممي، وطلب التزاما 
مباشــــرا مــــن وفــــد احلوثيني وحــــزب صالح 

بتنفيذ الشروط املطلوبة.
كمــــا التقــــى ولــــد الشــــيخ، بحســــب ذات 
املصــــادر، بوفد احلوثيني وحــــزب صالح في 
وقت الحــــق، لعرض مطالــــب الوفد احلكومي 

عليه.
وقالــــت مصــــادر مقربة مــــن احلوثيني إن 
اللقاء مع املبعوث األممي، ناقش تشكيل جلنة 
عســــكرية ستتولى مهمة تسّلم السالح الثقيل 

من املقاتلني واالنسحاب من املدن اليمنية.
وكان املبعوث األممي إلــــى اليمن، قد قال 
في وقت سابق من اخلميس، إن األمم املتحدة 
تعتمد املرونة مــــع األطراف من أجل التوصل 
إلى حل سياســــي، وجتنيــــب اليمن املزيد من 
اخلسائر البشرية واملادية، إال أنه أكد أن على 
األطراف مســــؤوليات يجب أن تلتزم بها، مع 

دخول محادثات الســــالم اليمنية أســــبوعها 
اخلامــــس. وذكــــر ولــــد الشــــيخ في بيــــان أن 
املجتمع الدولي مستعد لدعم اليمن، الفتا إلى 
أن املطلوب من املشــــاركني في املفاوضات هو 
”التفاعــــل البّناء خالل االجتماعــــات، من أجل 
التقدم بامللــــف السياســــي، واألمني، وقضية 

األسرى واملعتقلني“.
وقــــال، إن ”العمــــل جــــار وبشــــكل متواز 
للتوصــــل إلى حــــل ســــلمي شــــامل، والقرار 
النهائي سيكون مينيا- مينيا، والتقدم يعتمد 

على جّدية الوفود“.
وأضاف، أنه استكمل اللقاءات مع ممثلي 
احلوثيني وحــــزب صالح بعد يــــوم من لقائه 

الوفد احلكومي.
ولم تشــــهد مشاورات الكويت خالل يومي 
الثالثــــاء واألربعــــاء، أي جلســــات مشــــتركة 
بــــني األطــــراف اليمنيــــة، بســــبب تعليق وفد 

احلكومــــة مشــــاركته احتجاجــــا علــــى ”عدم 
التزام احلوثيني وحــــزب صالح، باملرجعيات 
والشــــرعية، واالنســــحاب، وتســــليم السالح، 
خالفــــا  بهــــا  املتعلقــــة  األمنيــــة  والتدابيــــر 
لاللتزامات واملطالب التي فرضها عليهم قرار 

مجلس األمن الدولي رقم ٢٢١٦“.
واشــــترط الوفد لعودته إلى املشــــاورات، 
موافقــــة  تتضمــــن  مكتوبــــة  وثيقــــة  تقــــدمي 
احلوثيــــني وحزب صالح علــــى ثوابت البنود 
الســــتة للحوار، والتي تتمثل في قرار مجلس 
األمــــن املذكــــور واملبادرة اخلليجيــــة وآليتها 
الوطنــــي،  احلــــوار  ومخرجــــات  التنفيذيــــة، 
واالعتراف الكامل بالشــــرعية، وكذلك االلتزام 
بأجندة مشــــاورات بيل في سويسرا، والنقاط 
اخلمــــس التي حتــــدد علــــى ضوئهــــا جدول 
األعمــــال واإلطار العــــام للمشــــاورات ومهام 

اللجان.

رقصة مهداة لولد الشيخ

الســــــالم اليمني الذي يبدو ضعيفا أمام ما يواجهه من مصاعب وعقبات تتمثل أساســــــا 
في االفتقار لألرضية املشتركة بني الفرقاء اليمنيني، ميتلك نقطة قّوة بارزة تتمّثل في دعم 

أطراف إقليمية ودولية له، وقناعتها بوجوب إنقاذ اليمنيني من ويالت احلرب.

جهود السالم اليمني تغالب مناورات املتمردين واشتراطات وفد الشرعية

كريم النوري:

معركة الفلوجة ستكون 

أسهل مما يتوقعه 

الكثيرون

ّ



} تونــس - تناقـــش حركة النهضة في تونس، 
خالل مؤمترها العاشـــر، الذي ينطلق اجلمعة، 
ويتواصـــل علـــى مـــدى 3 أيام، قضايـــا فكرية 
وسياســـية واقتصادية، وستتركز أساسا على 
قضية التمايز داخل احلركة بني العمل الدعوي 

والعمل السياسي.
ويـــرى مراقبـــون أن هذا املؤمتر ســـيكون 
”حاسما ومصيريا“، ليس فقط في بعده احمللي 
والوطنـــي، وإمنـــا كذلك فـــي منحـــاه الدولي، 
خصوصا أن القـــوى اإلقليمية تراقب عن كثب 
الوضع السياسي في تونس، وكواليس مراكز 
صنـــع القـــرار، واملواقف الدبلوماســـية جتاه 

القضايا اإلقليمية.
القيادي  اجلالصـــي،  عبداحلميـــد  وجـــدد 
فـــي النهضة علـــى أن احلركة ”ســـتتخلى عن 
الدعوي وأنه ســـيكون هناك فصل بني الدعوي 
والسياســـي“، وهو ما أكده راشـــد الغنوشـــي 
اخلميـــس في حـــوار مع ”لوموند“ الفرنســـية 
حينما قال ”نحن نتجه نحو حزب يختص فقط 

في األنشطة السياسية“.
وقـــال اجلالصي الـــذي كان يتحدث إلذاعة 
محليـــة إن ”النهضة ســـتحترم القانون املنّظم 
للجمعيات وأن من ســـيتولى مســـؤولية قيادة 
جمعيـــة دينيـــة أو غيرهـــا، ال ميكـــن أن يكون 

قياديا بحركة النهضة“.
ويأتي هذا التوجـــه ليعكس إقرارا ضمنيا 
من النهضة بأنها فشـــلت ال فقـــط في االنفتاح 
علـــى القـــوى السياســـية واملدنيـــة العلمانية 
وإمنا فشـــلت أيضا في االنفتـــاح على العديد 
من الفئات االجتماعية وفي مقدمتها الشـــباب 
والنخـــب الفكريـــة، وهـــي فئـــات تتوّجس من 
اإلســـالم السياسي. وشـــدد الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي اخلميس خالل مؤمتر 
صحافي بالدوحة، على أنه "ال مستقبل لإلسالم 

السياسي في تونس".
وبدت تصريحات السبسي رسالة مزدوجة 
أولها موجه إلى دولة قطر التي تدعم جماعات 
اإلســـالم السياسي، أما الرســـالة الثانية فهي 
موجهـــة إلى حركـــة النهضـــة عشـــية انعقاد 
مؤمترها العاشـــر الـــذي تراهـــن عليه إلعالن 

حزب سياســـي مدنـــي لتقطع مـــع مرجعيتها 
العقائدية وتترك عملها الدعوي للجمعيات.

ووفق تســـريبات سياســـية يراهن راشـــد 
الغنوشـــي علـــى متوقـــع اجلناح السياســـي 
واجليـــل الثاني ضمن القيادة التي ســـيفرزها 
املؤمتر في مســـعى إلى حتقيـــق هدفني اثنني، 
أولهما بناء نهضة سياســـية من خالل التسلل 
إلى فضاءات املجتمع واستقطاب أكثر ما ميكن 
من األنصار بقطع النظر عـــن تدّينهم. ويتمثل 
الهدف الثاني في متهيد الطريق أمام القيادات 
السياســـية خلالفته بعد أن مت اســـتبعاد عدد 
من القيـــادات العقائدية مثل الصادق شـــورو 
واحلبيـــب اللوز وخفـــف مـــن ضغوطها على 

السياسيني الذين يحظون بدعمه.
ويبدو أن تركيبة القيادة اجلديدة والتمهيد 
خلالفة الغنوشي يســـتحوذان على اهتمامات 
احلركة أكثر من أي شـــيء آخر، وهو ما صّرح 
به اجلالصي بشـــأن جتديد القانون األساسي 
للنهضة وحتديد رئاســـة احلركـــة في دورتني 
فقط اعتبـــارا من املؤمتر التاســـع، األمر الذي 
يعنـــي أن الـــدورة املقبلـــة ســـتكون آخر دورة 

للغنوشي.
ووفـــق التســـريبات تـــكاد جتمـــع قيادات 
خالفـــات  وجـــود  رغـــم  النهضـــة،  وكـــوادر 
عميقـــة، على أن االنتقال مـــن مرحلة ”النهضة 
اإلســـالمية“ إلى ”النهضة السياســـية“ لن يتم 
إال فـــي ظل رئاســـة الغنوشـــي الذي ســـيعمل 
خالل الفترة القادمة على نحت مالمح أكثر من 
قيادي سياسي من القادرين على التنافس على 

خالفته.
وبدأت النـــواة األولى للحركة تتشـــكل في 
العـــام 1969 ليتم في 1972 تأسيســـها ”ســـّرا“ 
بقيادة بعض اإلســـالميني في مقدمتهم راشـــد 
الغنوشي رئيســـها احلالي وعبدالفتاح مورو 
نائبه. واتخذ املؤسسون من أطروحات جماعة 

اإلخوان املسلمني في مصر مرجعا للحركة.
وفـــي 6 يونيـــو 1981، ظهـــرت احلركة إلى 
العلن بشـــكل رســـمي، حيـــث عقـــدت مؤمترا 
صحافيـــا فـــي العاصمـــة تونـــس، واختارت 
لنفســـها اســـم االجتاه اإلســـالمي. وجاء هذا 

املؤمتـــر بعـــد نحو شـــهرين من عقـــد احلركة 
مؤمترها الثاني في أبريل من العام ذاته. وكان 
اجلناح الطالبي للحركة اختار منذ العام 1978 
اسم ”االجتاه اإلسالمي في احلركة الطالبية“.

واإلعالن الرســـمي عن احلركـــة فتح عليها 
بابـــا مـــن املالحقـــات األمنية لم تنتـــه إال بعد 
ثورة 14 يناير 2011، وإن تخللتها فترة قصيرة 
مـــن الهدوء. ومـــع تغّير نظام احلكـــم أي بعد 
1987 برزت بوادر مشـــهد سياســـي جديد جمع 
مكونـــات مختلفة، حيث وقعـــت حركة االجتاه 
اإلســـالمي وقوى سياســـية أخـــرى اتفاقا مع 
الرئيس األســـبق زين العابديـــن بن علي حمل 

اسم ”امليثاق الوطني“.
وفـــي أوائـــل العـــام 1989، غيـــرت احلركة 
اســـمها إلى ”حركـــة النهضـــة“، وبنـــاء على 
اتفاق امليثاق الوطني، شاركت في االنتخابات 
التشريعية التي جرت في أبريل من العام ذاته. 
ورغـــم أن هذه االنتخابات كانت إحدى عالمات 
الســـالم مع الســـلطات، إال أن نتائجها شكلت 
نهاية لهذا الســـالم وعـــودة املالحقات األمنية 

لقيادات احلركة.
وخالل مســـيرتها السياســـية عقدت حركة 
النهضة اإلســـالمية 8 مؤمترات 5 منها ســـرية 
داخـــل تونس قبل العـــام 1991، وكان أولها في 
صيف العام 1979 في ضاحية منوبة بالعاصمة.
أمـــا املؤمتـــر الســـادس، فعقدتـــه احلركة 
فـــي هولندا في الســـادس في ديســـمبر 1995، 
والســـابع في هولنـــدا أيضا فـــي أبريل 2001، 
والثامـــن في العاصمـــة البريطانيـــة لندن في 

مايو 2007.
وخـــالل فترة عملهـــا السياســـي، واجهت 
النهضـــة انتقـــادات متواصلة مـــن خصومها 
بتوظيـــف الدين فـــي السياســـة واملتاجرة به، 
وطالبها هؤالء اخلصوم بالفصل بني نشاطها 

الدعوي والسياسي.
ورغم أن إشارات االســـتجابة لهذا املطلب 
بدأت مع تصريحات إعالمية لراشد الغنوشي 
قبـــل نحو شـــهر من عقـــد مؤمترها العاشـــر، 
حيـــث أعلـــن أن احلركـــة بصدد التحـــول إلى 
حزب يتفـــّرغ للعمـــل السياســـي ويتخصص 
فـــي اإلصالح انطالقا من الدولـــة، ويترك بقية 
املجـــاالت للمجتمـــع املدني ليعاجلهـــا، إال أن 
متابعني استبعدوا أن تقوم احلركة اإلسالمية 
مبراجعـــات جذرية خاصة منهـــا فك ارتباطها 
بالتنظيم الدولي لإلخوان املسلمني واعترافها 

بأعمـــال العنف التي قام بهـــا أعضاؤها أثناء 
فترة حكـــم بن علـــي ومنها حادثـــة حرق مقر 
احلـــزب احلاكم آنـــذاك بباب ســـويقة، والتي 
كانـــت امتدادا لعمليـــات حرق أخـــرى ملقرات 

حزب التجمع.
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◄ لقي مدنيان على األقل مصرعهما، 
الخميس، وأصيب تسعة آخرون 

بجروح حالة اثنين منهم خطيرة، 
إثر سقوط قذيفة ”عشوائية“ أمام 
مستشفى حكومي بمدينة بنغازي 

شرق ليبيا، بحسب مسؤول في 
المستشفى.

◄ قالت وزارة الدفاع التونسية، 
الخميس، إن قوات خاصة قتلت أحد 

أخطر القيادات اإلرهابية بتونس 
المدعو سيف الدين الجمالي، 

والمنتمي  والمكنى بـ“أبوالقعقاع“ 
للتنظيم اإلرهابي جند الخالفة 

الموالي لتنظيم الدولة بجبل المغيلة 
(وسط غرب تونس)، بعد مواجهات 

جرت في وقت متأخر من ليلة 
األربعاء.

◄ قال وزير الشباب المغربي 
الحسن السكوري، إن فعاليات 

”الرباط عاصمة الشباب العربي“ 
التي ستحتضنها بالده ابتداء من 

الجمعة إلى نهاية أبريل 2017، 
تهدف إلى ”جعل الشباب العربي 

مناهضا لكل أشكال العنف والتطرف 
واإلرهاب“.

◄ ذكر تقرير إخباري، الخميس، أن 
سرية الهندسة العسكرية في ليبيا 

عثرت على خمس جثث لعناصر 
تنظيم داعش، ملقاة في أحد أزقة 

بلدة أبوقرين، ثالثة منها لتونسيين 
وجثة لمصري وأخرى لسوداني.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 
مفارز للجيش اكتشفت ودمرت سبعة 

مخابئ إلرهابيين بمحافظتي تيزي 
وزو وبرج بوعريريج شرقي الجزائر. 

وأوضحت الوزارة في موقعها 
الرسمي، أنه جرى خالل العملية 

أيضا تدمير لغم وثالث قنابل 
تقليدية الصنع ووسائل تفجير.

باختصار

هل تخلع حركة النهضة عباءة الديني وترتدي ثوب السياسي 
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} طرابلس - دعـــت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية الدول الكبرى الداعمة لها، اخلميس، 
إلـــى التعجيل في تســـليحها بعد ســـاعات 
من مقتـــل 32 من مقاتليها خـــالل معارك مع 
تنظيم الدولة اإلســـالمية غرب مدينة ســـرت 

الساحلية.
وقالـــت احلكومـــة فـــي بيان نشـــر على 
صفحتها في فيســـبوك، إنها تدعو ”املجتمع 
الدولي إلـــى حتمل مســـؤولياته والتعجيل 
بتجســـيد الوعـــود التي قطعها باملســـاعدة 

ورفع حظر السالح املفروض على ليبيا“.
كمـــا طالبت غرفـــة العمليـــات اخلاصة 
مبحاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية والتابعة 
حلكومـــة الوفاق في بيـــان املجتمع الدولي 
إلـــى ”اإليفـــاء بوعـــوده فـــي دعـــم القوات 
الشرعية التي أقر دعمها للوقوف سّدا منيعا 

في وجه توسع املتشددين“.
وتخـــوض القـــوات التابعـــة حلكومـــة 
الوفاق معارك ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية 
قرب ســـرت (450 كلـــم شـــرق طرابلس) في 

محاولـــة ملنع التنظيم اجلهادي املتطرف من 
التقدم غرب املدينة اخلاضعة لسيطرته منذ 

يونيو 2015.
وقتـــل األربعـــاء 32 من عناصـــر القوات 
احلكوميـــة في معـــارك ضد تنظيـــم الدولة 
وتفجير ســـيارة مفخخة في املنطقة املمتدة 
من ســـرت وصوال إلى بلدة أبوقرين الواقعة 
على بعد نحو 130 كلم غربا على تقاطع طرق 

يربط الغرب الليبي بشرقه وجنوبه.
وتبنى تنظيـــم داعش على تويتر تفجير 
ســـيارتني مفخختني في هـــذه املنطقة، قائال 
إن األولى نفذها ســـوداني والثانية شخص 

غير ليبي لم حتدد جنسيته. 
وكان التنظيم املتشـــدد جنح األســـبوع 
املاضي في الســـيطرة على أبوقرين قبل أن 

تســـتعيد القوات احلكومية السيطرة عليها 
الثالثاء.

تنظيـــم الدولة اإلســـالمية إلى  وتراجع 
قرية بويرات احلسون على بعد 60 كلم غرب 
ســـرت مخلفا وراءه العشرات من السيارات 
املفخخة واأللغام، بحسب ما أعلن مسؤولون 
في غرفة العمليات التابعة حلكومة الوفاق.

وتخشـــى الدول الكبرى من متدد تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية فـــي ليبيـــا الغارقة في 
الفوضـــى األمنيـــة والسياســـية منـــذ نحو 
عامني والتي ال تبعد ســـواحلها سوى نحو 

300 كلم عن أوروبا.
وفـــي بدايـــة األســـبوع اجلـــاري أعلنت 
القوى الكبرى والـــدول املجاورة لليبيا أنها 
تؤيد قرار رفع حظر األسلحة املفروض على 
هذا البلد الغني بالنفط، إمنا لصالح حكومة 
الوفاق وحدها، مؤكدة اســـتعدادها لتسليم 
أســـلحة إلى هذه احلكومـــة التي تتطلع إلى 

شراء طائرات وتدريب طيارين.
وتخضـــع القوات العســـكرية في الغرب 
الليبي لســـلطة حكومة الوفـــاق بينما يقود 
الفريـــق أول ركن خليفة حفتـــر مدعوما من 
البرملان املعترف به دوليا قوات في الشـــرق 
الليبـــي مؤيـــدة حلكومة موازيـــة ال حتظى 

باالعتراف الدولي وترفض تسليم السلطة.
وجـــاء جنـــاح التنظيم فـــي التمدد غرب 
ســـرت األســـبوع املاضي وذلك للمرة األولى 
منذ سيطرته على املدينة، في وقت تعلن فيه 
احلكومة الليبية وقـــوات احلكومة املوازية 
في الشـــرق عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم 
املتشدد الســـتعادة سرت، مسقط رأس معمر 

القذافي، في حملتني منفردتني.
وفي هذا الســـياق، دعا ممثل األمني العام 
لـــألمم املتحـــدة مارتن كوبلـــر، اخلميس، إلى 
”الوحدة في محاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية 
حتـــت قيـــادة رئيـــس حكومـــة الوفـــاق فايز 
الســـراج“، مضيفا في تغريدة على حسابه في 
موقع تويتر أنه ”على كل الليبيني أن يتحدوا“.

حكومة الوفاق الليبية تطالب القوى الدولية بتسريع تسليحها 

ينطلق بالعاصمة تونس بداية من اجلمعة، املؤمتر العاشــــــر االســــــتثنائي حلركة النهضة 
اإلســــــالمية، ومن املتوقع أن تتصدر مواضيع الهوية والتجربة السياســــــية للحزب وإدارة 

الشأن الديني، النقاشات داخل املؤمتر.

أطلقت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج صفارات اإلنذار بعد مقتل العشرات 
مــــــن مقاتليها على أيدي عناصر من تنظيم داعش، حيث طالبت املجتمع الدولي بتســــــريع 

تسليحها حتى تتمكن من مجابهة مخاطر اإلرهاب.

{محاربـــة الفقـــر والهشاشـــة ال يمكـــن أن تتأتى بحلـــول جاهزة، بل من خـــالل بلورة هـــذه الحلول وفق أخبار

خصوصيات كل بلد ومقوماته الحضارية وخياراته السياسية واالقتصادية وموارده البشرية}.

الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية املغربي 

{الحرب ضد اإلرهاب كلفت تونس حوالي أربعة مليارات دوالر، وهو مبلغ كان باإلمكان استثماره 

في أمور اقتصادية، لكن في هذه األوضاع ال بد من أن نعطي األولوية لمقاومة اإلرهاب}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

من الدعوي ّإلى السياسي.. التغيير صعب

القوات الموالية لحكومة السراج في مرمى داعش

 [ الغنوشي يراهن على المؤتمر إلفراز قيادة تخلفه [ قائد السبسي: اإلسالم السياسي ال مستقبل له في تونس 

حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 

الــدولــي  المجتمع  تــطــالــب 

ــوعــوده فــي دعم  بــاإليــفــاء ب

قواتها

◄

المؤتمر العاشر لحركة النهضة 

التونسية واالنحناء للعاصفة
ص ١٣



} بروكســل - قال ميلو ديوكانوفيتش رئيس 
وزراء مونتينيغرو (الجبل األسود) الخميس، 
إن بـــالده تتوقع االنضمام إلـــى منظمة حلف 
شـــمال األطلسي (الناتو) بحلول منتصف عام 
2017 في الوقت الذي وقعت فيه بالده والحلف 
العســـكري بروتوكول انضمـــام رغم مخاوف 

روسية بشأن هذه الخطوة.
وأبلـــغ ديوكانوفيتـــش وزراء الخارجيـــة 
وممثليـــن آخرين من الـــدول األعضاء بالناتو 
وعددهم 28 في اجتماع في بروكسل ”توقعاتنا 
أن الحلفاء ســـوف ينهون التصديق في أقرب 

وقت ممكـــن لتصبح مونتينيغرو في منتصف 
العام المقبل عضـــوا كامال بالحلف“. وتحدث 
رئيـــس حلـــف الناتـــو ينس شـــتولتنبرج عن 

”خطوة تاريخية“.
وقالت وزيرة خارجية الدنمارك كريستيان 
ينسن ”من المهم أن يكون الناتو حلفا مفتوحا 
أمـــام األعضاء الجدد في حـــال كانوا يريدون 
الوفـــاء بالتزامات وقيم الناتو… نعتقد أنه من 
الرائع توســـيع العائلة“. ولكن روســـيا هددت 
بالرد على هذه الخطوة وسط مخاوفها بشأن 

تزايد اقتراب وجود الناتو.

وقـــال ســـيرجي زيليزنياك، نائـــب رئيس 
الدوما، الخميـــس، إن توســـع الناتو باتجاه 
الجهة الشرقية يعرض األمن الروسي للخطر.

وفي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، قالت 
المتحدثـــة الرســـمية باســـم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا إن ”جـــّر الجبل 
األســـود لالنضمام إلـــى حلف الناتـــو يعتبر 
إهانة للبالد، وإن النخبة السياسية في الجبل 
األسود تتعرض للضغط من قبل الغرب في ما 
يتعلق بهذه المسألة“. وأوضحت زاخاروفا أن 
مســـألة انضمام جمهورية الجبل األسود إلى 

َت في أمرها  حلف شمال األطلسي، يجب أن ُيبَّ
عن طريـــق إجراء اســـتفتاء فـــي الجمهورية 

اليوغوسالفية السابقة.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم الكرملين 
دميتري بيســـكوف فـــي وقت ســـابق من هذا 
العام إن موســـكو تؤكد دائمـــا، وعلى مختلف 
الناتـــو  توســـع  مواصلـــة  أن  المســـتويات، 
وتوســـيع البنية التحتية العســـكرية التابعة 
للحلـــف شـــرقا، يؤدي حتمـــا إلى إجـــراءات 
يتخذهـــا الجانـــب الروســـي لضمـــان أمنـــه 

والحفاظ على تكافؤ المصالح.

} أنقــرة - عيـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الحاكم فـــي تركيا، الخميس، وزيـــر النقل بن 
علي يلديريم المقرب مـــن الرئيس رجب طيب 
أردوغان مرشـــحا وحيدا لخالفـــة أحمد داود 
أوغلو في رئاســـة الحزب وبالتالي الحكومة، 

في خيار يعزز سلطات رئيس الدولة.
وأعلن الناطق باســـم الحزب عمر تشيليك 
القـــرار فـــي ختام اجتمـــاع للجنـــة التنفيذية 

للحزب اإلسالمي المحافظ.
وتولـــى يلديريـــم (60 عامـــا) حقيبة النقل 
بشكل شـــبه متواصل منذ 2002 ولم يبتعد قط 
عن خط أردوغان. وســـيتولى مهمة رئيســـية 
تكمن في ضمان تنفيذ مشروع الرئيس التركي 

تحويل نظام البالد إلى نظام رئاسي.
وقـــال يلديريم في خطاب ألقاه بعد تعيينه 
”ســـنعمل بانســـجام تام مـــع كل الرفـــاق في 
الحـــزب على كل المســـتويات بدءا برئيســـنا 
المؤســـس والقائـــد“ رجـــب طيـــب أردوغان، 
الذي رافقه منذ انتخاب األخير رئيســـا لبلدية 

إسطنبول في 1994.
ويبقى على الحزب انتخاب يلديريم رسميا 
رئيسا له في مؤتمر طارئ، األحد، قبل أقل من 
ثالثة أسابيع على إعالن تخلي رئيس الوزراء 
أحمـــد داود أوغلو عـــن المنصب لخالفات مع 

أردوغان بحسب المراقبين.
بعد انتخاب رئيس الحزب الجديد، األحد، 
يفترض أن يقدم داود أوغلو استقالته االثنين 
إلى الرئيس الذي ســـيكلف خلفه مهام تشكيل 

حكومة جديدة. ويعتبر يلديريم حليفا مطواعا 
أكثـــر من داود أوغلو الذي اختلف مع الرئيس 
التركي حول عدة ملفات وخصوصا استئناف 
المفاوضـــات مع حـــزب العمال الكردســـتاني 
ووضـــع صحافييـــن قيـــد اإليقـــاف المؤقـــت 

أثناء محاكمتهم. وســـتكون المهمة الرئيسية 
لرئيس الحكومـــة المقبل بحســـب المراقبين 
إتمام مشـــروع التغيير الدستوري الذي يريده 
أردوغان لنقـــل البالد من نظـــام برلماني إلى 
رئاســـي يتســـلم بموجبـــه القســـم األكبر من 

صالحيـــات رئيـــس الحكومـــة. وكان يلديريم 
صرح بعيد إعالن تنحـــي داود أوغلو ”واآلن، 

فتح المجال أمام النظام الرئاسي“.
وقال فؤاد كيمـــان مدير مجموعة األبحاث 
”مركز إســـطنبول للسياســـة“، ”مســـاء األحد 
مضيفـــا  الـــوزراء“  رئيـــس  مهـــام  ســـتتغير 
”سيصبح الرئيس رئيســـا للسلطة التنفيذية. 
أمـــا رئيس الوزراء فســـيصبح اآللـــة العملية 
للسلطة التنفيذية. ســـيعمل مع الرئيس ومن 

أجله“.
ولـــم يخـــف أردوغان الـــذي يحكـــم تركيا 
منـــذ 2002، أوال كرئيس للوزراء واآلن كرئيس 
للبـــالد، أبدا رغبته في وجـــود رئيس للوزراء 
ال يخالفـــه الرأي ال ســـيما وأنـــه يريد تعديل 
الدستور لالنتقال من نظام برلماني إلى نظام 

رئاسي.
ويثير احتمـــال تعزيز أردوغان ســـلطاته 
بشـــكل إضافي قلق معارضيه الذين يتهمونه 
أساســـا بنزعة سلطوية خصوصا بعدما كثف 
المالحقـــات القضائية بحـــق صحافيين بتهم 
”اإلهانـــة“ أو رفع الحصانة عـــن نواب موالين 
لألكـــراد قد وافق عليه البرلمـــان في تصويت 
أول، ما يمهد الطريق أمام محاكمتهم بشـــبهة 

تقديم دعم للمتمردين األكراد.
وبعد اســـتبعاد داود أوغلو من الســـلطة، 
كثـــف أردوغان مـــن جانب آخـــر هجومه ضد 
أوروبـــا ما ألقى بشـــكوك حول اتفـــاق إعفاء 
األتراك من تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن.

} باريــس - حـــذر رئيـــس وكالـــة المخابرات 
الداخليـــة الفرنســـية من أن متشـــددي تنظيم 
الدولة اإلسالمية يســـتعدون لحملة تفجيرات 
تســـتهدف التجمعات الكبيرة في فرنسا التي 
تســـتضيف بطولـــة أوروبا 2016 لكـــرة القدم 

الشهر القادم.
وقال باتريك كالفـــار في تصريحات نادرة 
أمـــام لجنة الدفاع بالبرلمان ”شـــكل جديد من 
الهجوم… يتمثل في زرع عبوات ناسفة بأماكن 
تتواجـــد فيهـــا تجمعـــات كبيرة مـــن الناس، 
وتكـــرار هـــذا النوع مـــن الفعل لخلـــق مناخ 

يتصف بأقصى درجات الفزع“.
وقال كالفـــار للجنة في العاشـــر من مايو 
وفق ما جاء في نص مكتوب لشـــهادته أرسل 
إلى وسائل اإلعالم، الخميس ”من الواضح أن 
فرنســـا هي األكثر عرضـــة للتهديد، ونعلم أن 

داعش خطط لهجمات جديدة“.
وجاءت هذه التصريحات بعد ســـتة أشهر 
من مقتـــل 130 شـــخصا في هجمات منســـقة 
علـــى مقاه وحانات وملعـــب لكرة القدم وقاعة 
للحفالت نفذها ارهابيـــون في أجزاء مختلفة 

من باريس.
وقـــال إن حوالي 645 مواطنا فرنســـيا أو 
مقيما يقاتلون حاليا في صفوف تنظيم داعش 
في العراق وســـوريا، مضيفـــا أن 201 آخرين 

كانوا عابرين للمنطقة.
وتبدأ بطولة أوروبا 2016 في العاشـــر من 
يونيو وتســـتمر لمدة شـــهر علـــى 10 مالعب 
بأنحاء فرنسا. ومن المتوقع حضور نحو 2.5 
مليون مشجع 51 مباراة يشارك فيها 24 فريقا.
”مناطـــق  أيضـــا  هنـــاك  وســـتكون 
للمشـــجعين الذين يريدون متابعة  تشـــجيع“ 
المباريـــات عبر شاشـــات ضخمة فـــي المدن 

الرئيسية.
وتعمل الشـــرطة الفرنسية بأقصى جهدها 
بعـــد الهجوميـــن اللذيـــن نفذهما متشـــددون 
العام الماضـــي واالحتجاجـــات المعتادة في 

الشوارع. لكن الحكومة تقول إنها اتبعت كافة 
اإلجراءات لضمان سير األمور بسالسة.

وقال رئيس الـــوزراء مانويل فالس إلذاعة 
آر. تـــي. ال الخميـــس عنـــد ســـؤاله بشـــأن 

تصريحات كالفار ”لن نهمل أمننا“.
وفي مؤشـــر على التحديـــات التي تواجه 
وهميـــة  قنبلـــة  نســـيان  أدى  األمـــن  قـــوات 
اســـتخدمت في تدريب أمني بملعب مانشستر 
يونايتـــد فـــي بريطانيـــا إلى إجـــالء 75 ألف 

شخص وإلغاء مباراة مطلع هذا األسبوع.
وأضاف كالفار إن داعش ال يزال يستخدم 
ذات الطـــرق التي يســـلكها المهاجـــرون عبر 

البلقان إلدخال مقاتليه إلى أوروبا.
لكـــن وفي ظـــل الضغط الـــذي يتعرض له 
التنظيم جراء الضربات الجوية التي تقودها 
الواليات المتحدة في ســـوريا فإنه سيســـعى 
إلى الـــرد في أوروبا إلظهـــار احتفاظه بقوته 

أمام مؤيديه.
وقـــال كالفـــار ”هـــو (التنظيـــم) في وضع 
يحـــاول الرد بأســـرع مـــا يمكن وبأقســـى ما 
يســـتطيع، ويواجه صعوبات عســـكرية على 
األرض، ولذلك ســـيريد تشتيت االنتباه والثأر 

من الضربات الجوية للتحالف“.
مـــن جانبهـــا حـــذرت الشـــرطة الجنائية 
بيلـــد،  لصحيفـــة  تقريـــر  حســـب  األلمانيـــة 
الخميـــس، مـــن هجمـــات إرهابيـــة محتملـــة 
خـــالل بطولة كأس األمم األوروبية المقبلة في 

فرنسا.
وجاء في تقرير للشرطة حصلت الصحيفة 
على نســـخة منه أن فرنســـا ”ال تزال في بؤرة 
اهتمـــام المجرمين ذوي الدوافع اإلســـالمية 
بسبب الخلفية االستعمارية لفرنسا في شمال 
أفريقيا وجهودها العسكرية في مالي والدعم 
العسكري في مكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق وسوريا“.
وتوقعت الشـــرطة الجنائيـــة األلمانية أن 
بين  المباراة االفتتاحية لبطولة ”يورو 2016“ 
رومانيا وفرنسا المقررة في العاشر من يونيو 
هي أكثر المباريات عرضـــة للخطر باإلضافة 

إلى مباراة النهائي في ستاد دي فرانس.
ورجحت الشـــرطة أن تكـــون ”أهداف ذات 
ولكنهـــا تحظى  وأهـــداف ”رخـــوة“  رمزيـــة“ 
بمتابعـــة إعالميـــة كبيرة وما يعنيـــه ذلك من 

أعـــداد كبيـــرة للضحايـــا، أهدافـــا محتملـــة 
للهجمات اإلرهابية.

كمـــا رجحـــت الشـــرطة أن تكـــون الفـــرق 
القومية المشـــاركة فـــي البطولة أيضا عرضة 
للخطر جراء هـــذه الهجمات وقالت ”إن نجاح 
هجـــوم على منتخبات «الدول الصليبية» التي 
مـــن بينها ألمانيا أيضا ســـيكون له تأثير ذو 

مغزى“.
المقصـــود  أن  الشـــرطة  وأوضحـــت 
بـ«الصليبيين» هم الدول الغربية ذات الســـمة 

المسيحية.
وقالت الشـــرطة إن قوات األمن الفرنســـية 
تعمل تحت ضغـــط بالـــغ وإن الهجمات التي 
وقعت فـــي باريـــس وبروكســـل بينـــت مدى 
إمكانية تعرض هذا الحدث الجماهيري خالل 

الصيف المقبل لهجوم.
وفي سياق متصل أقر البرلمان الفرنسي، 
الخميـــس، تمديد حالة الطـــوارئ المفروضة 

فـــي البالد منذ اعتـــداءات باريس في نوفمبر 
الماضي، للمـــرة الثالثة وحتـــى نهاية يوليو 
األوروبيـــة 2016  األمـــم  لضمـــان أمـــن كأس 

وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية.
وســـبق أن مـــدد البرلمان حالـــة الطوارئ 
التـــي أعلنـــت في نوفمبـــر، لثالثة أشـــهر في 
مناسبتين ســـابقتين، آخرها في فبراير. وقال 
وزير الداخلية الفرنســـي برنـــار كازنوف عند 
بدء نقاشـــات البرلمـــان إن ”التهديد اإلرهابي 
ال يزال على مســـتوى عال وفرنسا تشكل كما 

االتحاد األوروبي هدفا“.
ومنذ بدء ســـريان حالـــة الطوارئ، أعربت 
أحزاب يســـارية عـــدة وجمعيـــات مدافعة عن 
حقوق اإلنسان والحريات العامة عن قلقها من 

مخاطر استمرار هذا النظام.
وبعـــد تصويـــت مجلـــس الشـــيوخ قبـــل 
أســـبوعين، أثـــار تصويت، الخميـــس، جدال 
سياسيا، تخللته مناقشات حادة بين الحكومة 

االشـــتراكية، والمعارضة اليمينيـــة واليمين 
المتطرف.

وصوت اليمين لصالح التمديد، إال أنه ندد 
مـــع ذلك بـ“حالة الطوارئ الهشـــة“، إذ انتهت 
بإعـــالن عمليـــات مداهمة إداريـــة، وتمديدها 

لمدة شهرين بدال من ستة أشهر.
وبحســـب كازنوف فإن عمليـــات المداهمة 
اإلداريـــة التي اســـتخدمت على نطاق واســـع 
بعد االعتداءات ”لم تعد تظهر الفائدة العملية 
نفسها“. وصوت نواب من اليسار الراديكالي 
ودعـــاة حمايـــة البيئـــة ضـــد تمديـــد حالـــة 

الطوارئ.
وحالة الطـــوارئ تتيح خصوصـــا للدولة 
ان تضـــع أي شـــخص قيـــد اإلقامـــة الجبرية 
إذا ”اعتبـــر ســـلوكه خطيـــرا لألمـــن العـــام 
وأن تأمـــر كذلك ”بمداهمـــة منازل  والنظـــام“ 
بالســـلطة  المـــرور  دون  ونهارا“مـــن  ليـــال 

القضائية.

مخاوف فرنسية من إقدام تنظيم الدولة اإلسالمية على تنفيذ عمليات إرهابية استعراضية 
أثناء بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، مع حتذيرات مشابهة من قبل الشرطة األملانية 

ما دفع بالبرملان الفرنسي إلى متديد حالة الطوارئ.

للمشاركة والتعقيب
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مخاوف فرنسية من عمليات إرهابية تهدد بطولة أوروبا
[ البرلمان الفرنسي يمدد العمل بقانون الطوارئ [ برلين تحذر من تعرض المنتخبات المشاركة للخطر

استعدادات لتفادي سيناريوهات خطيرة

خير خلف في نظر أردوغان

◄ أنقذ خفر السواحل اإليطالي 
أكثر من 1000 مهاجر خالل األيام 

القليلة الماضية من 11 سفينة 
على األقل، في الوقت الذي 

يواصل فيه الناس محاولة القيام 
بالرحالت المحفوفة بالمخاطر في 

قوارب غير آمنة، باتجاه أوروبا 
أمال في حياة أفضل.

◄ أعلنت القوات المسلحة 
التركية، الخميس، أن طائرة 

الهليكوبتر التي تحطمت قبل 
أسبوع أثناء اشتباكات، أسفرت 
عن مقتل ثمانية جنود وطيارين 

اثنين، ربما أسقطها مقاتلون 
أكراد بصاروخ أرض جو.

◄ أعلنت السلطات المحلية 
األفغانية، الخميس، أن عنصرا من 
حركة طالبان انتسب إلى الشرطة 

في جنوب أفغانستان وقتل ثمانية 
من رفاقه، وقد وقع االعتداء ليلة 

األربعاء الخميس على حاجز 
للشرطة في والية زابل.

◄ التقى وزراء خارجية دول حلف 
شمال األطلسي، الخميس، في 

بروكسل لوضع اللمسات األخيرة 
على أكبر تعزيزات عسكرية 

للحلف منذ نهاية الحرب الباردة، 
بمواجهة ما يعتبرونه تصاعدا 

في ”عدوانية“ روسيا.

◄ انتقد رئيس البوندستاغ 
األلماني نوربرت الميرت، 

الخميس، ”الطموحات السلطوية“ 
للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، قبل أسبوعين من 

التصويت في مجلس النواب 
األلماني على قرار حول اإلبادة 

األرمنية، من شأنه توتير العالقات 
مع أنقرة.
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أخبار

اقتراب انضمام الجبل األسود للناتو يثير غضب موسكو

رئيس جديد للحزب الحاكم في تركيا تمهيدا لتغيير النظام السياسي

باختصار

«أتوقـــع أن يتـــم تمديـــد العمل بالعقوبـــات التي فرضـــت على روســـيا، حيث أن قـــادة الدول 

والحكومات  اشترطوا لرفع العقوبات عن موسكو أن تطبق اتفاقات مينسك بشكل تام». 

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي

«تغيير قانون مكافحة اإلرهاب غير وارد تماما، إذ سيسهم فقط في تشجيع املنظمات اإلرهابية، 

وتركيا تبذل كل ما في وسعها إلنجاز ما عليها في اتفاق الهجرة».

إبراهيم كالني
املتحدث باسم الرئاسة التركية

باتريك كالفار:

فرنسا هي األكثر عرضة 

للتهديد ونعلم أن داعش 

تخطط لهجمات جديدة



} متثل منطقة جنوب وشرق آسيا اليوم إحدى 
النقاط االستراتيجية الهامة التي ميكن العويل 
عليها كمحـــور بديل عن احملاور الكالســـيكية 
املتمثلة في الغرب، ســـواء أوروبا أو أميركا أو 
حتى روســـيا. ومن البديهـــي أن تكون اليابان 
بالنســـبة إلى املنطـــق الدولي اجلديـــد للعرب 
نقطة ارتـــكاز هامة في إعادة قـــراءة العالقات 
معهـــا ومع املنطقـــة اآلســـيوية ككل في اجتاه 
املزيـــد من التطويـــر والتعميـــق واخلروج من 

العالقات التجارية التقليدية.
ويرتبـــط بذلـــك القول إن مســـتقبل العالقة 
بني طوكيو والدول العربية ســـوف يكون عامال 
شديد األهمية في حتديد مالمح النظام العاملي 
اجلديـــد القادم في إطـــار التجاذبـــات الدولية 
اخلاصة بالشرق األوســـط املضطرب ونزاعات 
بحـــر الصني. وفي هذا الســـياق، ميكن رســـم 
مســـار تطور مســـتقبل العالقات شـــرقا، أخذا 
بعني االعتبار التحوالت التي طرأت منذ انعقاد 
املنبر األول في طوكيو في ديسمبر 2009، والتي 
وضعـــت أولـــى لبنات الشـــراكة حتـــت عنوان 
”فصل جديد من الرخاء املشـــترك“، خاصة بعد 
ارتفـــاع حجم املبـــادالت التجارية بـــني العالم 
العربـــي واليابان، حيث أصبحت رابع شـــريك 
عاملي بعد االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 

األميركية والصني.
إن ارتفـــاع املبـــادالت بـــني عدد مـــن الدول 
العربية، خاصة فـــي اخلليج العربي، واليابان 
لـــم يتوقف عند احملـــددات التجاريـــة العادية، 
بل فرض اســـتقرار املبادالت وطبيعتها املتينة 
منطق آخر في صناعـــة العالقة، وهو التعويل 
على دور اليابان في تشـــكيل قـــوة حليفة على 
مستويات أخرى في السياسة الدولية، وهذا ما 
ظهر في عدد من التصريحات الرســـمية لبعض 
الوزراء واملســـؤولني العرب بأن اليابان امتداد 
آخـــر قد يكـــون محـــورا جديدا ضمـــن محاور 

العالقات العربية الدولية.
وحتى وإن كان االقتصاد الياباني لم يتعاف 
كليا، فثمة ضرورة ماســـة في القطاع الصناعي 
إلـــى املواد األولية والطاقة، فاليابان ال متلك إال 
موارد طبيعية قليلـــة (منغنيزيوم، فحم، ذهب، 
فضـــة)، وتظـــل بذلك في تبعية كبيـــرة للخارج 
لتأمينهـــا، إذ تعتبـــر اليابـــان رابع مســـتورد 

عاملي للطاقـــة بعد الصني والواليـــات املتحدة 
األميركية والهند. وفي الفترة األخيرة، ازدادت 
هذه التبعية بعد إيقاف املفاعالت النووية التي 
متد اليابان بــــ27 باملئة من اإلنتاج الكهربائي. 
وتعتمـــد طوكيو على 81 باملئة من وارداتها من 

اخلليج العربي.
وفي هذا اإلطار تأتي سياسة ”أبينوميكس 
تنـــدرج  والتـــي  اجلديـــدة،  االقتصاديـــة   “2.0
ضمـــن وجهة نظر نقدية إلعـــادة هيكلة النظام 
االقتصـــادي اليابانـــي، وهي تعتبـــر من خطط 
التحفيز القويـــة التي تهدف إلـــى جتاوز آثار 
االنكماش االقتصادي، وحتقيق مرونة أوســـع 
في النظام النقدي، وحصر نســـبة التضخم في 
حدود 2 باملئة، وذلك عبر التأكيد على سياســـة 

االنفتاح من أجل تشجيع االستثمارات.

مرتكزات السياسة الجديدة

بدأت تتفاعل محـــددات التطور االقتصادي 
الياباني للجمع بني مقومات التقدم االقتصادي 
والثقافي والعلمي والتكنولوجي والعســـكري، 
حيث فتحت املرحلة الراهنة تفاعال بني شـــتى 
هـــذه املياديـــن والقطاعات ســـعيا إلى كســـب 
رهانـــات النظام الدولي اجلديد، وتبدو في هذا 
السياق التجربة اليابانية جديرة باالهتمام من 
حيث حفاظها على مقوماتها األصالة واالنفتاح 
على احلداثة، واألخذ بأســـباب التقدم العلمي 
واحلضاري، فهي مازالت من بني الدول القوية 
اقتصاديـــا وعلميـــا وتكنولوجيـــا وتؤثـــر في 
النظام الدولي بشـــكل بالـــغ. وهي إن تأرجحت 
منذ نهاية احلـــرب العاملية الثانية في عالقتها 
مـــع العالـــم العربي بني تبني سياســـة احلياد 
من أجل توفيـــر املواد اخلـــام األولية، ودخول 
منتجاتهـــا الصناعيـــة إلى األســـواق العربية 
الواســـعة، فإنـــه في املقابل، لم حتقـــق البلدان 
العربية ما يكفي من حتويل ونقل للتكنولوجيا، 
إذا اســـتثنينا الدعم السياســـي الذي حصلت 
عليه القضية الفلســـطينية، وفي حرب اخلليج 
األولى (حظر اســـتيراد النفط من الكويت حتت 
االحتـــالل العراقـــي)، وفـــي احلـــرب العراقية 

اإليرانية، وفي حرب اخلليج الثانية.
ومن هنا، يطرح ســـؤال حول أسباب تعلق 
اليابـــان بدعـــم وتطويـــر عالقتها مـــع العالم 
العربـــي، ونهـــج سياســـة أكثر اســـتقالال عن 
السياســـة األميركية في الشرق األوسط ومدى 
اســـتجابة العـــرب لذلـــك؟ إذ تعتبـــر التجربة 
التنمويـــة اليابانيـــة جتربـــة فريـــدة وحتظى 
بالكثير من املصداقية، وميكن االســـتفادة منها 
بشـــكل كبير في عمليات التطويـــر االقتصادي 
والتكنولوجي، إذا مت توزيع األدوار بني البلدان 
العربية بشـــكل جيد في مجال التعاون العلمي 
واالستفادة من املعونات االقتصادية التي تعد 

إحدى ركائز الدبلوماسية اليابانية.

وتعكس املؤشـــرات االقتصادية أن اليابان 
هـــي رابع قوة جتاريـــة في العالـــم ّمما يطرح 
أهمية دراســـة أركان هذا التفـــوق االقتصادي 
وكيف ميكن للعرب أن يســـتفيدوا في عالقتهم 
التجاريـــة معهـــا. فمكانة اليابـــان كقوة كبرى 
ودورها الفاعل في النظام الدولي أصبحا أمرين 
ال ريـــب فيهمـــا، إال أن هذه املكانـــة حتتاج إلى 
فهم دقيق ألدوات السياسة اخلارجية اليابانية 
اجلديدة، فهي توصف بأنهـــا أكثر براغماتية، 
وهنـــا يبرز قطاعان أساســـيان يقودان عالقات 
اليابـــان اخلارجية اليوم وهما: أمن اســـتيراد 
الطاقة كدعامة هامة للقطاع الصناعي، وضمان 
القيمـــة املضافة العالية للصـــادرات باعتبارها 
من أكبـــر دول العالم تصنيعا خاصة في مجال 

الصناعة التكنولوجية العالية.
كانـــت اليابان إلى أمد قريب ال تســـعى إلى 
حتقيق مكاسب سياسية في سياستها املعروفة 
باحليـــاد، أو ممارســـة دور أمني أو عســـكري 
ينافس الوجود األميركي والروسي أو الصيني 
في بعض املناطق ومنها املنطقة العربية، وإمنا 
تهدف إلى حتقيق شـــراكة اســـتراتيجية تكفل 
لهـــا عوائد اقتصادية مباشـــرة، لكن منذ ثالث 
ســـنوات بعد عودة رئيس الوزراء شينزو آبي 
للحكـــم، يالحـــظ مراقبون أن هنـــاك قطيعة في 
التاريخ الدبلوماســـي الياباني التقليدي الذي 
كان يركز علـــى املجال املدنـــي والتفاعل داخل 
التكتل الغربي لالستفادة من املظلة األميركية، 
حيـــث اســـتطاعت اليابان إطـــالق دينامية 
سياســـية ودبلوماســـية جديدة، واخلروج من 
دوامة االنكماش واعتماد حزمة من اإلصالحات 
اجلريئة، ومـــا لبث أن تغير موقفهـــا الدفاعي 

والعســـكري، كما أطلقت سلســـلة من األنشطة 
الدبلوماســـية تهدف إلى إعادة متوقع اليابان 

في الساحة اإلقليمية والدولية كفاعل مهم.

اليابان تغيرت

األول  الوزيـــر  آبـــي  شـــينزو  وصـــول  إن 
املخضـــرم احلالي احملافظ وذو النزعة القومية 
البارزة، دفع إلى بث روح جديدة في السياســـة 
اليابانيـــة اخلارجية لكي تصبـــح اليابان أكثر 
دينامية وترفع من درجة تفاعلها عبر االنخراط 
في مواجهة التحديات الدولية الكبيرة، وخاصة 
مواجهة  زحف التنني في بحر الصني الشرقي، 
فضال عن خطر تهديد كوريا الشمالية، والنزاع 
مع روســـيا حول ترســـيم احلدود الشـــمالية، 
وإيجـــاد حل للنـــزاع حول جزر تاكيشـــيما مع 
كوريـــا اجلنوبيـــة، وهو ما يلقـــي بظالله على 
العالقات اخلارجية لليابان مع العالم العربي.

وفي هذا اإلطـــار، ميكن اعتبار بحر الصني 
احملور االســـتراتيجي املقبل لالقتصاد العاملي 
عامـــة والعالم العربي خاصـــة، فهو ميثل ثلث 
التجارة العاملية، ويشكل نصف حجم املبادالت 
التجاريـــة للصني واليابـــان وكوريا اجلنوبية، 
ومير منه نصف النقـــل العاملي من النفط، و85 
باملئة من ناقالت البترول التي تأتي من الشرق 

األوسط واخلليج العربي.
ولذلك تبحث اليابان اليوم عن استراتيجية 
أمـــن قومي تقوم على تعزيـــز دورها كفاعل في 
سالم نشيط في العالم، وهو ما يقتضي تسريع 
سياســـة دفاعية وعســـكرية تســـند هذا الدور 
ومتكنها من دبلوماسية متعددة الشراكة، تكون 

فاعلـــة على املســـرح الدولي، وهـــو األمر الذي 
يعنـــي أن الوزيـــر األول اليابانـــي يريد إعادة 
األهمية إلى الســـيادة الدبلوماسية والدفاعية 
بنفـــس القـــدر املعطـــى للتنميـــة االقتصاديـــة 
والطاقيـــة كأولوية. وهي الرؤيـــة التي وجدت 
آذانـــا صاغيـــة في الشـــارع اليابانـــي، ويجب 
أن ال تغفلهـــا الـــدول العربيـــة، بعـــد أن تبنى 
الوزير األول نبرة إراديـــة تريد إخراج اليابان 
مـــن االنكمـــاش االقتصادي، ممـــا يعني القطع 

مستقبال مع سياسة احلياد القدمية.
ليســـت اليابان فقط هي الهدف من التوجه 
إلـــى دول آســـيا، إذ ال ميكن جتـــاوز حقيقة أن 
بعـــض الـــدول العربية ومـــن بينهـــا اإلمارات 
العربيـــة املتحـــدة واملغـــرب قـــد قامـــت مبـــد 
جســـور اســـتراتيجية مـــع الهند وباكســـتان 
والصـــني وكوريا اجلنوبيـــة. فالزيارة األخيرة 
التي قـــام بهـــا العاهـــل املغربي امللـــك محمد 
الســـادس أنتجت عددا من االتفاقيات التجارية 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة لكن املعنـــى العميق 
لتلك االتفاقيات يؤكد أن احملاور البديلة للدول 
العربية موجـــودة على املســـتوى الدولي، ردا 
علـــى تصاعد وتيـــرة التهديد الغربـــي لوحدة 
الـــدول العربيـــة وكياناتها، عبـــر حتريك ملف 
الصحراء مثال بالنســـبة إلى املغرب في اجتاه 
معاكس جلهود الدولة في احلفاظ على وحدتها، 
وال ميكـــن التغاضـــي عن االتفـــاق النووي بني 
طهران والـــدول الغربية الذي من شـــأنه املس 
من األمن االستراتيجي للعرب في الشرق. وكل 
هذه املعطيات أدت بصورة مباشرة إلى تكوين 
مرتكزات أخرى متثـــل أحالفا طموحة ال ميكن 

أن تكون إال مفيدة.

[ نقاط قوة اليابان تتطابق مع الطموحات العربية الدولية [ آسيا حليف ناعم يناقض نزعة الغرب نحو الهيمنة
اليابان بوابة العرب لمحاور آسيوية حليفة

ــــــرة نحو اجتاهات جديدة إلى أن فلســــــفة  تشــــــير التحركات الدبلوماســــــية العربية األخي
ــــــر، توازيا مع إصالحات  ــــــى العرب قد بدأت فعال في التغّي العالقات الدولية بالنســــــبة إل
ــــــة واالجتماعية داخليا. وقد بدأت نتائج ذلك بالظهور  ــــــة داخل املنظومات االقتصادي جذري
مع إعادة قراءة العالقات مع دول آســــــيا بشكل يزيد من متتينها، خاصة مع اليابان التي 
أخــــــذت بدورها في التحول على مســــــتوى املوقف الدولي لتتقاطع مــــــع الدول العربية في 

العديد من النقاط.
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في 
العمق

البحث عن أوراق جديدة

{منتـــدى التعاون االقتصادي العربي الياباني، يمثل فرصة هامـــة لتوطيد العالقات بين الجانبين، 

واالنتقال بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أعلى، وبناء شراكة استراتيجية قوية}.

محسن حسن
وزير التجارة التونسي

{نـــرى فـــي اليابان ضـــرورة لمزيد دعم العالقـــات االقتصاديـــة والثقافية بينهـــا وبين الدول 

العربية، فهذا األمر كفيل بزيادة نسب التنمية والتطور بين الجانبين}.

موتو هاياشي
وزير التجارة والصناعة الياباني

طهـــران  مـــع  النـــووي  االتفـــاق 

وحـــدة  مـــن  المـــس  ومحـــاوالت 

األراضي المغربيـــة، دفعا العرب 

إلـــى تأمين حلفاء اســـتراتيجيين 

◄

} الكويــت - تتســـم أجـــواء املفاوضـــات بني 
أطراف األزمـــة اليمنية باتســـاع الهوة بني ما 
تبحث عن حتقيقه احلكومة الشرعية في إعادة 
األمن وبسط ســـيطرة الدولة على كامل التراب 
اليمني، وبني ما يبحث عنه احلوثيون من إدامة 
للصـــراع بحثا عـــن أكثر مكاســـب. فقد انتهى 
األربعـــاء املاضـــي الشـــهر األول منـــذ انطالق 
مشـــاورات األطـــراف اليمنيـــة بالكويـــت، في 
تواصل احلرب التـــي تعصف بالبالد منذ أكثر 
من عام، حني دخل احلوثيون العاصمة صنعاء 
للســـيطرة على احلكم. وقد خلفت احلرب قتلى 
وجرحى، ودمارا طال األخضر واليابس، بينما 
لم يخـــف الوســـطاء اخلليجيـــون والدوليون 
مخاوفهم من احتمال فشـــل املشاورات وانزالق 

البالد نحو املجهول.
ولئـــن كانـــت املفاوضـــات تشـــهد تعثرات 
وأزمـــات، إال أن تلـــك األزمـــات ليســـت متعلقة 
بقضايا جوهريـــة بقدر ما تتعلق مبســـميات، 
األمـــر الذي يكشـــف عـــدم تـــوازن الطرفني في 
املفاوضـــات بني حكومة تبحث عن االســـتقرار 
وميليشـــيات احلوثـــي وعلي عبداللـــه صالح 

الباحثة عن السلطة بالقوة.
وتعقد جلســـات مشـــتركة، وأخرى منفردة، 
يعّلـــق فيهـــا الطـــرف مشـــاركته احتجاجا، ثم 
يعود بعد وعـــود بالعمل على تلبية شـــروطه؛ 
وبني هذا وذاك، تتســـع فجـــوة اخلالف، وتنذر 
بوصول املشـــاورات إلى حافـــة الهاوية. ورغم 
اجلهـــود احلثيثة التي يبذلهـــا مبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
واألطـــراف اخلليجية والدوليـــة، للوصول إلى 
سالم مستدام في بلد تعصف به احلرب، إال أن 

تلـــك األطراف ال ُتخفي قلقها من احتمال فشـــل 
املشاورات، وعودة األوضاع إلى مربع الصفر.

يدرك املبعـــوث األممي ولد الشـــيخ أحمد، 
أكثر من غيـــره، حجم التحديـــات التي تواجه 
عمله، وقـــد حتدث الرجل عن ”عمق الهوة“ بني 
طرفـــي الصراع، و“أن البـــالد تقف عند مفترق 
طرق حقيقي؛ إما الســـالم أو العودة إلى املربع 
األول“، لكنه يعود، كعادة الوســـطاء الدوليني، 
للطمأنـــة بـــأن ”أجـــواء إيجابيـــة تطغى على 
املشـــاورات“، وأنه بدأ في طـــرح بعض األفكار 
لتقريـــب وجهات النظر بني األطراف، وقد أبدت 
االهتمام بها. وقال ولد الشـــيخ أحمد إن األمم 
مع األطراف املتنازعة  املتحدة ”تعتمد املرونة“ 
من أجـــل التوصل إلى حل سياســـي وجتنيب 
اليمن املزيد من اخلســـائر، مشـــيرا في الوقت 
ذاته، إلى أن األطراف عليها ”مسؤوليات“ يجب 

أن تلتزم بها.
ويؤكد مراقبون أن املشاورات ال تزال تراوح 
مكانها، وأن احلديث عن تقدم بشـــأن القضايا 
املطروحة، ما هـــو إال محاوالت أممية إلنقاذها 

من الفشل الذي يهددها منذ يومها األول.
الســـؤال املركزي الذي دار في ذهن العديد 
مـــن احملللـــني يتمحور حـــول املجهـــول الذي 
يتربـــص باجلمهوريـــة الفقيرة في حال فشـــل 
مشـــاورات الكويت؟ فقد أكدت بعض اآلراء أنه 
ال خيـــار أمام اليمنيني في حال فشـــلها ســـوى 
احلـــرب، واحلرب فقـــط، ألن كافـــة الفرص قد 
اســـتنفدت بالكامل، مشيرة إلى احتمال ابتعاد 
املجتمـــع الدولي لتغرق البـــالد في أتون حرب 
أهليـــة ذات طابع طائفي. وفي الســـياق، نقلت 
مجلة ”فورين بوليســـي“ األميركية، عن الناطق 

باســـم قـــوات التحالف العربـــي، العميد أحمد 
عسيري، أنه لدى قواته ”اثنان من خطط العمل 
املتوازية تشـــتغل اآلن، عملية سياسية وأخرى 
عسكرية وسيتم الوصول إلى واحدة منهما في 

النهاية“، على حّد قوله.
وأضاف عســـيري في تصريحات ملجموعة 
من الصحافيـــني أثناء تواجده في واشـــنطن، 
اخلميـــس املاضـــي، أن الهـــدف هـــو ”تأمـــني 
اليمن“ إما دبلوماســـيا أو عسكريا، وإذا فشلت 
املفاوضات فإن ”صنعاء ســـتكون حرة قريبا“، 
في تلويح واضح بالعودة إلى احلل العسكري، 

حال انهيار املشـــاورات أو وصولها إلى طريق 
مســـدود. ومنذ مـــارس مـــن الســـنة املاضية، 
يواصـــل التحالف العربي بقيادة الســـعودية، 
قصف مواقـــع تابعة جلماعـــة احلوثي وقوات 
مواليـــة لصالـــح، ضمن عمليـــة عاصفة احلزم 
اســـتجابة لطلـــب الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصـــور هـــادي، بالتدخل عســـكريا لـ“حماية 
اليمن وشعبه من عدوان امليليشيات احلوثية“، 
قبل أن يعقبها في 21 أبريل بعملية أخرى أطلق 
عليها اسم ”إعادة األمل“. وقال التحالف آنذاك، 
إن من أهـــداف العمليـــة الثانية، تكوين شـــق 

سياسي يتعلق باســـتئناف العملية السياسية 
فـــي اليمن، إلـــى جانـــب التصـــدي للتحركات 
والعمليات العسكرية للحوثيني، وعدم متكينهم 

من استخدام األسلحة من خالل غارات جوية.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن وفـــد احلوثي 
وصالح املشـــترك، يواصل رفضه النقاش حول 
اســـتعادة الدولة في اليمن، مصرا على ”إنشاء 
سلطة تنفيذية للبالد“، األمر الذي يشكل جوهر 
اخلالف بـــني الطرفني؛ وفد احلكومـــة يرى أن 
االتفاقـــات الســـابقة تنـــص على ”االنســـحاب 
من املدن وتســـليم الســـالح، وعـــودة احلكومة 
الشـــرعية إلـــى العاصمة التي يســـيطر عليها 
احلوثيـــون منـــذ أواخـــر ســـبتمبر 2014، قبل 
استئناف العملية السياسية من حيث انتهت“، 
فيمـــا يصر احلوثيـــون وصالح، على تشـــكيل 
حكومة وطنية تشرع بعد ذلك في تنفيذ النقاط 

املذكورة.
ووفقا ملراقبـــني، يبحث احلوثيون وصالح، 
عـــن شـــرعية وجودهما فـــي املدن، وال ســـبيل 
أمامهـــم إال االنخراط في حكومـــة وطنية، لكن 
احلوثيني في آخر املطـــاف يعتبرون انقالبيني 
بعـــد أن ســـيطروا علـــى صنعـــاء وأخرجـــوا 
احلكومـــة املنتخبة منهـــا. وتقـــول املعلومات 
الواردة من مصادر مطلعة على سير املشاورات 
إن ”وفـــدي احلوثـــي والرئيـــس الســـابق مـــا 
زاال يرفضـــان تثبيـــت أي اتفاقـــات، ويريـــدان 
االســـتمرار فـــي النقاش العائـــم، دون الدخول 
فـــي التفاصيل“. وفي مقابل كل هذه التخوفات 
من فشـــل مشـــاورات الكويت، يبـــدي متابعون 
آمـــاال في جناحها، قياســـا إلى الدعـــم الدولي 

الالمحدود الذي حتظى به.
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} نبيه بري، رئيس مجلـــس النواب اللبناني، 
من أيقونـــات السياســـة اللبنانيـــة والعربية، 

والنظر في مسيرته حافل بالعجائب.
يـــروي أالن مينـــارغ أنـــه في زمـــن احلرب 
األهلية، أرســـل بري رســـائل متوالية للرئيس 
أمني اجلميل وإلســـرائيل مـــن أجل االحتضان، 
لكنه قوبل باإلهمال، فوجدوه – بعد فترة – بني 

يدي الرئيس السوري حافظ األسد.
ويـــروي الكاردينـــال مـــار نصرالله بطرس 
صفيـــر، بطريـــرك املوارنة الســـابق، وبطريرك 
لبنـــان الدائم، أنـــه بعد اتفـــاق الطائف انقّض 
بـــري علـــى الوظائـــف العامـــة لتجييرها إلى 
محازبيـــه في حركـــة أمل، أخذ حصة الشـــيعة 
وغير الشـــيعة، وكانـــت ذريعتـــه للضغط على 
أقرانه من زعمـــاء الطوائف ورجال الدولة، أنه 
بذلك يحمي الشـــيعة من االجنراف في الدوامة 
اإليرانية. ورّوج بنجاح أن تعزيز اخلط العربي 
شـــيعيا واجب مقـــدس على الدولـــة اللبنانية، 
وأنـــه مفتاح تنفيـــذ الواجب، ويقـــول صفير – 
ضمنا – رغم شعار عروبة الشيعة فقدنا الدولة 

وفقدنا الشيعة معا.
وفي ســـياق احلرب األهلية ستجد العجاب 
أيضا، فالرجل الذي رفع راية مقاومة إسرائيل، 
سقى الفلســـطينيني الدماء والسموم في حرب 
املخيمـــات. وكانت هـــذه املجـــازر العبثية في 
ســـياق الرســـائل الدموية الدائمـــة التي اعتاد 
حافـــظ األســـد ”مداعبة“ عرفات بهـــا بني حني 

وآخر.
رســـائل حافظ األســـد لم تتوقف ولم تهدأ، 
فتح بري حربا ضروســـا على حزب الله، الذي 
كان جنينـــا في ذلك الوقت، شـــهدت الضاحية 
اجلنوبية بعض فصولها، وشـــهد إقليم التفاح 
وعموم اجلنـــوب والبقاع فصـــوال أخرى. ولو 
أزحنـــا مفاعيل الثـــورة الســـورية جانبا، فإن 
قتلى حروب أمل – حزب الله يتجاوزون شهداء 
صراعهما مع إســـرائيل، وتبرئة حزب الله من 
تلك احلروب ليست في محلها، إذ اغتال من أمل 
كما اغتيل منه، وباغتهم كما باغتوه. وســـياق 
تلك الصراعات أتى على مســـتويني، األول هو 
تكريس حافظ األســـد ملوقعـــه اللبناني مهيمنا 
فـــوق اجلميع مبا في ذلك حلفـــاؤه اإليرانيون. 
واملســـتوى الثانـــي كان ضغطا علـــى جمهور 
الشيعة ليستنجدوا باجليش السوري كصمام 
اســـتقرار وأمان بـــني الفصائل وامليليشـــيات، 
خصوصـــا وأن الهـــوى العرفاتـــي في صفوف 

الشيعة آنذاك مالحظ وملموس.
وشـــاهدنا في تفاصيل ذلك الزمن تفاصيل 
رســـالة دموية أخـــرى ألهل بيـــروت، فبعد أن 
احتلها حليفا حافظ األســـد، نبيـــه بري ووليد 
جنبـــالط، اشـــتعلت املعـــارك بينهمـــا من دون 
خطـــوط حمـــر، ليظهر حافـــظ األســـد كاملالك 
املنقـــذ لبيـــروت وأهلهـــا. والعالقـــة بني بري 
وجنبالط غنية عن التعريف، فهما من الترويكا 
التـــي حكمت لبنان بعـــد الطائف، يتشـــابهان 
ويتناقضان شخصيا وسياسيا، لكن تعاملهما 

مع الدولة والقوى املسيحية متطابق.
ولإلنصـــاف فـــإن الرئيـــس بـــري يتحلـــى 
بخصال متيزه عن أقرانه في املشـــهد اللبناني، 
خفة الظل وسرعة البديهة، القدرة الهائلة على 
تدوير الزوايـــا بني األضداد، تقـــدمي املصلحة 
على االعتقاد ســـواء كانت املصلحة عامة تارة 
أو خاصة تارات، فهو ميثل شخصية السياسي 
مرونة وبراغماتية بصـــورة منوذجية إلى حد 

بعيد وفق املتاح.

اغتيال الحريري

منـــذ 2005، تاريخ اغتيال الرئيس الشـــهيد 
رفيـــق احلريري، حتـــرك الرئيس بـــري بحذر 
وبذكاء شـــديدين،  كانت أولى حلظاته األملعية 
طـــرح موضـــوع اغتيـــال احلريري حتـــت قبة 
البرملان في محاولة المتصاص غضب الشارع. 
وأتـــت النتيجة علـــى عكس الهوى الســـوري، 
فســـاهمت تلك اجللســـة التاريخية في إسقاط 
حكومـــة الرئيس عمـــر كرامي. وعلـــى إثر ذلك 
دار النقـــاش عن موعد انضمـــام بري لقوى 14 
آذار. لكـــن بري وجـــد مخرجا ذكيـــا يكمن في 
ذريعة ”عدم شق الصف الشيعي“ التي وضعت 
لبنـــان الحقـــا ودائما حتت وطـــأة اخلوف من 
فتنة سنية-شـــيعية. وبعدها لعـــب دورا هاما 
في إسقاط أي مناقشـــة لقانون انتخابي جديد 
مما دفع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي العتماد 
قانون األلفني الذي كان موضوع حنق مسيحي.

وفي إطار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، 
التـــي تبلورت إثـــر التحالـــف الرباعـــي الذي 

خـــّص انتخابات 2005، تيار املســـتقبل وحركة 
أمل وحزب الله واحلزب التقدمي االشـــتراكي، 
اعتكـــف بـــري مـــع وزراء حـــزب اللـــه مرتني، 
إحداهمـــا ذريعة تهميش الشـــيعة عـــن القرار 
السياســـي، وأخراهمـــا احتجاجـــا على رغبة 
احلكومة في التضامن مع رئيسها يوم هاجمه 
بشـــار األســـد قائال ”عبد مأمور لعبد مأمور“، 
واالحتجاجان هدفهما احلقيقي ضرب التحقيق 
الدولي في اغتيال احلريري ثم تعطيل مشروع 
احملكمـــة الدولية. وقـــد ورد في حتقيق احملقق 
ديتليـــف ميليـــس، أن سياســـيا لبنانيا رفيعا، 
ســـماه ميليس مســـتر إكـــس، قال فـــي اتصال 
هاتفي إن املطلوب هـــو اغتيال رفيق احلريري 
سياسيا من بوابة امللف االقتصادي خصوصا 
عبر مســـألة الدين العام وســـوليدير. وروجت 
بعض األوســـاط أن مســـتر إكس هو بري، لكنه 

نفى ذلك فورا بأسلوب قاطع وحازم. 
وقعـــت حرب متـــوز التي افتعلهـــا احلزب 
اإللهي في وجه إســـرائيل. أعلن الســـيد حسن 
نصراللـــه على رؤوس األشـــهاد بـــأن بري هو 
املمثـــل السياســـي للحـــزب فـــي املفاوضـــات 
الدولية. لكننا فوجئنا بـــأن وثائق ويكيليكس 
قدمت مشـــهدا فريدا، قال بري ضاحكا للسفير 
األميركي حينها جيفري فيلتمان ”إن الضربات 
اإلســـرائيلية على حزب الله مثل العسل، قليله 
مفيد، لكـــن اإلكثار منه ضـــار“، وهو ما عززته 
أحاديث نواب حركة أمل ووزرائها ملســـؤولني 
دوليني. وقال الوزيـــر محمد جواد خليفة نصا 
”حـــزب الله ســـيحّول حياتنا إلـــى جحيم كلما 
زادت شـــعبيته“. وأشـــار إلى أن إيران تفرض 
رقابـــة صارمـــة ودقيقة على احلـــزب. وأضاف 
أن حزب اللـــه يقول ألنصاره بأنـــه انتصر في 
حرب متوز لكن األنصـــار ال يرون إال األنقاض، 
ومقاتلو احلزب مســـتاؤون خلســـارتهم حرية 
احلركـــة في اجلنـــوب بعد انتشـــار اليونيفيل 
واجليش اللبناني، وأكمل النائب علي عسيران 

”حزب الله يطيع رعاته اإليرانيني بإخالص“.
تشـــير هـــذه املقاطع بوضوح إلـــى العالقة 
املعقدة بني نبيه بري وحزب الله، هناك كراهية 
طاغية بني الطرفني لكن املصالح فوق اجلميع. 
نبيه بري مكبل بارتباطاته التاريخية مع نظام 
آل األســـد في دمشـــق، ومحاصـــر باخلوف من 
سالح حزب الله داخال، وفي نفس الوقت يغريه 
تعاظم املجال الشـــيعي لبنانيا وإقليميا. وفي 
املقابل فإن احلزب في حاجة ماسة لبري، فضال 
عن قدراته السياسية الظاهرة واحلاسمة، فهو 
يستطيع مقابلة من يعجز احلزب عن مقابلتهم، 
ويستطيع كذلك قول ما يعجز احلزب عن قوله، 
واألهـــم أن تكبيل بـــري بالتحالـــف مينع قيام 
حالة شـــيعية حقيقية ضد احلزب اإللهي. فهذا 
االحتمـــال ال يكون جديا إال مع بري، ولألســـف 
لم يجرب بـــري القيام بهذا الـــدور ألنه ال يريد 
ذلـــك أو يخافه، وفي إطار هـــذه الدائرة املعقدة 
بالتناقضـــات ظهر تصريحـــان الفتان من بري 
بعـــد حـــرب متـــوز، األول وصف فيـــه حكومة 
الســـنيورة بحكومة املقاومـــة، والثاني أطلقه 
بعـــد أيام حفلت بزيارته إلـــى إيران، إذ وصف 

نفس احلكومة باحلكومة البتراء أو املبتورة.

العالقة مع حزب الله

عالقة بري بحزب الله تشـــبه إلى حد كبير 
عالقته بســـوريا األســـد أبـــا وإبنـــا، فالعالقة 
فرضتهـــا املصلحة حتما ودائما. ورغم قســـوة 
حافظ األســـد إال أن بري وجد فيه مرجعا مفيدا 
ورشـــيدا. وكانت املعادلة التـــي حتكم العالقة 
بـــني الطرفني دقيقـــة وواضحـــة ومعقولة رغم 
صرامتهـــا اخلانقة، إال أن انتقال الســـلطة إلى 
بشار األســـد جعل املعادلة خالية من الوضوح 
مع اســـتمرار الصرامة، وهنا نتذكر مشـــهدين، 
األول بعد بيان املطارنة الشـــهير مطلع األلفية 
الـــذي نـــادى بانســـحاب ســـوري مـــن لبنان. 
ذهب بـــري إلى البطريرك صفير الذي اشـــترط 
الســـتقبال بري عدم تعرض الســـوريني ملؤيدي 
البيان لبنانيا، وليد جنبالط وعمر كرامي الذي 
انقلب الحقا على موقفه. وهذا ما كان، ذهب بري 
إلى صفير قائال ”ال داعي للتصعيد، لقد أخذت 
وعدا من بشـــار األســـد بإعادة انتشار قواته“. 
تقبل البطريرك الرسالة وصرح مبضمونها مع 
بري لإلعالم، لكنهما فوجئا بهجوم شـــرس من 

بشار، عبر أتباعه، يتبرأ من كل وعد.
واملشـــهد الثاني حصل خالل حصار حزب 
الله حلكومة الســـنيورة بعد حرب متوز، ذهب 
نبيه بري إلى العاهل الســـعودي امللك عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز حامـــال طلبا واحـــدا ”أرجوك 
انقذ لبنان واســـتقبل بشار األســـد، إنه يهددنا 
بتخريـــب البلـــد“. لم يحظ األســـد باســـتقبال 
الريـــاض، وتوالت األحداث منجبة أحداث أيار 
ســـنة 2008 يوم احتـــل احلزب اإللهـــي بيروت 
وروع اجلبـــل، واملفاجـــأة هنـــا أن بـــري كان 

مشاركا أساسيا في تلك األحداث املخزية.
من خالل ما سبق، نلمس أنه رغم ارتباطات 
الســـورية، مازالـــت الهوية  بـــري اإليرانيـــة – 
اللبنانيـــة مـــن مكوناتـــه، لكنه مكـــون ال ميكن 
التعويل عليه أو تطويـــره، مكّون متيز به أمام 
خصـــوم احلـــزب اإللهـــي كـ“حزب اللـــه اليت“ 
أحيانا، وكابح لغلواء حزب الله أحيانا أخرى، 

ويســـتريح له غير فريق لبناني حلرصه الدائم 
علـــى القيام بـــدور احلارس املقـــدس للتركيبة 
اللبنانية التي جتمع بـــني اإلقطاع والطائفية، 
وهو ما يفســـر تأييده لترشيح فرجنية مؤخرا 
وكراهيته األبدية مليشـــال عـــون، لكن مفاجآت 
بـــري ال تنتهي، فبعد اتفـــاق الطائف كان أكثر 

سياسي طالب بإلغاء الطائفية السياسية.
انتهـــت حـــرب متوز، وشـــارك بـــري حزب 
اللـــه في مقاطعـــة احلكومـــة وحصارها. وقبل 
أحـــداث أيـــار ورد اســـمه في ثالث مبـــادرات، 
األولى هي طاولـــة احلوار الوطني التي التفت 
على مؤسســـات الدولة وعلى األغلبية النيابية 
ومازالت قائمة إلى اليوم من دون نتائج فعالة. 
والثانية أعلنها هو بنفســـه في إحدى ذكريات 
تغييب موســـى الصدر، إذ اقتـــرح التنازل عن 
مطلب حكومة الوحـــدة الوطنية املقيدة بالثلث 
الضامن واملعطـــل مقابل رئيـــس توافقي. ولم 
ترّد 14 آذار بقبـــول واضح، لكنها حني طرحت 
ميشـــال سليمان رئيســـا توافقيا نسيت قوى 8 
آذار قبل غيرها مبادرة بري. والثالثة هندســـها 
مع السفير السعودي في ذلك الوقت عبدالعزيز 
خوجـــة، وهي اللبنـــة األولى التفـــاق الدوحة. 
توصـــل الصديقـــان إلى أن لبنـــان بحاجة إلى 
اتفـــاق مرحلي يخرجه من األزمـــة ويعيده إلى 
اتفـــاق الطائـــف. وهنـــا بزغت فكـــرة ”مؤمتر 
الريـــاض“. هدف املؤمتر إلـــى حتقيق اإلجماع 
على احملكمـــة الدولية، إقرار قانـــون انتخابي 
نيابـــي جديد ودائم ثـــم التوافـــق على رئيس 
جمهوريـــة ووضـــع قواعـــد ثابتـــة وواضحة 
لتشـــكيل احلكومات. وضع الصديقان تفاصيل 
كل بنـــد في املؤمتـــر وحلوله املقبولـــة من كل 
األطراف، لكن الطعنة جاءت للمبادرة من أقرب 

حلفاء اململكة، السنيورة ثم احلريري.
سقطت كل هذه املبادرات، واندلعت أحداث 
أيار بعدما اكتشـــفت احلكومة اللبنانية شبكة 
اتصـــاالت ســـلكية غير شـــرعية مملوكة حلزب 
الله. واكتشـــفت أيضا كاميـــرات زرعها احلزب 
في حرم املطار فســـرت غيـــر اغتيال حتقق بعد 
وصول املســـتهدف إلى بيروت مباشرة، كناشر 
النهار جبران تويني. واتخذت احلكومة قرارها 
ووضعت الشبكة في عهدة اجليش وأقالت مدير 
أمن املطار، فقام احلزب بإرهابه بالتشـــارك مع 

احلزب القومي السوري وحركة أمل.
انعقد اتفاق الدوحة وجاء ميشـــال سليمان 
رئيسا. وأجريت االنتخابات النيابية التي كانت 
نتيجتها فوزا كاسحا لقوى 14 آذار. وشّكل سعد 
احلريري حكومة وحدة وطنية موعودا من قوى 

8 آذار بعدم إسقاط احلكومة، لكنهم لم يلتزموا 
بتعهداتهم، وأسقطوا احلكومة احلريرية خالل 
زيارة رئيســـها للرئيس األميركي باراك أوباما. 
وكان بري، كالعادة أيضا، شريكا في ذلك، وهنا 
ال بد من لفـــت النظر إلى ملمحني، إعجاب بري 
بالســـنيورة كرجل دولة مسيطر ومدبر ومثقف 
نادر، وإعجاب احلريري اخلفي ببري، إذ تتأمل 
بعض أوساط تيار املستقبل – إثر األزمة املالية 
املعروفة – في جتربة نبيه بري وحركة أمل التي 
لعبـــت ”اخلدمات“ دورا أساســـيا في ترســـيخ 
احلركة ورئيســـها كجماعة ضغط فاعلة نافذة 
وزعامة مســـتقرة مؤثرة. وكمـــا لعب بري دورا 
واضحا في إســـقاط احلكومـــة احلريرية، لعب 
دورا بارزا في تشـــكيل حكومـــة جنيب ميقاتي 
الثانية بتذليل العقبات أمامها ثم إسقاطها في 
وقت الحق. وتكرر دوره في تيسير حكومة متام 
سالم وتســـييرها إلى تاريخه لكن الدور األكبر 
في استمرار احلكومة الراهنة يعود إلى سلبية 
تيار املســـتقبل، واستقتال حزب الله للمحافظة 
على احلكومة التي تشرع الفراغ وتعيق وصول 

تابعه ميشال عون إلى قصر بعبدا.

قانون الستني

نظمـــت  املاضيـــني،  األســـبوعني  خـــالل 
احلكومـــة اللبنانية مرحلتني مـــن االنتخابات 
البلدية ستســـتكملهما في األسبوعني املقبلني، 
لكـــن الرئيس بري الذي هنـــدس متديد البرملان 
احلالي مرتني، أخرج من جرابه الذي ال ينضب 
مبـــادرة حللحلة االنســـداد الراهن فـــي لبنان، 
ونصـــت املبادرة على عقد مؤمتـــر لبناني على 
غـــرار مؤمتـــر الدوحـــة، لكنه في بيـــروت هذه 
املرة. يفترض أن ينتج انتخابات نيابية تسبق 
االنتخابات الرئاســـية، وفي حال تعذر االتفاق 
علـــى قانـــون جديـــد يتـــم اللجوء إلـــى قانون 
الســـتني األكثـــري الذي قامت عليـــه انتخابات 
2009، وتلتـــزم الكتل النيابيـــة بانتخاب رئيس 
للجمهورية بعد انتخاب رئيس مجلس النواب 
وهيئة املجلس، ويحدد املؤمتر شكل احلكومة.

أتت هذه املبادرة بعد مبادرات عدة، آخرها 
طـــرح بطريرك املوارنة بشـــارة الراعي ترئيس 
عـــون ســـنتني. وقبلها مبادرة ســـعد احلريري 
بانتخاب ســـليمان فرجنيـــة. وهناك حديث عن 

مبادرة فرنسية – دولية غامضة املالمح. 
وإننـــي إذ أتفهم مخاوف قـــوى 14 آذار من 
عدم التزام قوى 8 آذار بتعهداتها – وعلى رأسها 
بري – مما قد يســـبب فراغا كامـــال ودائما، إال 

أنـــه من الواجب التنبه لغير مالحظة، فاملبادرة 
تفصح طياتها عن حرص القوى الشـــيعية على 
قانون الســـتني الذي يعاديه ميشـــال عون، وقد 
عبـــر حزب اللـــه في طاولة احلـــوار عن تأييده 
الصريـــح للقانـــون املذكـــور. ويعلم الساســـة 
اللبنانيون باســـتحالة التوافق على غير قانون 
الســـتني بسبب رفض تيار املســـتقبل واحلزب 
التقدمي االشتراكي للقانون النسبي، املستقبل 
ال يريد النســـبية حتت وطأة ســـالح حزب الله، 
واجلنبالطيون يرون في النسبية إلغاء للدروز.

األهم أن املبادرة تشكل مخرجا كرميا للحزب 
اإللهي من تابعه املزعج (عون) الذي ال يرى غير 
الرئاسة، في حال التزم احلزب بتعهده وشارك 
في انتخاب رئيس اجلمهورية بعد االنتخابات 
النيابية. لكـــن األخطر في مبادرة بري هو أنها 
جرس إنذار للفرقـــاء اللبنانيني ينبه بأن حزب 
اللـــه قد يتجاوز احملظور فـــي الداخل، ونقيس 

هذه على مبادرات بري قبل أحداث أيار.
املأمـــول من قـــوى 14 آذار عمومـــا، وتيار 
املستقبل خصوصا، التعامل بجدية مع مبادرة 
بـــري وقراءة مـــا بني ســـطورها علـــى الوجه 
الصحيـــح، واألجـــدى هو قبولها مع التمســـك 
بضمانـــات انتخـــاب رئيـــس اجلمهورية مبن 
حضـــر قبل رئاســـة مجلس النـــواب باالعتماد 

على رئيس السن، على سبيل املثال.
لوال سلبية بعض قوى 14 آذار ملا وصلنا إلى 
هذه املرحلة املؤســـفة، هناك سبل عدة لتحريك 
اجلمود القائم. لكن بعض األصدقاء متخوفون 
مـــن 7 أيـــار جديـــدة، ومنهم من يهول بشـــبح 
احلرب األهلية، ولم يطلب منهم أحد – داخال أو 
خارجا – إشـــعال حرب أهلية أو االنتحار، لكن 
النصيحـــة هي التصعيد واملواجهة سياســـيا، 
ومع ذلك ال يفعل بعض األصدقاء شيئا مصرين 
على أســـاليب عقيمة لم جتد نفعـــا لغير حزب 
اللـــه وفراغه، لنصل اليوم إلـــى ثالثة خيارات 
خالية من أحزمة األمـــان، القبول مببادرة بري 
أو إســـقاط حكومة تشـــريع الفراغ أو املجهول 
األســـود والثقيل والدامي، ودائما لله األمر من 

قبل ومن بعد.

[ جرس إنذار ينبه بأن حزب الله قد يتجاوز المحظور في الداخل [ قوى 14 آذار عليها التعامل بجدية مع مبادرة بري
بري وحديث المبادرة: الضرورة تشرع مخرجا متخما بالتناقضات
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في 
العمق

محاوالت ضبط اإليقاع

«علينا النظر إلى األزمات التي تحيط بلبنان وليس داخل لبنان أكثر ألن الصراعات السياسية التي 

تطبع الساحة اآلن سوف تترك لبنان دون حماية}.

جبران باسيل
وزير اخلارجية اللبناني

«أتمنـــى العودة إلـــى لبنان قريبا أللتقي رئيســـا للجمهورية ولكن األمر بيـــد اللبنانيين الذين 

عليهم حل هذه األزمة وأنا أثق بأنهم سيتخطون هذه الصعوبات}.

فرنسوا هولوند
رئيس اجلمهورية الفرنسية

المأمـــول من قـــوى 14 آذار عموما، 

وتيار المستقبل خصوصا، التعامل 

بجدية مع مبادرة بري وقراءة ما بين 

سطورها على الوجه الصحيح

◄

المبـــادرة تفصح عن حـــرص القوى 

الشـــيعية على قانون الستين الذي 

يعاديـــه عون وقد عبر حزب الله عن 

تأييده الصريح للقانون المذكور

◄

أحمد  عدنان
صحافي سعودي

ّ
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} لم تدخل بريطانيا النادي األوروبي إال 
بعد أن غادر اجلنرال شارل ديغول العمل 

السياسي في فرنسا. أقسم الرئيس الفرنسي 
الراحل أال تدخل بريطانيا إلى السوق 

األوروبية املشتركة طاملا هو قابع في قصر 
اإلليزيه في باريس. كان على أحداث عام 

١٩٦٨ الطالبية أن تدفع ديغول إلى االستقالة، 
وبالتالي فتح الطريق واسعا أمام إطاللة 

بريطانيا على األوروبيني.
اعتبر اجلنرال ديغول أن بريطانيا هي 

”حاملة طائرات أميركية في قلب القارة 
األوروبية“، وعليه فلم يكن يريد للواليات 

املتحدة أن يكون لها موطئ قدم بحجم 
بريطانيا داخل دول املجموعة األوروبية. 

لم يشفع لبريطانيا أنها َأَوْت اجلنرال 
املتمرد على االحتالل النازي لبالده وكان له 
ولـ”جيشه احلر“ مالذ إبان احلرب العاملية 
الثانية، ذلك أن رجل فرنسا القوي لم يكن 

يريد للفكرة الفرنسية األملانية التي كان 
أدناور أن يشّوهها  يقودها الثنائي ديغول – 

احلضور األنكلوسكسوني األطلسي.
وما اعتبره البريطانيون إجنازا حتقق 
”رغم أنف“ ديغول أو ّمت خلسة عقب رحيله، 

يقاربونه هذه األيام بنزق وتعفف يتراوح ما 
بني االستغناء والتدلل. وفيما تعتبر شعوب 

األرض أن الدخول إلى النادي األوروبي 
(الذي تنتظر تركيا على أبوابه منذ عقود) 
هو امتياز أنعم األوروبيون على أنفسهم 

به، يذهب الشعب البريطاني إلى استفتاء 
في ٢٣ من شهر يونيو املقبل لالختيار 

ما بني الطالق والزواج املشروط، ذلك أن 
رئيس احلكومة البريطانية ديفيد كاميرون 

أتاهم، بعد مفاوضات معقدة مع الشركاء 
األوروبيني، باتفاق يجعل لبلدهم ”وضعا 

خاصا“ في قلب االحتاد األوروبي، لعله بذلك 
ينزع كأسا مّرة كان وراء إعدادها دون أي 

مسوغ.
لم يكن كاميرون مضطرا إلى فتح بيت 

النحل والعبث بعسله حتى يكافح هذه 
األيام إلقفال البيت وحماية نفسه وبلده من 

لسع عشوائي. لم تر املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل ضرورة لتنظيم االستفتاء 

من األصل، والذي لم يعد شأنا محليا 
بريطانيا، بل بات معضلة أوروبية دولية 

تهدد بانقالب في املشهد الدولي العام. ذهب 
سّيد األبيض الرئيس باراك أوباما إلى قلب 

لندن محّذرا البريطانيني من مخاطر اخلروج 
من االحتاد األوروبي على أمن واقتصاد 
واستقرار جزيرتهم. وما بني املستشارة 

األملانية والرئيس األميركي تراكمت مواقف 
أوروبية وأطلسية، وأخرى ينفخ بها البنك 
وصندوق النقد الدولي، حتذر من تصّدعات 
كبرى ستصيب بريطانيا وأوروبا ومستقبل 

االستقرار الدولي برمته. حتى أن بيان 
اجتمـاع قمة العشرين في فبراير املـاضي 
حذر من أن خروج بريطانيا احملتمل من 

االحتاد سيشكل ”صدمة لالقتصاد العاملي“.
في فرنسا، وحني الحت إمكانات انتخاب 
جان ماري لوبن، زعيم حزب اجلبهة الوطنية 
اليميني املتطرف، رئيسا للبالد ضد املرشح 

الديغولي جاك شيراك عام ٢٠٠٢، احتد اليمني 
التقليدي واليسار التقليدي، باشتراكييه 

وشيوعييه النتخاب شيراك اخلصم وإبعاد 
لوبن عن أبواب القصر الرئاسي. ُأطلق على 
ذلك في فرنسا اسم ”الكتلة اجلمهورية“ في 

الوقوف ضد النزوع إلى التطرف في طبعاته 
العنصرية الفاشية. ليست هي احلال كذلك 

في بريطانيا هذه األيام، رغم أن الرموز 
الداعية إلى االنفصال عن أوروبا تستند على 
مناخ معارض لتشريعات أوروبية يتأفف من 
فتح حدود اململكة املتحدة أمام األوروبيني، 
ال سيما أولئك اجلدد من أوروبا الشرقية، 

أكثر من ضيقهم من تلك غير األوروبية التي 
يسهل التعامل معها وتقزمي حضورها، 

وتستخدم حججا وشعارات هي أقرب في 
طروحاتها إلى طروحات اليمني األوروبي 

املتطرف (نايجل فراج، زعيم حزب االستقالل 
البريطاني، مثاال). ومع ذلك فإن تيارا يشبه 

”الكتلة اجلمهورية“ في فرنسا يخترق 
كافة األحزاب والتيارات البريطانية ينشط 

لتجنيب بريطانيا مزالق اخلروج من االحتاد 
األوروبي.

أخرج ساسة بريطانيا املارد من قمقمه 
وراح اجلدل ينخر املجتمع والنخب 

واألحزاب وحتى العائلة البريطانية الواحدة. 
كشفت دراسة مؤخرا أن أهل املدن والشريحة 
الشبابية هم مع البقاء في االحتاد، فيما أهل 
الريف والشريحة األكبر عمرا هم مع اخلروج 

منه. بدا أن مزاج الناخبني هو من يتالعب 
بأعصاب السياسيني، ذلك أن استطالعات 

الرأي تعطي الفريقني نسبا متقاربة بني 
البقاء أو الرحيل، على نحو يذّكر البريطانيني 
بأجواء االستفتاء على استقالل إسكتلندا عن 
عرش امللكة إليزابيث عام ٢٠١٤، من حيث أن 

لندن كانت واثقة من بقاء اإلسكتلنديني داخل 
بريطانيا إلى أن راحت االستطالعات تنذر 
بعظائم األمور، ما اضطر ساسة العاصمة 
وأحزابها ومؤسساتها وإعالمها وبنوكها 

إلى استنفار كافة املواهب التخويفية 
واالسترضائية، والتي أدت بالنهاية إلى 

سقوط االنفصال.
وألن احلدث ”تاريخي“، على ما يوصف 

في بريطانيا، فإن أوروبيي بريطانيا 
وخصومهم يتنافسون في قذف فضائل 
خيارهم ومصائب اخليار اآلخر، بشكل 

يقترب من الهوليوودية في عرض وتعظيم 
ثنائية اخلير والشر. تتدافع تقارير املهّولني 
من ”كابوس“ اخلروج من أوروبا محّذرة من 

انهيار املنظومة األمنية (حسب مسؤولني 
والـ”أم آي ٦“)  سابقني في الـ”أم آي ٥“ 

وتراجع أسعار اجلنيه اإلسترليني (بأكثر 
من ٢٠ في املئة) وانهيار في القطاعات 

االقتصادية والصناعية في بريطانيا (قدرت 
اخلسائر بنحو ٢٢٤ مليار جنيه إسترليني). 
وتتحدث تقارير أخرى عن تهديدات تفيض 

خارج البلد لتنال رمبا من بقاء االحتاد 
األوروبي برمته، ذلك أن الكتلة التي صمدت 

أمام أزمات اليونان وأسبانيا والبرتغال 
وأيسلندا قد ال حتتمل خروج دولة أوروبية 

كبرى بحجم بريطانيا. ومع أن خارطة 
االحتماالت ما زالت مفتوحة، إال أن تلويح 
عتاة املنادين باخلروج من ”أوروبا“ بأنهم 

سيطالبون باستفتاء آخر في حال جاءت 
نتائج استحقاق يونيو لصالح البقاء، يعكس 

شعورهم بصعوبة حتقيق أمانيهم ورمبا 
استحالتها.

يعيش البريطانيون حلظة فارقة في 
تاريخهم احلديث في خوض غمار االستفتاء 

املسمى ”بريكسيت“ (اختصار لـ”بريتيش 
إكزيت“)، رمبا بسبـب انقسام حزب 

احملافظني احلاكم حول املسألة األوروبية 
(أكثر من ١٠٠ من نواب احلزب في البرملان 

البالغ عددهم ٣٣٠ نائبا يؤيدون اخلروج من 
االحتاد األوروبي)، على النحو الذي اضطر 

ديفيد كاميرون إلى اللجوء الستفتاء، ال 
ميكنه إهماله، تاركا اخليار ألعضاء حزبه 

جتنبا ملوجة استقاالت محتملة. يساند 
كاميرون (ووزراء آخرون) خيار البقاء في 
االحتاد ويعتبر العكس ”قفزة في الظالم“، 

فيما وزراء من احلزب داخل حكومته يؤيدون 
اخلروج من أوروبا، وينشطون، بشكل 

سريالي، من داخل نفس احلكومة، إلخراج 
بالدهم من ”براثن“ املفوضية األوروبية في 

بروكسل. 
ويذهب عمدة لندن السابق احملافظ 

بوريس جونسون إلى الدعوة إلى اخلروج 
من ”السجن“ مشّبها االحتاد األوروبي مبا 

نزع إليه سابقا هتلر ونابليون في القارة 
األوروبية. يتقاطع كاميرون احملافظ وخصمه 

العمالي يساري الهوى جيرميي كوربن في 
نقطة الدفاع عن بريطانيا األوروبية، على 

الرغم من تصريح األخير بأنه لن يظهر 
مع األول في أي حملة مؤيدة للبقاء في 

االحتاد األوروبي. وال يرى تيم فارون زعيم 
حزب الدميقراطيني األحرار املعارض أن 

جهود زعيم العمال األوروبية جدية، ويدعو 
كل األحزاب إلى تشكيل حلف للدفاع عن 

بريطانيا داخل أوروبا، فيما يتهم الزعيم 
السابق للحزب، نيك كليغ، أعضاء من حزب 

احملافظني وحزب االستقالل البريطاني بأنهم 
يسعون إلى فصل البلد عن ”أكبر سوق في 

العالم“.
يتطّوع زعماء أوروبا واألطلسي واإلدارة 
األميركية لتقدمي الدعم حلليفهم كاميرون في 

لندن. بيد أن حتذيرات صدرت من مغّبة أن 
يعتبر ذلك تدخال قد يأتي مبردود عكسي لدى 
الناخب البريطاني. في املشهد عزف مضطرب 

إلخراج السيمفونية املناسبة التي متنع 
بريطانيا من اإلبحار خارج املناطق ”اآلمنة“، 

لكن تعليق األمر على مزاج البريطانيني 
واالتكال على تخبط أذواقهم، يجعالن من 
عبث العازفني وتضارب إيقاعاتهم مترينا 

سيصّم اآلذان حتى موعد إجراء االستفتاء 
العتيد.

استفتاء بريطانيا: الناخب يلعب بأعصاب العالم

{الـــدول الســـبع الكبرى تراهن علـــى بقاء بريطانيا داخـــل االتحاد األوروبـــي، وتأمل في أن 

يصوت الشعب البريطاني خالل استفتاء 23 يونيو المقبل لمصلحة بريطانيا}.

فولفجاجن شويبله
وزير املالية األملاني

{حركـــة النهضـــة مدعـــوة إلـــى أن ُتعرف نفســـها: هل هي حـــزب سياســـي أم ال؟ والمراجعة 

الحقيقية هي أن تمارس السياسة بال قداسة كاذبة وال علوية مغشوشة}.

محمد احلامدي
أمني عام حزب التحالف الدميقراطي في تونس

} من املقرر أن ينطلق اجلمعة ٢٠ مايو ٢٠١٦ 
بتونس مؤمتر حركة النهضة اإلخوانية 

لغايتني؛ األولى هي التقييم العـام للحركـة 
والثانية هي الفصل بني الدعوي والسياسي. 
هو مؤمترها العاشر منذ تأسيسها سنة 
١٩٧٩ والثاني بعد الثورة إذ كانت قد عقدت 
مؤمترها التاسع في يوليو ٢٠١٢ بعد فوزها 

بأغلبية املقاعد في انتخابات املجلس الوطني 
التأسيسي في أكتـوبر ٢٠١١ وتشكيلها 

ائتالف الترويكا الذي حكم تونس طيلة 
سنتني.

السؤال هو ماذا يقصد النهضويون 
بالتقييم؟ وهل لهم الشجاعة الكافية ملراجعة 
مسارهم منذ عودتهم إلى النشاط السياسي 
العلني منذ أن حررهم الشعب التونسي بعد 

الثورة إلى اليوم؟ وهل بعد التقييم هناك 
مسؤوليات سيتم حتديدها وحتملها؟

التقييم يعني كشف احلركة عن 
مصادر متويلها. ويعني أيضا مصارحة 

الشعب التونسي باحلجم احلقيقي للذراع 
اجلمعياتية للحركة. التقييم يعني وضع 
احلقائق كلها على الطاولة وطرحها على 

الـرأي العـام التـونسي ال سيمـا في مـا 
يتعلـق بالعـالقة مـع رابطات حمايـة الثـورة 

العنفية. التقييم يعني االعتراف بحجم 
املسؤولية في التحريض على االستيالء 
على املساجد، وكشف كل املعطيات عن 

األئمة واخلطباء الذين عّرضوا بالسياسيني 
واإلعالميني واملثقفني، وحرضوا عليهم 

وأهدروا دماءهم.
وال قيمة للتقييم إذا لم تعترف النهضة 
بكل التفاصيل عن عالقتها بتنظيم أنصار 

الشريعة. ولن يكون التقييم ذا فائدة إذا 
لم تعترف النهضة بحجم مسؤوليتها 

في تهريب أبي عيـاض زعيم تيار أنصار 
الشريعة اإلرهابي، ومسؤوليتها عن اغتيال 

الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

 وهل ميكن أن تكون للتقييم فائدة إذا 
لم يحمل اعترافا بجرمية الرش في محافظة 

سليانة في شتاء ٢٠١٢ واعتذارا عنه؟
التقييم هو فتح ملفات حكومتي الترويكا 

أمام الهيئات املعنية مبقاومة الفساد 
وإعادة األموال التي مت حتويل وجهتها من 
خزينة الدولة إلى خزائن أخرى، ومراجعة 
التعيينات التي وقعت باآلالف في الوظيفة 

العمومية ومؤسسات الدولة حتت غطاء 
العفو التشريعي العام.

التقييم هـو االعتذار للشعب التونسي عن 
إهدار فرصته التاريخية في التقدم، وحتقيق 
حلم الشعوب العربية والشعوب املضطهدة 

عموما في التقدم واالستقالل والتحرر 
النهائي من سلطة اإلمبريالية العاملية، 

والشركات متعددة اجلنسيات، واللوبيات 
املالية، ومافيات الفساد الدولي.

أما موضوع الفصل بني الدعوي 
والسياسي فال بد من اإلشارة إلى انشغال 

الشارع التونسي بالعالقة بني الدعوي 
والسياسي التي فرضها عليه تواجد حركة 

سياسية إسالمية فيه هي حركة النهضة.
ففي آخر سبر لآلراء أجري في تونس 

ونشرت نتائجه، يؤيد ٧٣ باملئة من 
التونسيني فصل الدين عن السياسة، وال 

يعتبر ٧٢ باملئة منهم الشريعة املصدر الوحيد 
للتشريع، ويرفض ٧٥ باملئة منهم تدخل أئمة 

املساجد في الشأن السياسي.
وخالفا للشعار الرئيسي ملـؤمترها 
العاشر توشح حركة النهضة موقعها 

الرسمي على اإلنترنت بجملة من الشعارات 
والعبارات منها تعريفها بكونها ”حزبا 

سياسيا وطنيا ذا مرجعية إسالمية“، ومنها 
كلمة القيادي باحلركة، لطفي زيتون، ”األقرب 
إلى اإلسالم هو األقرب إلى حل مشاكل الناس 

ومحاربة الفقر والبطالة والفساد“.
احلقيقة أنه ليس من املنهجي االجنرار 

وراء الدخول في سجال مع زيتون حول 
عبارته هذه، ولكـن ال بأس من التذكير 

بالتقرير األخير ملنظمة الشفافية الدولية 
والذي ال جند فيه الدول اإلسالمية تتصدر 

املراتب األولى في الشفافية ومقاومة الفساد، 
وجند فيه في املقابل دوال عربية كثيرة في 

االجتاه املضاد.
أما عن محاربة الفقر والبطالة فللسيد 

زيتون فقط أن يراجع معدالت النمو ونسب 
التداين وأرقام العاطلني في عهد حكومتي 

الترويكا اللتني قادتهما حركة النهضة 
اإلسالمية.

 فلقد حافظت معدالت النمو على 
انحدارها املستمر منذ حكمت النهضة 

بشعاراتها اإلخوانية إلى اليوم. أما نسب 
التداين فإنها بلغت درجة تهدد استقالل 

القرار الوطني في تونس. وهل مبثل هذه 
الشعارات ستقيم النهضة أداءها، وستفصل 

بني الدعوي والسياسي؟
كما تنشر احلركة على صفحتها 

االجتماعية على فيسبوك مقطع فيديو 
يتحدث فيه القيادي في احلركة رفيق 

عبدالسالم لتلفزيون تونسي خاص عن 
”تشكل منط أو أمناط جديدة وتعبيرات 

جديدة لإلسالم السياسي“. وهذا دليل على 
أن ما تعيشه حركة النهضة ليس جدال خالقا 

من أجل التغيير احلقيقي، وإمنا هي حالة 
عصية من االنفصام ال يبدو أن هناك شفاء 

قريبا منها لسبب أساسي أنها حركة عقدية 
وليست مدنية.

كما ال بد من حتميل املسؤولية لكل 
احلكومات التونسية التي حكمت بعد الثورة 

ألنها خالفت الدستور ورخصت للنهضة 
وغيرها مـن األحزاب العقـدية ممارسة 

النشاط السياسي، وهي ليست مدنية وترفع 
شعارات دينية. 

لقد استغلت النهضة وغيرها من األحزاب 

السياسية العقدية، كحزب التحرير، الفراغ 
الدستوري بعد إيقاف العمل بدستور ١٩٥٩ 

ووظفت التريف السيـاسي الذي أصاب 
احلياة املدنية بفعل انتشار اخليمات الدعوية 

واجلمعيات اخليرية واملدارس القرآنية من 
أجل انتزاع تأشيرة العمل السياسي.

ويستمر خرق الدستور إلى اليوم، بل 
إن حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 

٢٠١٤ التشريعية والرئاسية ورئيسه رئيس 
اجلمهورية الباجي قائد السبسي عوض 

أن يتحمال مسؤوليتهما التاريخية ويحميا 
تونس وشعبها من خطر األحزاب العقدية، 

يتحالفان مع النهضة في احلكم بعد أن 
بنيا حملتهما االنتخابية على معاداتها 

والتخويف منها.
ولم يكـن ما فعاله إال بعثا للحياة 

في رماد احلركـة التي بدأت تخبو بفعل 
املتغيرات اإلقليمية والدولية التي اتسمت 
بفشل الرهان على تيار اإلسالم السياسي 

من قبل القوى الدولية واالستعمارية الغالبة 
وتراجعها عن مساندته. 

لكن حزب نداء تونس، ورئيسه، 
أصرا على مغالبة إرادة الشعب التونسي 

والشعوب العربية الرافضة ألخونة السياسة 
وللمشاريع التابعة وغير التحررية التي 

حتملها تيارات اإلسالم السياسي، سواء تلك 
التي وصلت إلى احلكم أو التي تتوثب إليه.
إن الصراع الدرامي الذي تعيشه قيادات 
حركة النهضة بني عمقها العقدي الوثوقي، 
وبني متطلبات اللحظة من التغير والتطور 

والتمدن لن ينتهي إلى شيء كبيـر مهمـا 
كانت الشعارات.

فحقيقة حركة النهضة ال تخفى في 
خطـب األئمـة وفي أذرعها اإلعالمية املرئية 

منها واملسموعة واالجتماعية، وفي حوارات 
قادتها كالتي ذكرنا مناذج منها. فما الذي 

ينتظره التونسيون من هذا املؤمتر؟

ما الذي تنتظره تونس من المؤتمر العاشر لحركة النهضة اإلخوانية

مزاج الناخبين يتالعب بأعصاب 

السياسيين، ذلك أن استطالعات 

الرأي تعطي الفريقين نسبا متقاربة 

بين البقاء أو الرحيل، على نحو يذكر 

البريطانيين بأجواء االستفتاء على 

استقالل إسكتلندا عن عرش الملكة 

إليزابيث عام 2014

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

ال بد من تحميل املسؤولية لكل 

الحكومات التونسية التي حكمت بعد 

الثورة ألنها خالفت الدستور ورخصت 

للنهضة وغيرها من األحزاب العقدية 

ممارسة النشاط السياسي وهي ليست 

مدنية وترفع شعارات دينية
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آراء

} في السادس عشر من أيار ـ مايو 2016، مّر 
قرن كامل على اتفاق سايكس – بيكو الذي 
رسم، سّرا، خريطة الشرق األوسط مع بدء 

انهيار الدولة العثمانية وحتّولها إلى ”الرجل 
املريض“ في املنطقة.

كان هذا االتفاق مجرد بداية إلعادة رسم 
خريطة املنطقة بعد إصرار روسيا على 

وضع يدها على القسطنطينية (اسطنبول). 
أجبر اإلصرار الروسي على ضم اسطنبول 

بريطانيا وفرنسا على القبول بتقسيم 
أراضي الدولة العثمانية بدل احملافظة 

عليها، علما أنه كانت لديهما مصلحة في 
ذلك. هذا، على األقل، ما يؤكده مؤرخو تلك 
املرحلة ويشيرون إلى أن سايكس ـ بيكو لم 

يكن سوى بداية وأن هناك مؤمترات، من 
أهمها مؤمتر سان رميو، انعقدت بعد احلرب 

العاملية األولى وضعت فيها األسس للشرق 
األوسط اجلديد.

صار سايكس – بيكو اتفاقا بريطانيا 
– فرنسيا، علما أّنه كان في البداية 

بريطانيا – فرنسيا – روسيا، لكّن اجلانب 
الروسي لم يعد جزءا من االتفاق بعد 

اندالع الثورة البلشفية في العـام 1917 
وانتقـال أهـل الثورة، على رأسهم لينني، إلى 

االهتمام بالشأن الداخلي الروسي وتثبيت 
السلطة اجلديدة التي أقامت ”دكتاتورية 

البروليتاريا“.
هناك في العالم العربي من لعن دائما 

سايكس ـ بيكو واعتبره في أساس املصائب 
والهزائم على كّل املستويات.

لم يكن سايكس ـ بيكو في أساس 
املصائب والهزائم مبقدار ما أّنه كان شّماعة، 
عّلق عليها عرب كثيرون مشاكلهم وعجزهم، 

وذلك لتبرير تقصيرهم وتخّلفهم في آن. كانت 
املصيبة في قسم من العرب لم يقدروا قيمة 

سايكس ـ بيكو، بل استخدموه في عملية 
هرب مستمّرة إلى األمام…

تبدو املنطقة اآلن في حاجة إلى سايكس 
– بيكو جديـد، خصوصا بعدمـا تبّني أن 

العـراق الـذي عرفناه انتهى، وأن سـوريا 
التي اعتدنا عليها صارت جزءا من املاضي، 

الّلهم إال إذا حصلت أعجوبة تنتزعها من 
وتعيدها إلى  براثن إيران وروسيا و“داعش“ 

أهلها.

ما جعل سايكس ـ بيكو يفشل، علما أّنه 
كان في اإلمكان حتويله إلى قصة جناح، 

االبتعاد العربي عن كّل ما هو منطقي 
وواقعي، بدءا بالعجز عن استيعاب أن 

املطلوب منذ البداية احلّد من أضرار املشروع 
الصهيوني وليس عمل كّل شيء من أجل 

خدمته.
نسي معظم العرب أن وعد بلفور الذي 
”ينظر بعني العطف إلى إقامة وطن لليهود 
في فلسطني“ كان في العام 1917، أي أّنه 

مرتبط إلى حد كبير باتفاق سايكس – بيكو 
الذي توصلت إليه بريطانيا وفرنسا في 

السنة 1916.
لم يستطع العرب، عموما، فهم معنى 

التعاطي مع موازين القوى ببرودة وبشكل 
علمي. كّل من تعاطى مع موازين القوى بعقل 
مستنير ذهب ضحية العنف واإلرهاب. هناك 

مثالن مهمان على ذلك. 
اغتيل امللك عبدالله األول (األردني) في 
القدس، واغتيل رئيس وزراء لبنان رياض 
الصلح في عمان، على يد عناصر من حزب 

فاشي، مكون من مجموعة أقّليات، كان 
وال يزال يعمل في خدمة كّل ما من شأنه 

إجناح عملـية التدمير املستمـّرة للمجتمعات 
العربية. 

كان ذنب عبدالله األّول ورياض الصلح 
أنهما حاوال إدخال بعض العقالنية إلى 
الرؤوس العربية احلامية واملريضة في 

الوقت ذاته.
اعتقد معظم العرب أن الشعارات كافية 
إليصالهم إلى ما يطمحون إلى حتقيقه. لم 
يفّرقوا يوما بني احلقيقة واخليال. لذلك لم 

يتعاطوا مع سايكس – بيكو كحقيقة وواقع 
بعدما وجد بينهم من يطعن ”الثورة العربية 

الكبرى“ التي قادها الشريف حسني من 
اخللف في السنة 1916.

من قرار التقسيم في 1947 الذي رفضه 
العرب… إلى االنقالب العسكري في سوريا 
عام 1949، إلى االنقالب العسكري في مصر 

في 1952، إلى حرب السويس في 1956، 
التي كانت كـارثة مصرية بكّل معنى الكلمة، 

وصوال إلى التخلص من النظام امللكي في 
العراق صيف 1958، مرورا بالوحدة املصرية 

– السورية التي أسست لنظام األجهزة 
األمنية في سوريا و”االشتراكية“ التي تفقر 

املواطن، استمّر مسلسل املآسي. توج هذا 
املسلسل باستيالء البعث، بكل تخلفه، على 

السلطة في سوريا والعراق وتكريس اجتياح 

الريف للمدينة والقضاء على كّل ما هو 
حضاري فيها.

لم يكن هناك عقل عربي مينع كارثة 
حرب 1967، التي ال تزال املنطقة تعاني من 
نتائجها إلى يومنا هذا. لم يكن هناك عقل 
عربي مينع سقوط لبنان ويتحسب ملعنى 
هذا السقوط ولنتائجه في املدى الطويل. 
عندما شّجع العرب، على رأسهم النظام 

األقلوي في سوريا، على إغراق لبنان 
باملسلحني الفلسطينيني والسالح املرسل 

إلى امليليشيات الطائفية ثم املذهبية، كانوا 
يزرعون بذور املآسي التي نعاني منها 

اليوم، على رأسها املأساة السورية. لم يعد 
مستبعدا أن تأتي السنة 2016 باخلطوط 

العريضة لسايكس – بيكو جديد مبشاركة 
روسية علنية هذه املرة، في حني سيحّل 
األميركي واإلسرائيلي، ورمبا اإليراني 

أيضا، مكان البريطاني والفرنسي، أي مكان 
السّيدين ماركس سايكس وفرنسوا جورج 

ـ بيكو.
لم ميتلك لبنان ما يكفي من املناعة 

الداخلية ملواجهة العقل التخريبي لألنظمة 
العربية التي تآمرت من أجل حصر الصراع 

مع إسرائيل بأرضه وبأهل اجلنوب 
املظلومني حتديدا. شاء هذا العقل العربي 

التخريبي املتخلف معاقبة لبنان على اتخاذه 
قرارا صائبا وحكيما يقضي بعدم مشاركته 

في حرب 1967 بغية احملافظة على أرضه. 
ُفرض على لبنان اتفاق القاهرة املشؤوم في 

العام 1969 عقابا له على اعتماده احلكمة 
والتروي.

ال يزال البلد يعاني من نتائج هذا 
االتفاق، خصوصا بعدما حّلت ميليشيا 

”حزب الله“ مكان امليليشيات الفلسطينية، 
وذلك من أجل تكريس لبنان ”ساحة“ 

استخدمها النظام السوري طويال 
وتستخدمها إيران اليوم بالشكل الذي يخدم 
مصاحلها التي ال تبدو بعيدة بأي شكل عن 

املصالح اإلسرائيلية.
كان سايكس ـ بيكو نعمة، لم يستطع 
أي نظـام عربي احملافظـة عليها والتكيف 

معها والعمل على تطـويرها مبـا يخـدم 
أهل املنطقة ومستقبل أبنائهم. على 

العكس من ذلك، استخـدم سايكس ـ بيكـو 
عـذرا ليقمع كل نظام شعبه باسم فلسطني 

أحيـانا، وباسـم الوحدة العربية ومـواجهـة 
االستعمـار واالمبريالية العاملية في أحيان 

أخرى.

لم يكن العرب من أهل املشرق، يستحقون 
سايكس – بيكو. هل سيستحقون ما سيخلف 

سايكس – بيكو في ظّل ”داعش“ واملشروع 
التوّسعي اإليراني الذي ألغى احلدود 

املعترف بها بني الدول العربية ملصلحة 
الرابط املذهبي؟

هل ستكون املشاركة الروسية في سايكس 
– بيكو اجلديد، بإصرار أميركي، مساهمة 

إيجابية في رسم خارطة جديدة أكثر 
استقرارا للشرق األوسط؟

األكيد أن اجلواب هو ال وألف ال، 
خصوصا أن روسيا – فالدميير بوتني دولة 

مريضة من كل النواحي، فيما املشروع 
التوسعي اإليراني ال ميكن أن يكون له أي 
مستقبل لسبب في غايـة البسـاطـة. يعـود 

هذا السبب إلى أن ليس لدى إيـران احلالية 
أّي منـوذج سياسـي أو اقتصـادي أو 

حضاري تقّدمه باستثناء استثارة الغرائز 
املذهبية والبناء على ما يتبع ذلك. إّنه 

مشروع قائم على التدمير من أجل التدمير 
ليس إال.

كم سيترّحم العرب على سايكس – بيكو 
في ذكرى مرور مئة عام عليه. كان هدية من 

السماء لم يتمّكنوا من احملافظة عليها، ال 
لشيء سوى ألّنهم لم يدركوا منذ البداية 

معنى أن تكون لديهم دول وأنظمة سياسية 
قـادرة على تطوير نفسهـا بنفسها بدل 

اللجوء إلى األنظمة العسكرية واألجهزة 
األمنية التي ولدت من رحمها امليليشيات 

املذهبية، من ”داعش“، التنظيم السّني 
اسما، إلى ”الدواعش“ الشيعية بتسمياتها 

املختلفة.

سايكس ـ بيكو… كم سيترحم عليه العرب

{ســـايكس بيكو فشـــلت وانتهت، وهناك حاجة إلى تشكيل جديد للمنطقة. أنا متفائل 

بأنه من خالل ذلك التشكيل الجديد سيحقق األكراد مطلبهم التاريخي}.
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} على أعتـاب مدينة تكريت العراقية قبل 
أكثر من عام ظلت رايات ميليشيات احلشد 

الشعبي ترفرف في مكانها أليام طويلة 
منتظرة اختراق دفاعات تنظيم داعش في 
املدينة. وكانت صور القائد اإليراني قاسم 

سليماني تنتشر على صفحات مواقع 
التواصل االجتماعي بصفته العقل املدبر 

للهجوم على تكريت. والذي جاء ُبعيد 
انهيارات سـابقة للجيش العـراقي أمام 

هجوم التنظيم.
ولكن، رغم مرور الكثير من الوقت لم 
يحدث أي شيء له قيمة على تلك اجلبهة 

حتى تدخل الطيران األميركي الذي جتنب 
الدخـول في املعركـة خالل األيـام األولى من 
الهجوم نتيجة رفض قيادات احلشد، ومن 
ورائها إيران، املساعدة األميركية تلك. ذلك 
الرفض املعزز باعتقاد هؤالء بقدرة إيران 
على مساعدة احلشد على جتاوز املدينة 

وحتريرها، ومن ثم التفرد بعملية السيطرة 
على البالد والتي خيبتها قوات داعش، 

والتي اضطرت بعدها تلك القوى وعن طريق 
احلكومة العراقية إلى أن تستنجد بالطيران 

األميركي لرفع احلرج عنها ولطرد التنظيم 
اإلرهابي وحترير املدينة.

لم يكن رفض احلشد الشعبي، ومن 
ورائه إيران، املساعدة األميركية نابعا فقط 

عن الغرور، كان عبارة عن اعتقاد راسخ 
بأن النصر في تكريت، هو بداية سيطرة 

شاملة على باقي املناطق العراقية اخلارجة 
عن سيطرة النفوذ اإليراني في ما سبق من 

األيام.
وبالتالي، هي متهيد لالبتالع السياسي 

والعسكري الشامل لدولة مجاورة وثرية 
ووسيطة بينها وبني احلرب األخرى في 

سوريا التي تشبه، إلى حد كبير، في 
مكوناتها مكونات معركة تكريت، والتي 

انتهت نتائجها لصالح الواليات املتحدة 
وحلفائها من الناقمني على إيران شعبيا 

وسياسيا. 
إذن هي باحملصلة كـانت حرب نفوذ بني 

إيران وأميركا على من يستطيع أن يدعم 
توابعه في العراق أكثر في معاركه ضد 

تنظيم الدولة. 

وبالتالي، من سيكون له اليد الطولى في 
عراق ما بعد داعش. والتي جنحت الواليات 
املتحدة فيها على حساب إيران إلى حد كبير 
من على الضفة السياسية السنية والكردية 

على أقل تقدير.
في سوريا، كان خبر سقوط بلدة خان 
طومان املفاجئ في محافظة حلب على يد 
جيـش الفتح الذي تقـوده جبهة النصرة 

جناح القاعدة في سوريا مفاجئا جدا 
للجميع.

كان النظام يتبجح بقرب وصوله إلى 
التطويق الشامل ملدينة حلب. وكان رأسه 
يتحدث في وسائل اإلعالم عن قرب حترير 
املدينة الكامل، وكان يلـمح، بثقـة، لتمرده 

شبه املبطن على أي حل خارج أسسـه 
املطروحة رغم لهاث جون كيري وسيـرجي 

الفروف املستمر على ترسيخ الهدنة بني 
القوى املتقاتلة في سوريا.

لكن سقوط بلدة خان طومان من يد 
النظام، وحلفائه من امليليشيات الشيعية، 
والقوات اإليرانية، ودون أي حراك روسي 
ملنع السقوط أو إعادة التحرير استدرجت 
معه حيثيات كبيرة ميكن تلخيصها في ما 

يلي:
أوًال: االعتراف الرسمي األول إليران 
بتدخلها العسكري املباشر على األرض 

واملتجاوز حلديثها املتكرر عن املستشارين 
العسكريني. والذي جاء نتيجة مقتل وأسر 

العديد من جنودها في البلدة وما يتبعه 
من اعتبارها جزءا مباشرا ومعلنا للحرب 

الطائفية في املنطقة.

ثانيا: عودة القوتني اإلقليميتني؛ تركيا 
وإيران إلى املربع اخلالفي األول في سوريا، 

واملتمثل مبـا يسمى الصـراع السني 
الشيعي. والذي حاول الطرفان جتاوزه لكبح 

انطالقة األكراد في سوريا، والناجت عن 
االتهام اإليراني املباشر ومن خالل إعالمه 
لتركيا بدعم تلك القوى اإلسالمية املتشددة 

في الهجوم على البلدة.
ثالثا: تأخير عملية السيطرة على مدينة 

حلب والتي كانت مالمح حصارها بدت 
واضحة إلى حد كبير. وبالتالي، تعزيز 

الضغط على النظام للتشبث باملفاوضات، 
وتقبلها، وعدم املماطلة للهروب من 

استحقاقات احلل.
رابعا: قيـادة النصرة ملعظـم العملية 
عززت أيضا لدى وفد املعارضة وداعميه 
أهمية التشبث باملفاوضات قبل ابتالع 

التنظيمني اإلرهابيني (داعش والنصرة) 
لكل حلفائها الذين تعتبرهم هي (املعارضة) 
والدول اإلقليمية الداعمة لها القوى املعتدلة 

الثورية.
خامسا وأخيرا: رسالة روسية واضحة 
للنظام وإيران معا على أن أي انتصار في 

سوريا لن يكون إال بوجودها. ولن يستطيع 
النظام الهروب من البرنامج الروسي للحل 

في سوريا باالستعانة بإيران. ولن تستطيع 
إيران فعل أي شيء للنظام املتهالك إال من 

خالل الوحش الروسي.
كان وضوح عدم تدخل الطيران الروسي 

الذي أثبت فعاليته في اخلارطة العسكرية 
السورية خالل الفترة املاضية في معركة 

خان طومان بشكل فعلي رسالة مبطنة 
إليران والنظام معا على أنه ال خروج على 

عباءة فالدميير بوتني، وأنه ال ميكن للنظام 
االستناد على إيران حلماية نفسه وللهروب 

من استحقاقات احلل والطاعة.
وكما كان عدم تدخل الطيران األميركي 

لصالح ميليشيا احلشد الشعبي املدعوم 
بهالة قاسم سليماني وجنوده في معركة 

تكريت السبب في انتكاسة تلك املجموعات، 
وبالتالي، استنجادها بتلك الطائرات، التي 

تعتبرها مرجعية تلك امليليشيات الدينية في 
قم طائرات العدو، بصورة مذلة هي طريقة 

من طرق حتجيم النفوذ اإليراني في العراق 
وردعه عن التمادي. 

أظهرت الوقائع أن احلالة السورية، 
ومعركة خان طومان جنوب حلب، متضيان 

في ذات االجتـاه، ومن أجل ذات الهدف، وإن 
مـن على اجلبهة الروسية السورية هـذه 

املرة.

تحجيم النفوذ اإليراني.. من تكريت إلى خان طومان

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} إذا كان النظام السياسي في العراق قد 
فشل بطريقة ال تقبل النقاش في حل مشكلة 
احلكم، فهل من املعقول أن يكون ذلك النظام 

قادرا على بناء دولة تكون مبثابة املالذ الذي 
يحتمي به العراقيون ويعودون إليه في 

تصريف شؤون حياتهم؟
ليس من احلكمة في شيء أخذ سياسيي 

العراق اجلديد على محمل اجلد.
إنهم موجودون في السلطة ألسباب 

كثيرة، ليس من بينها أهليتهم إلدارة شؤون 
بلد، لم ُتبق احلروب املتالحقة فيه شيئا 
من بنيته التحتية. إنه بلد من تراب، فقد 
الكثير من مقومات احلياة، وفي مقدمتها 

متكن اإلنسان من إرادته الوطنية وتوظيفها 
بطريقة حرة مستقلة، تضمن له أن يكون سيد 

حياته.
العراقي اليوم هو ابن الصدفة. يعيش 
بالصدفة وميوت بالصدفة. وما بني عيشه 

وموته متتد مجموعة هائلة من املصادفات، 
هناك حيث يكمن سر ثرائه وفقره، سروره 

وتعاسته، نعيمه وجحيمه، تألق جنمه 
وخسوف قمره.

ما من شيء ميكن أن يفعله العراقي 
لتغيير واقع حاله وقد سطا رجال الدين 
املسّيسون على آخر رجاء لديه. نعمة أن 

ينفرد بالدعاء إلى خالقه ليخلصه من الوهن 
والضعف والتخاذل الذي هو فيه. لقد مت 

توظيف األدعية طائفيا، فصارت هي األخرى 
موقع فتنة، يكشف املرء من خاللها عن سوء 

طويته.
حسب الرواية احلكومية فإن تنظيم 

داعش وصل إلى قلب العاصمة العراقية 
وضربه. وفي كل املروّيات التي تضفي على 
احلشد الشعبي، الذي هو نوع من احلرس 
الثوري اإليراني، شيئا هائال من القداسة 

تقول اجلملة األولى إن ذلك احلشد كان هو 
السد الذي وقف في وجه التنظيم اإلرهابي 

ومنعه من دخول بغداد، ليضيفها إلى 
ممتلكاته.

ترى أين كان ذلك احلشد حني 
تسلل الدواعش إلى العاصمة العراقية 
واستباحوها وسفكوا دماء سكانها؟

يعرف العراقيون أن ذلك احلشد، الذي 
هو جتمع ملفق يضم مجموعة امليليشيات 
التي ارتكبت في أوقات سابقة جرائم ضد 
اإلنسانية، هو في حقيقته صنيعة الوضع 

السياسي امللتبس واحملتقن والقابل لالنفجار 
في أي حلظة.

وإذا ما كان قد مت توظيفه في أوقات 
سابقة من أجل تنفيذ مهمات طائفية قذرة، 

كاإلبادة اجلماعية والتطهير الطائفي ونشر 
الذعر واخلوف بني املدنيني فإن ذلك احلشد 
امللفق الذي يتوزع بني والءاته احلزبية قد 

يكون أداة لتقسيم الوطن وليس لتوحيده أو 
الدفاع عنه في وجه أعدائه، وفي مقدمتهم في 

املرحلة احلالية تنظيم داعش.

إذا كان داعش فعال هو الذي نفذ 
العمليات اإلجرامية التي ضربت العاصمة 
العراقية فإن ذلك يعني واحدا من أمرين. 

إما أن حماية بغداد من السقوط كانت مجرد 
كذبة أريَد من خاللها تضخيم دور احلشد 
الشعبي، وإما أن ذلك احلشد قد تخلى في 
الشيعي الدائر  خضم الصراع الشيعي – 

حول احلكم عن مهمته في حماية العاصمة.
وال نفارق الواقع حني نؤكد أن احلشد 

الشعبي ما هو إال جتمع عاطلني عن العمل، 
وجدوا في االنتساب إلى امليليشيات فرصتهم 

الوحيدة للتوظيف في بلد يعج بالعاطلني 
بعد أن اندثرت فيه فرص العمل احلقيقي في 

ظل تفشي الفساد.
ليس من الصواب أن ينتظر العراقيون من 

احلشد الشعبي إذن شيئا نافعا.
وألنهم يعرفون أنهم شعب سيء احلظ 
فإن خياراتهم اليوم محصورة بني السيء 

واألسوأ. لقد جربوا ذات يوم أن يستفهموا 
في إطار سوء الطالع فقيل لهم ”هل تريدون 

إياد عالوي؟ إليكم إذن نوري املالكي“.
لذلك يتردد العراقيون كثيرا حني يعبرون 
عن رفضهم لسياسات حيدر العبادي مخافة 

أن يقعوا في األسوأ منه.

العراقيون شعب 

  سيء الحظ

عدم تدخل الطيران الروسي الذي 

أثبت فعاليته في الخارطة العسكرية 

السورية خالل الفترة الماضية في 

معركة خان طومان بشكل فعلي، 

كان رسالة مبطنة إليران والنظام 

السوري معا على أنه ال خروج على عباءة 

فالديمير بوتين

ألنهم يعرفون أنهم شعب سيء 

الحظ فإن خيارات العراقيين اليوم 

محصورة بين السيء واألسوأ. لقد 

جربوا ذات يوم أن يستفهموا في 

إطار سوء الطالع فقيل لهم؛ {هل 

تريدون إياد عالوي؟ إليكم إذن نوري 

المالكي}

براء صبري
كاتب سوري
صبريي براا

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

لم يكن العرب من أهل املشرق، 

يستحقون سايكس – بيكو. هل 

سيستحقون ما سيخلف سايكس 

– بيكو في ظل {داعش} واملشروع 

التوسعي اإليراني الذي ألغى الحدود 

املعترف بها بني الدول العربية 

ملصلحة الرابط املذهبي؟



االحتياطـــي  مجلـــس  أبـــدى   – واشــنطن   {
اإلحتــــادي األميـركـي إشـــارة قـويـة رجحـت 
رفـع أســـعـار الفائـــدة في اجتمـاعــــه املقبـل، 
وهــــي خطـــوة توقعتهـــا األســـواق املاليـــة 

األميركية.
ويأتي هذا التحول بعد بوادر عن تســـارع 
منـــو االقتصـــاد األميركي وارتفـــاع التضخم 
والتوظيف، بحسب ما جاء في محضر اجتماع 
جلنة السياســـة النقدية في املركزي األميركي 

لشهر أبريل الذي نشر مساء األربعاء.
ويشـــير ذلك الـــرأي الذي عبـــر عنه معظم 
صانعـــي السياســـة مبجلـــس االحتياطي في 
أحـــدث اجتمــــاع للجنـة السيـاســـة النقـديـة، 
إلــــى أن البنـك املركزي أصبـــح أكثر قربـا مـن 
رفـع الفائـدة مجـددا ممـا تتـوقعـه األســــواق 

املاليـة.
ونتيجـــة لذلك ارتفع الـــدوالر مقابل معظم 
العمـــالت العاملية وســـرعـان مــــا انعكس ذلك 
على أســـعار النفـــط والذهب واملعــــادن مثـل 
النحاس، ألنها مقيمة بالعملة األميركية، التي 
يـــؤدي ارتفاعهـــا إلى ارتفاع غير مباشـــر في 

أسعارها.

وكانـــت العقـــود اآلجلـــة لســـعر الفائـــدة 
القياســـي لألموال االحتاديـــة تظهر قبل بيان 
املجلس أن األســـواق تتوقع بنســـبة 19 باملئة 

فقط زيادة الفائدة في الشهر القادم.
لكـــن أعضـــاء اللجنـــة صانعة السياســـة 
البيانـــات  إن  قالـــوا  األميركـــي  باملركـــزي 
االقتصاديـــة األخيـــرة جعلتهـــم أكثـــر ثقـــة 
بـــأن التضخـــم يصعد صوب املســـتوى الذي 
يســـتهدفونه البالغ 2 باملئـــة، وأنهم أصبحوا 
أقل قلقا بشأن تباطؤ االقتصاد العاملي بحسب 
محضر االجتماع الذي عقد في 26 و27 أبريل.

وجـــاء فـــي محضـــر االجتمـــاع ”خلـــص 
معظم املشـــاركني إلى أنـــه إذا جاءت البيانات 
االقتصاديـــة متوافقـــة مـــع زيـــادة النمو في 
الربع الثاني وإذا استمرت قوة أسواق العمل 
وصعد التضخم باجتاه املعدل الذي تستهدفه 
اللجنة والبالغ 2 باملئة، عندئذ فإن من املرجح 
أن يكـــون من املالئـــم للجنة أن تزيـــد النطاق 
املستهدف لســـعر فائدة األموال االحتادية في 

يونيو“.
وأبـــدى بعض صانعي السياســـة قلقا من 
تباطؤ منو االقتصاد األميركي في الربع األول 
من العام حينما منـــا الناجت احمللي اإلجمالي 
0.5 باملئـــة وهـــو أدنى مســـتوياته في عامني، 
لكن آخرين جادلوا بأن استمرار النمو القوي 
في الوظائف يشـــير إلـــى أن االقتصاد ال يزال 
ميضي قدما في مســـاره وأن بيانات النمو قد 

تكون خاطئة.
وقال محضر االجتماع ”أشار معظمهم إلى 
التحســـن املطرد في سوق العمل كمؤشر على 
الوتيرة األساسية للنشاط االقتصادي التي لم 

تتدهور على األرجح“.
وأبدى بعض صانعي السياســـة قلقهم من 
اضطراب األسواق املالية جراء خروج محتمل 

لبريطانيا من االحتاد األوروبي في اســـتفتاء 
الشـــهر القـــادم، أو بفعل سياســـات أســـعار 

الصرف الصينية.
وفـــي اجتماعه فـــي أبريل، أبقـــى مجلس 
االحتياطـــي االحتـــادي ســـعر الفائـــدة لليلة 
واحـــدة في نطـاق مـــن 0.25 إلـــى 0.50 باملئة. 
وكـان املـركـــزي األميـركي قـد رفــــع الفــائـدة 
فـــي األول للمــــرة األولـى في حـوالـي عشــــر 

سنـوات.
ودفعت موجة مبيعات في األسهم العاملية 
والتوتر في األســـواق املالية في وقت ســـابق 
هـــذا العام، والـــذي يرجع إلى حـــد كبير إلى 
القلق من تباطؤ في الصني، مجلس االحتياطي 
االحتادي في مارس إلـــى خفض توقعات رفع 

الفائدة هذا العام.

ورغم ذلك، أشار املركزي األميركي في ذلك 
الوقـــت إلى أنه مـــن املرجح أن يرفـــع الفائدة 
مرتني هذا العام، في حني يراهن املســـتثمرون 

على زيادة واحدة فقط.
وقد انعكس ذلك على أســـعار النفط، حيث 
تراجع ســـعر مزيج برنت القياسي إلى حدود 
48 دوالرا للبرميـــل أمس بعد أن وصل إلى 50 
دوالرا يوم األربعاء، حـــني أظهرت بيانات من 
إدارة معلومـــات الطاقة األميركيـــة انخفاضا 
كبيـــرا فـــي مخزونـــات البنزين واملشـــتقات 

الوسيطة.
لكن بعـد دقائق مـن نشر محضـر اجتمـاع 
مجلس االحتياطي لشـــهر أبريــــل في أواخـر 
جلســـة التــــداول، قفز الـدوالر أمـام ســـلة من 
العمالت الرئيســـية وتراجعـت أســـعار النفط 

عن مكاســـبها واجتهـــت لالنخفاض. وال تزال 
أســـعار النفط مرتفعة بنحو 80 باملئة أو أكثـر 
من أدنى مســـتوياتها فـــي 12 عاما البالغـة 27 
دوالرا للبرميل الذي ســـجله برنـــت في يناير 

املاضي.
الذهـــب والفضـــة  كمـــا هبطـــت أســـعار 
واملعادن النفيســـة التي تتأثر بشـــدة بأسعار 
الفائدة، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة 

االحتفاظ بتلك املعادن.
كمـــا هبطـــت أســـعار النحاس إلـــى أدنى 
مســـتوى له في ثالثة أشـــهر وانضمت معادن 
صناعيـــة أخـــرى إلـــى االجتـــاه النزولي، ألن 
ارتفاع الـــدوالر يزيد من تكلفة املعادن املقومة 
بالعملـــة األميركيـــة علـــى حائـــزي العمالت 

األخرى.
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◄ ألغت قطر رسميا أمس عقد 
مشروع إنشاء خط مترو في البالد 

يتكون من 12 محطة بقيمة 817 
مليون دوالر مع شركة سامسونغ 

لإلنشاء والهندسة الكورية 
اجلنوبية بسبب خالف على تنفيذ 

بنود العقد.

◄ انتخب محافظو البنك اإلسالمي 
للتنمية أمس بندر حجار وزير 
احلج السعودي السابق رئيسا 
جديدا للبنك اعتبارا من العام 
الهجري اجلديد الذي يبدأ في 
أكتوبر املقبل خالل االجتماع 

السنوي للبنك في جاكرتا.

◄ أعلنت الرئاسة التونسية خالل 
زيارة رئيس البالد الباجي قائد 

السبسي إلى قطـر عن اقتراح 
قطري بتنظيم مؤمتر دولي خالل 

الفترة القادمة لدعم االقتصاد 
التونسي الذي يعاني من صعوبات 

منذ 2011.

◄ أكدت منظمة العمل الدولية أمس 
على احلاجة املاسة لقرابة 600 

مليار دوالر سنويا أو 10 تريليون 
دوالر من اآلن وحتى 2030 ألجل 

استئصال الفقر املدقع عبر توفير 
املزيد من فرص العمل للعاطلني.

◄ وافقت املفوضية األوروبية 
على منح إيطاليا قرضا إضافيا 

بقيمة 14 مليار يورو بهدف حتفيز 
اقتصاد البالد ومواجهة النفقات 
املتزايدة نتيجة تدفق املهاجرين 

إليها ومحاربة اإلرهاب.

◄ أظهرت بيانات البنك املركزي 
األسباني أن الدين العام ارتفع 

مبقدار 15.8 مليار دوالر إلى 1.24 
تريليون دوالر في مارس املاضي ما 
يعني أن حجم الدين جتاوز الناجت 
احمللي اإلجمالي للمرة األولى منذ 

قرن.

باختصار

{علينـــا تحويـــل المعامـــالت النقدية إلى غيـــر نقدية لالندماج فـــي االقتصاد العالمـــي والحد من 

التهرب الضريبي وتوفير مناخ آمن لالدخار وخفض وقت وتكلفة المعامالت المالية}.

محمد السويدي
رئيس احتاد الصناعات املصرية

{السياســـات االقتصادية المنتهجة في الجزائر خاطئة وغير فعالة لذلك ال أعتقد أنها ســـتخرج 

من األزمة التي تمر بها حتى لو بلغ سعر برميل النفط 200 دوالر}.

سيد أحمد غزالي
رئيس احلكومة اجلزائرية سابقا

أحدث مجلس االحتياطي االحتادي انقالبا كبيرا في أســــــواق العمالت والنفط واملعادن، 
حني أشار بقوة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة األميركية، لتبدأ األسواق ببناء تصورات 

جديدة وفق التوقعات اجلديدة.

مجلس االحتياطي االتحادي يقلب توقعات أسواق المال العالمية
[ المركزي األميركي يرجح بقوة رفع أسعار الفائدة في يونيو [ أسعار النفط والذهب والمعادن تنحني لقوة الدوالر

مجلس االحتياطي االتحادي: 

البيانات االقتصادية تجعل 

من المالئم رفع أسعار 

الفائدة في يونيو

} لنــدن - عقـــدت احملكمـــة العليا فـــي لندن 
جلسة استماع أولى، أمس، بخصوص النزاع 
بني صنـــدوق الثروة الســـيادي الليبي البالغ 
قيمته 67 مليار دوالر وبنك سوســـيتيه جنرال 
الفرنســـي في ما يتعلق مبزاعم تقدمي رشـــى 
لشـــركة مملوكة لوســـيط على عالقـــة بعائلة 

القذافي، بحسب رويترز.
وتطالب املؤسسة الليبية لالستثمار بنحو 
2.1 مليـــار دوالر من سوســـيتيه جنرال في ما 
يتعلق بسلســـلة نزاعات جتارية تشمل عقود 
مشتقات ترجع إلى الفترة من أواخر 2007 إلى 
2009. وعلى األرجح ســـيصدر القرار النهائي 

في القضية بحلول 2017.
وتعد سوســـيتيه جنرال ثانـــي بنك عاملي 
تقاضيه مؤسســـة االســـتثمار أمـــام احملاكم 

البريطانيـــة، حيـــث أقامت دعـــوى بحق بنك 
غولدمـــان ســـاكس األميركـــي في مـــا يتعلق 
باملشورة في معاملة قيمتها مليار دوالر ترجع 
إلى 2008، بزعم أنها لم تكن مالئمة وأصبحت 

في نهاية املطاف ”بال قيمة“.
وكان الصنـــدوق قد حقق نصـــرا قضائيا 
رمزيـــا في أكتوبـــر 2014 حني أمـــرت محكمة 
بريطانيـــة البنـــك األميركي بدفـــع تعويضات 
محـــدودة للصندوق بلغت 322 ألف دوالر فقط، 
لكـــن القرار ميثل انعطافـــة لصالح الصندوق 
الليبـــي فـــي إطـــار جهـــوده لتعقـــب األموال 

املفقودة.
وتقـــول املؤسســـة الليبية لالســـتثمار إن 
سوســـيتيه جنـــرال دفعت ما ال يقـــل عن 58.5 
مليـــون دوالر إلى شـــركة مســـجلة فـــي بنما 

اســـمها لينايدا عن خدمات استشارية تتعلق 
باملعامالت محل النزاع.

وفي ذلك الوقت، كانت لينايدا حتت سيطرة 
رجـــل األعمال الليبي وليد اجلهمي الذي تردد 

أنه كان مقربا من سيف جنل القذافي.
لينايـــدا  أن  الليبـــي  الصنـــدوق  ويؤكـــد 
واجلهمي لم يقدمـــا أي خدمات جائزة قانونا 
لسوســـيتيه جنـــرال ويزعـــم أن املدفوعـــات 
كانت رشـــى بهدف التأثير على قرار مؤسسة 
االســـتثمار للدخول في املعامـــالت. ولم يذكر 
أدلة محددة لكنه قال إنه ليســـت للشـــركة وال 
للجهمي خبرة مشهودة في املشورة أو هيكلة 

معامالت املشتقات املالية.
وأحجـــم البنـــك الفرنســـي عـــن التعقيب 
بخصـــوص تلك املزاعم، لكنه قـــال في تقريره 

الســـنوي املنشـــور فـــي مـــارس املاضـــي إنه 
يدحضها هي و“أي دعوى تشكك في مشروعية 

هذه االستثمارات“.
وكانـــت وزارة العـــدل األميركية طلبت في 
الثامـــن من أبريل 2014 من سوســـيتيه جنرال 
تقـــدمي وثائق تتعلـــق مبعامالت مـــع كيانات 
وأفـــراد في ليبيا من بينهم املؤسســـة الليبية 

لالستثمار.

صندوق ليبيا السيادي يقاضي أكبر بنوك فرنسا السترداد ملياري دوالر

الكويت تواجه أزمتها 

باستثمار 20 مليار دوالر

} شـــركة فولكس فاغن األملانية كشـــفت النقاب عن املوديل اخلاص ”بولو بيتس“ الذي يخاطب عشـــاق املوســـيقى. ويتوفر املوديل اخلاص بثالثة 
محركات بنزين ومحركي ديزل تغطي نطاق قوة 60 إلى 90 حصانا. وتبدأ األسعار من حوالي 16 ألف يورو.

 280 تنفيـــذ  الكويـــت  تعتـــزم   - الكويــت   {
مشـــروعا في الســـنة املالية اجلديـــدة 2017-

2018 التي بدأت أبريل املاضي بتكلفة تقديرية 
تبلـــغ نحو 19.9 مليار دوالر لتنويع اقتصادها 

املعتمد على النفط.
وقالت هند الصبيح وزيرة الدولة لشـــؤون 
التخطيـــط والتنمية الكويتية عقـــب اجتماع 
للمجلس األعلى للتخطيـــط والتنمية األربعاء 
إن ”اخلطـــة ترتكـــز علـــى تطويـــر اخلدمـــات 
احلكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم 
وتطوير منظومة العدالة“، وفقا لوكالة األنباء 
الكويتية (كونا). وتشمل اخلطة تطوير اإلدارة 
احلكومية حتى تكون فاعلة ووجعل االقتصاد 
األعمـــال  بيئـــة  تهيئـــة  ويتضمـــن  متنوعـــا 
واالقتصاد املعرفي وتنويع القاعدة االنتاجية 
وزيادة معـــدالت االســـتثمار واإلصالح املالي 

للدولة وتطوير السياحة.
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األمـــني  وكان 
للتخطيـــط والتنمية خالد عبدالصاحب مهدي 
أكد في مقابلة مع وكالة رويترز االثنني املاضي 
أن بـــالده، العضو مبنظمة أوبك، تســـعى إلى 
تخفيـــض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط 
إلـــى 60 باملئـــة بحلول 2020 بـــدال من نحو 93 
باملئـــة حاليا. وتعاني البالد منذ أشـــهر أزمة 
حادة بســـبب تأثير انخفاض أسعار النفط في 
األسواق العاملية ما اضطرها إلى اتخاذ جملة 

من اإلجراءات التقشفية.

النفط في لندن
قوة الدوالر تقلب الموازين

مليار دوالر تقديرات 

أصول صندوق ليبيا 

السيادي بحسب 

مؤسسات مالية دولية
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} الريــاض - أبـــدى صندوق النقـــد الدولي، 
أمـــس، تأييـــده خلطـــة اإلصـــالح االقتصادي 
واســـعة النطاق التي أعلنتها الســـعودية في 
وقت سابق، والتي تتمحور حول تنويع موارد 
الدخل بعيدا عن النفط ضمن ”رؤية السعودية 

.“2030
وقـــال الصنـــدوق إن الســـعودية تخفض 
اإلنفاق بالوتيرة املناســـبة للتكيف مع العجز 
الكبير في املوازنة العامة والذي بلغ بحســـب 
مـــا أعلنت عـــن احلكومة في حـــدود 98 مليار 
دوالر العام املاضي والناجم عن هبوط أسعار 

النفط في األسواق العاملية.
ويأتي هـــذا االنطبـــاع رغم إعـــالن وكالة 
موديز للتصنيف االئتماني مطلع األسبوع عن 
خفض تصنيف كل من الســـعودية والبحرين 
وعمان، وهي الدول اخلليجية الثالث املتأثرة 

أكثر من جيرانها بانخفاض أسعار النفط.
ومـــع ذلك يشـــير تقرير أصـــدره صندوق 
النقد، الذي لطاملا يحث السعودية منذ سنوات 
على تبني الكثير من تلك اإلجراءات، في ختام 
زيارة لفريق منه إلـــى الرياض مؤخرا إلى أن 
األشـــهر الـ12 األخيرة شـــهدت ”تسارعا مهما 

في اإلصالحات في السعودية“.
واعتبر التقرير أن ”رؤية السعودية 2030“ 
التي كشف عنها ولي ولي العهد األمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز أواخر شـــهر أبريل 
املاضـــي، تضع أسســـا جريئـــة وبعيدة املدى 
لتحول اقتصـــادي هدفه تنويع مصادر الدخل 
والنمو وتقليص االعتماد على النفط وحتفيز 

القطاع اخلاص.
وقال تيم كالني، املســـؤول فـــي الصندوق 
بعدما قاد وفدا إلى الرياض خالل شـــهر مايو 
اجلاري إلجراء مشاورات سنوية مع احلكومة 
السعودية، ”من املتوقع أن توضح السياسات 
الداعمة التي ســـيتم اإلعالن عنها في األشهر 

املقبلة كيفيـــة حتقيق هذه األهداف“. وأضاف 
”لضمـــان جناحها (األهداف) سيســـتلزم األمر 
ترتيب اإلصالحات في تسلســـل سليم بحسب 
األولويـــات وتقييم الوتيرة املناســـبة للتنفيذ 
بدقـــة“، مرحبا بنّية الســـعودية بـــدء تطبيق 
ضريبة علـــى القيمة املضافة فـــي 2018، وأي 

خطوات ضريبية إضافية قد تعتمدها.
كمـــا أوضح أن ”هـــذا التدعيم املالي يجب 
أن يشـــمل تعديالت إضافية في أسعار الطاقة 
محليا، باعتباره ضبطا صارما لإلنفاق وزيادة 

إضافية في العائدات غير النفطية“.
وكان تقرير ســـابق لصندوق النقد الدولي 
أشار إلى أن الدول التي تعتمد على النفط في 
ميزانيتها بأكثر من 40 باملئة مثل الســـعودية 

ستتأثر بشدة من انخفاض أسعار النفط.
وتهـــدف اخلطـــة الســـعودية إلـــى زيادة 
اإليرادات احلكومية السنوية غير النفطية إلى 
133 مليـــار دوالر على األقـــل بحلول 2020 إلى 
أن تصـــل إلى حدود ما بني 160 إلى 266 مليار 

دوالر بحلول 2030.
واضطـــرت الســـعودية كباقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي بفعل انهيار أســـعار النفط 
منذ منتصـــف 2014 إلى توخي اســـتراتيجية 
أكثر تنويعا بعيدا عـــن النفط واالنفتاح أكثر 

على القطاعات األخرى دون استثناء.
ومن شأن االستثمارات االستراتيجية على 
املدى البعيد أن تســـمح للحكومة الســـعودية 
بأن حتل العائد من االستثمار محل العائد من 
النفط على نحو تدريجـــي على عكس الكويت 
وقطر على ســـبيل املثال، إذ يسهم العائد على 
صناديق الثروة السيادية الهائلة اخلاصة بها 

بنسبة كبيرة في الدخل احلكومي.
وتخفض الريـــاض اإلنفاق وتســـعى إلى 
جنـــي إيرادات جديدة في ظـــل ما تواجهه من 

عجز فـــي املوازنة. وتوقع صنـــدوق النقد أن 
يظل العجز كبيـــرا هذا العام ليقارب 14 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة بـ16 باملئة 

العام املاضي.
غيـــر أن الصندوق رحـــب بخفض اإلنفاق 
احلكومـــي وتعديالت أســـعار الطاقة احمللية 
التـــي أعلنـــت فـــي ديســـمبر املاضـــي، قائال 
”السياســـة املالية تتكيف علـــى نحو مالئم مع 

انخفاض أسعار النفط“.
ويقول صندوق النقد أيضا إنه يستحسن 
الطريقة التي متـــول بها احلكومة عجزها من 
خالل السحب من احتياطياتها املالية وإصدار 

أدوات دين في الداخل واخلارج.
وكانت موديز خفضت تصنيف السعودية 
مـــن ”آي 1“ إلـــى ”أي.أي.أي 3“ وأرجعـــت ذلك 
إلى تأثير هبوط أسعار النفط على أكبر مصدر 

للنفـــط في العالـــم، لكنها أبقت علـــى نظرتها 
املستقرة للسعودية خاصة بعد خطط الرياض 

لتنويع االقتصاد.
وأكد فـــواز العلمي، خبير التجارة الدولية 
في مقابلة مع قناة ”العربية“ في وقت ســـابق، 
أن خفض موديز لتصنيف السعودية لن يؤثر 
على اإلقراض ســـواء من داخـــل البالد أو من 
خارجها خاصـــة أن نظرة الوكالـــة لتصنيف 

السعودية املستقبلي مستقرة.
وقال إن ”خفض التصنيف لم يكن مفاجئا 
وكان متوقعا باعتبار أن هبوط النفط سيؤدي 
إلـــى هبوط تصنيـــف أكبر مصـــدر للنفط في 
العالـــم والنظـــرة املســـتقبلية املســـتقرة من 
الوكالة، ال تؤثر على اإلقراض في الســـعودية 

سواء داخليا أو خارجيا“.
ومن بـــني التغيرات الثوريـــة كما وصفها 

اقتصاديون هي اعتماد السعودية خطة إلعادة 
هيكلة صندوق االســـتثمارات العام للبالد من 

أجل رفع رأسماله إلى تريليوني دوالر.
ويرجح أن تتألف أصول الصندوق جزئيا 
مـــن البيع املخطط لنســـبة 5 باملئة من شـــركة 
أرامكو التي تقدر أصولها بأكثر من تريليوني 
دوالر اســـتنادا إلـــى االحتياطيـــات النفطيـــة 
الهائلـــة للســـعودية، وكذلـــك مـــن خصخصة 

الشركات األخرى اململوكة للدولة.
وتخطط الســـعودية أيضـــا إلدخال العمل 
ببعـــض الرســـوم اجلمركيـــة وكذلـــك زيـــادة 
بعض الرســـوم احلالية. ويتوقع زيادة حصة 
الصـــادرات غير النفطية من النســـبة احلالية 
وهـــي 16 باملئة فقط إلى 50 باملئة بحلول العام 
2030 وزيـــادة حصة القطاع اخلـــاص إلى 65 

باملئة من 40 باملئة حاليا.
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◄ زار قرابة 500 ألف سائح سعودي 
إمارة دبي في الربع األول من 2016 

بزيادة قدرها 14 بالمئة مقارنة 
بالعام الماضي لتحتل المركز األول 

بين دول الخليج، بحسب دائرة 
السياحة والتسويق التجاري بدبي.

◄ أعلنت مصر أمس عن موافقتها 
”مع التحفظ“ على الحصول على 

قرض روسي بقيمة 25 مليار دوالر 
بنسبة فائدة 3 بالمئة سنويا يسدد 

على 22 عاما وذلك لتمويل محطة 
للطاقة النووية في البالد.

◄ تعتزم الصين تخفيض طاقة 
إنتاج الصلب بـ10 ماليين طن وطاقة 

إنتاج الفحم بـ45 مليون طن في 
شاندونغ ثالث أكبر مقاطعة إنتاجا 

للصلب خالل 3 أعوام بهدف حل 
أزمة تخمة اإلمداد في القطاعين.

◄ وقعت نوكيا اتفاق ترخيص 
حصري مدته عشر سنوات مع 

شركة اتش.ام.دي الفنلندية التي 
أنشئت حديثا لتصنيع هواتف 

ذكية وأجهزة كمبيوتر لوحي تحمل 
عالمة الشركة التي لم تعلن عن 

حجم الصفقة.

◄ قال مسؤولون هنود إنهم 
اقترحوا اتفاقا لمبادلة النفط مقابل 

األدوية مع فنزويال التي تشتد 
حاجتها إلى السيولة وذلك السترداد 

ماليين الدوالرات من المدفوعات 
المستحقة لبعض أكبر شركات 

األدوية الهندية.

◄ اتفقت أوكرانيا مع صندوق 
النقد الدولي على اعتماد سياسات 

إصالح جديدة حتى يصادق 
مجلس الصندوق في يوليو على 
صرف شريحة ثالثة من قروض 

ضمن برنامج لإلنقاذ المالي قيمته 
اإلجمالية 17.5 مليار دوالر.

باختصار

اقتصاد
{خالل العامين الماضيين اســـتثمرت الشركات األميركية أكثر من 15 مليار دوالر في الهند. 

نتوقع أن تصل العقود الجديدة خالل العامين المقبلين إلى 27 مليار دوالر إضافية}.

آرون إم كومار
مساعد وزير التجارة األميركي لشؤون األسواق العاملية

{ال يمكننا المشـــاركة في تشـــكيل قواعد االقتصاد العالمي وتحقيق نمو وتوفير فرص عمل في 

أوروبا والواليات المتحدة إال من خالل اتفاقية تجارة حرة قوية وفعالة}.

أورليش غريللو
رئيس احتاد الصناعات األملانية

صندوق النقد يدعم رؤية الرياض لمرحلة ما بعد النفط

حتظى "رؤية الســــــعودية 2030" ملرحلة ما بعد النفط بعد أقل من شهر من إعالن احلكومة 
عنها، وذلك ضمن خطة متكاملة لهيكلة اقتصاد البالد، بتأييد واســــــع من قبل املؤسسات 
املالية الدولية وخبراء اقتصاد دوليني ممن قالوا إن النموذج الســــــعودي يحفز بقية الدول 

النفطية على اعتماد جتربتها والبدء فورا في تنويع موارد دخلها.

[ اإلصالحات السعودية تخفف من تداعيات خفض التصنيف [ النموذج السعودي يحفز الدول النفطية على إعادة هيكلة اقتصادها

رؤية مثلى للمستقبل

تيم كالين:

نترقب توضيح السعودية 

خالل الفترة القادمة لكيفية 

تحقيق أهداف خطتها

مليار دوالر تطمح 

السعودية إلى جنيها من 

اإليرادات غير النفطية 
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} سان فرانسيسكو - حّذر املرشح اجلمهوري 
األميركـــي دونالد ترامب مـــن أن فقاعة مالية 
خطيرة تشـــّكلت في صناعة التكنولوجيا ورّد 

وادي السيليكون بعالمة تعّجب جماعية.
وقـــال مليارديـــر العقـــارات فـــي مقابلـــة 
مـــع وكالة رويتـــرز، إن ”شـــركات تكنولوجيا 
جديدة لم حتقق أي أرباح اســـتطاعت أن تبيع 
أسهما بأسعار مرتفعة للغاية“. وشبه املوقف 

بتضخم سوق األسهم في العام ٢٠٠٧.
التـــي  املرتفعـــة  القيـــم  إلـــى أن  وأشـــار 
تبلغها شـــركات التكنولوجيـــا اجلديدة حاليا 
تذكره بعام ٢٠٠٧ عندما ســـاهم تضخم ســـوق 
العقارات في وصول األســـهم إلى قيم مرتفعة 

غير مســـتدامة قبل أن تنفجـــر الفقاعة. وتابع 
”أحتـــدث عن شـــركات لـــم تكســـب أي أموال 
أبدا.. لديها فكرة سيئة.. وقيمتها مليارات من 
الدوالرات، لذا نحن منشـــي في نفس الطريق 

مرة أخرى“.
صناعـــة  مراقبـــي  مـــن  الكثيـــر  ويحـــذر 
التكنولوجيا مرارا من فقاعة تكنولوجية وسط 
زيادة عدد الشركات اخلاصة التي تبلغ قيمتها 
مليار دوالر أو أكثر إلى ١٦٣ شركة، بحسب ما 
أفادت تقديرات مؤسســـة ”سي.بي إنسايتس� 

املتخصصة في مجال أبحاث رأس املال.
ودفعـــت هـــذه التحذيـــرات رواد األعمال 
وأصحـــاب رأس املـــال في وادي الســـيليكون 

إلى السخرية من شعار حملة ترامب ”اجعلوا 
أميركا عظيمة من جديد“ وفي مواقع الشـــبكة 
االجتماعية تويتر عبـــر تكرار عبارة ”اجعلوا 

الفقاعات عظيمة من جديد“.
وكتـــب مارك أندرســـون، وهو شـــريك في 
مؤسســـة أندرســـون هورويتـــز علـــى تويتر، 
ســـاخرا من ترامـــب ”أخيرا اكتشـــف أحدهم 
األمر“. وتعانـــي االكتتابات العامة لشـــركات 
التكنولوجيـــا في الواليات املتحدة من مخاطر 
مرتفعـــة خالل الفترة احلالية، بحســـب تقرير 

نشرته مجلة ”فورتشن“ مؤخرا.
وأشـــار التقرير إلى أن واقع هبوط أسعار 
أسهم شركات التكنولوجيا الناشئة، الذي هو 
أقل من ســـعر الطرح العام، يشير إلى مشاكل 
فـــي طريقة االكتتاب ويهـــدد التمويل احملتمل 

لهذا النوع من املؤسسات.
لكـــن مـــن ضمـــن كل عمليـــات الطروحات 
العامة لشـــركات التكنولوجيـــا خالل العامني 

املاضيني، كانت شـــركة ليندينـــغ كلوب األكثر 
إيحاء للثقة بالنسبة إلى املستثمرين.

وتعمـــل الشـــركة فـــي مجـــال اإلقـــراض 
املباشر، حيث تنافس قطاع الصرافة التقليدي 
وتدعمها شـــركات مثل كلينـــر بيركنز ويونيو 
ســـكوير، باإلضافة إلى غوغل وعلي بابا، كما 

أنها جتمع كبار اخلبراء في القطاع املالي.
وكانت ليندينغ كلوب قد حددت في ديسمبر 
املاضي ســـعر الســـهم عند طرحه باألســـواق 
بقيمة ١٥ دوالرا، ليشـــهد االكتتاب طلبا يفوق 
املعـــروض بأكثر من ٢٠ مرة، مـــا جعل القيمة 

السوقية للشركة تصل إلى ٦ مليارات دوالر.
وخالل أســـبوع من االكتتاب صعد ســـعر 
ســـهم ليندينـــغ كلـــوب إلـــى ٢٦ دوالرا قبل أن 
ينخفض بشكل متواصل ليصل إلى ٨ دوالرات 

للسهم مؤخرا.
وجاء الهبوط في قيمة الســـهم رغم إعالن 
ليندينغ كلوب عن ارتفاع األرباح التشـــغيلية 
بأكثر من ١٠٠ باملئة في التســـعة أشهر األولى 

على أساس سنوي.
وال تعتبر هـــذه احلالة مجرد قضية فردية 
وإمنا متثل اجتاها عاما في السوق األميركي 
لشـــركات التكنولوجيـــا الناشـــئة، إذ يتجـــه 
املســـتثمرون بكثافة إلى شـــراء هذه األســـهم 
لترتفع بشـــكل كبير في األيـــام األولى للتداول 

قبل أن تنهار دون تفسير واضح.
ويعـــزز تقرير فورتشـــن مخاوف املرشـــح 
اجلمهوري املفترض الذي تســـاءل قائال ”هل 

سيحدث هذا مرة أخرى؟“.
مجـــال  فـــي  شـــركات  عـــدة  وشـــهدت 
التكنولوجيـــا مثـــل زينغا وتويتـــر وغروبون 
تراجعا حادا بعد فترة من قيدها في أســـواق 
املال بنسب تراوحت بني ٣٠ و٨٥ باملئة للسهم 

الواحد.
وتظهر مخاوف بشـــأن املوجة احلالية من 
شـــركات التكنولوجيا الناشـــئة، حيث ارتفع 
عدد هذه الشـــركات من ٨٠ إلـــى ١٧٣ في العام 
احلالي مع ضخ املســـتثمرين ٣٦٣ مليار دوالر 
في هذه املؤسســـات الناشـــئة خالل السنوات 

اخلمس املاضية.

احتدام الجدل بشأن فقاعة تكنولوجية محتملة في وادي السيليكون

مارك أندرسون:

ترامب اكتشف أخيرا أنه 

يريد أن يحمي البالد من 

الفقاقيع التكنولوجية

تفّجر اجلدل مجددا في وادي السيليكون بالواليات املتحدة، قلعة صناعة التكنولوجيا في 
العالم، ترافق ذلك مع سخرية أثرياء املال واألعمال من حتذيرات املرشح اجلمهوري املثير 

للجدل دونالد ترامب من فقاعة تكنولوجية جديدة كالتي جدت في مطلع األلفية احلالية.

ال أزمة في الوادي



} يرى المســـتعرب يان يـــاب دي راوتر، وهو 
أســـتاذ جامعي بجامعـــة تولبـــرغ الهولندية 
بقســـم الدراسات اإلســـالمية والشـــرقية، أن 
االستشـــراق يتضمن نوعا من اإلسالموفوبيا 
بالمعنـــى  مستشـــرق،  أّي  وأن  بالضـــرورة، 
االصطالحـــي التقليدي، إنمـــا يرفع من درجة 

الخوف من اإلسالم، شاء أم أبى.

] كيف ترى االستشــــــراق راهنا كمؤسســــــة 
أكاديمية أو جهاز معرفة وسيطرة؟

[ االستشـــراق كمصطلح لـــم يعد يتطابق 
مـــع الباحثني في مواضيع اإلســـالم والثقافة 
العربية والسياســـة في الشـــرق األوسط، ولم 
يعد يعني ما عناه في املاضي. املستشـــرقون 
فـــي القرن التاســـع عشـــر، كانوا يســـافرون 
إلـــى الشـــرق األوســـط ويقدمون شـــروحات 
وتفســـيرات ملا يحـــدث هناك مـــن وجهة نظر 
غربيـــة. هذه كانت روح القرن التاســـع عشـــر 
عندما كانت أوروبا أكبر قوة في العالم، وبها 
قّوتان عظميان، هما إنكلترا وفرنســـا، وكانت 

وجهة نظرنا هي السائدة. 
في تلك احلقبة، كنا نعتبر الشرقيني أطفاال 
ونحن نقّدم لهـــم العلم واملعرفة واملســـاعدة، 
ونعتبـــر ثقافتنا األفضـــل. اآلن اختلف األمر، 
رغـــم أنه مـــا زال هناك باحثـــون لديهم نفس 
النظـــرة الفوقية، لكن أكثـــر الباحثني يعرفون 
اليـــوم أن أوروبا فقـــدت بريقهـــا، وأنوارها، 
خصوصا بعد احلـــرب العاملية الثانية. هناك 

اآلن قوى صاعدة كثيرة. 
 ] هل يساهم االستشــــــراق كمؤسسة في تأجيج 

اإلسالموفوبيا أم في تقليصها؟
[ االستشـــراق في أصلـــه يعّبر عن وجهة 
نظـــر معينة مـــن الثقافة الشـــرقية الشـــاملة، 
وليس فقـــط اإلســـالم، أو الدين، بـــل الثقافة 
والتقاليـــد، ومختلف جوانب احليـــاة. إال أن 
اإلســـالموفوبيا ترتبـــط بالديـــن فقط. وميكن 
القول إلى حّد ما إن االستشراق يتضمن شيئا 
مـــن اإلســـالموفوبيا لكنه ال يتســـاوى معها، 
بل هنـــاك درجة مـــن اإلســـالموفوبيا داخله. 
االستشـــراق، وإن أصبح اليوم تهمة، إال أنه ال 
يصل إلى حد حتفيز اإلسالموفوبيا، التي هي 
رفض تام لإلسالم. االستشراق يتضمن رفضا 

بالبداهة، لكنه ليس رفضا متطرفا.
 ]  هــــــل فهم االستشــــــراق ما يســــــّمى الربيع 
العربي وساعد على جعل الغرب يفهمه أم ال؟

 [ فـــي بداية ســـنة 2011، اتصل بي راديو 
بلجيكـــي وقـــال هنـــاك مشـــاكل فـــي تونس 
مـــا رأيك؟ قلـــت ال شـــيء، قليل من الشـــغب،
 أو املظاهـــرات، ســـيأخذون القليل من اخلبز 
من احلكومة وينتهي األمر، لكن بعد أســـبوع 
ســـقط بن علي وهرب. في احلقيقة ألوم نفسي 
إلـــى اليوم، ألنني لـــم أر األمر علـــى حقيقته.
 رغـــم أّنني طوال ســـنوات كنـــت أزور مصر 
وأســـتغرب ملاذا ال ينهضون؟ ملاذا يقبلون هذا 
الوضـــع؟ واإلجابة كانت مثال إنهم ال يجرأون 

أو تعودوا، لكن في النهاية فعلوها وثاروا.
 ] كيف تقّيم مسار الثورة؟

[  فـــي مصر الوضع أســـوأ، حتت مبارك 
كان هنـــاك حد أدنى مـــن احلرية، اآلن الوضع 
أســـوأ بكثيـــر. وفي تونـــس األمـــور أفضل، 
الثورة جنحت إلى حد ما، نعم هناك مشكالت، 
وانقســـام وجدل وخالف، لكن هذا عادي، هذا 
مـــا يدعـــى دميقراطية، مرت علـــى هولندا من 
2000 إلـــى 2010 أربع حكومـــات، وانتخابات، 
وحكومات تســـقط. الدميقراطية فوضى داخل 
قوانني معينة وحـــدود واضحة، هذا طبيعي، 
وهذا يســـتوجب النضج، وهو صعب. لكن في 
مصر، التي تعتبر من أهم دول املنطقة، جاءت 
االنتخابات مبرســـي، بشـــكل دميقراطي، لكنه 
قال: أنا رئيس بـ51 باملئة انتخبوني، ونســـي 
أن 49 باملئـــة لم يفعلوا، كان رئيســـا لإلخوان 

وليس ملصر كلها، وطالب بأسلمة البالد.
] هل فشل الربيع العربي، حسب رأيك؟

[ فـــي مصر نعـــم، في ليبيـــا فوضى، في 
تونـــس جنح. لكن املؤكد أن روح الدميقراطية 
خرجـــت من عنق الزجاجـــة وال تزال موجودة 
رغم أننا تقريبا ال نشـــعر بوجودها. الشـــباب 
في املنطقة ينشـــطون، وسيسمعون صوتهم، 

في لبنان، وفي تركيا أيضا.
هنـــاك حرب حقيقيـــة خفية بني الشـــباب 
الـــذي يطمـــح إلـــى الدميقراطيـــة والشـــباب 
املتطرف، وهـــذه احلرب مســـتمرة وإن كانت 
ال تتخذ األشـــكال العادية للحرب، وســـتنتهي 
بالتأكيـــد إلـــى نتيجة مـــا، غيـــر أن املؤكد أن 
روح احلريـــة والدميقراطية غـــادرت الزجاجة 

وجتوب املنطقة اآلن.

ســـيحدث شـــيء فـــي مصـــر لكـــن خالل 
10 ســـنوات على األقـــل. أنظري إلـــى الثورة 
الفرنســـية مثال، جنحت وكل شـــيء تغير، ثم 
اندلعت فوضى، وحـــرب وإرهاب، ثم نابليون 
وعودة إلى امللكية، وبعد سبعني سنة استقرت 
األمـــور وجنحت الثـــورة، ألن الـــروح غادرت 

الزجاجة، وهذا ما حدث في املنطقة العربية.
] حوار الشرق والغرب، كيف يبدو لك اآلن؟

[ حوار الثقافـــات واألديان مهّم جدا وأنا 
أشجعه في كل أشـــكاله، لكن الصور السلبية 
عن اإلســـالم موجودة بقوة في أوروبا وأّثرت 
على حوار الشـــرق والغـــرب. هناك مجهودات 
صغيرة جلمعيات إسالمية، ومنظمات شبابية 
وجلـــان صغيرة أحيانـــا مختلطـــة الديانات. 
وهنـــاك حـــوار، علـــى مســـتوى املؤسســـات 
واألكادمييـــات، وفـــي جامعـــة اليديـــن هناك 

ندوات وحوارات ونقاشات. 
 ] مــــــاذا تقدم هذه اللقــــــاءات، والندوات، هل 
تغّير من بعض المواقف الغربية تجاه العرب مثال؟
أن  حتـــاول  مثـــال،  أرمســـترونغ  كارن   ]
تخرج عـــن مركزية أوروبا وتنظـــر إلى املرأة 
في اإلسالم بطريقة محايدة، وأيضا من داخل 
العالم العربي نفسه هناك مبادرات لناشطات 
حقوقيـــات مثل منـــى طحاوي، يغيـــرن نظرة 
العرب عن املـــرأة، التغيير ال نقوم به نحن في 
أوروبا، بل يأتي من هناك. ليست مهمة أوروبا 
أن تصنع أفكارها عن العرب، النظرة تأتي من 
الداخل ونحن نعكســـها. الطحاوي مثال تقوم 

بدور مهم.
قلـــت دائمـــا إن التغيير يأتي مـــن هناك؟ 
لكن لدّي مشـــكل في هذا الطرح أيضا: أنا مع 
الدميقراطيـــة وأعرف أن واحدا من مشـــكالت 
العالم اإلسالمي أنه ال يوجد تفريق بني الدين 
والدولـــة، ليس في مصر وليس في دول كثيرة 
والدين يّتصف بكونه غير متســـامح، ســـواء 
تعلق األمر باملسيحية أو اإلسالم أو اليهودية، 
الديـــن عموما متعصب، فـــإذا لم نفصل الدين 
عـــن الدولة نحصل على دولـــة متعصبة، هذه 
باختصار. املشـــكلة فإذا تلّقينـــا املفاهيم من 

الداخل فإنها تكون مشبعة بدينية ما.

النخب الغربية واملأساة السورية

] لماذا ال نسمع صوت النخبة المثقفة الغربية 
من الثورة السورية؟

[ ليـــس صحيحا أنهم ال يقولون شـــيئا، 
أعتقد أن الدعم الذي يحصل عليه بشار األسد 
من روســـيا وأميركا وأوروبا خطأ كبير. بشار 
مســـؤول عن النصـــف مليون قتيـــل. وأغلب 
يســـألونني نفس  أصدقائـــي من الســـوريني 
الســـؤال: ملاذا تقاتلون داعش املســـؤولة عن 
أربعة آالف قتيل فقط، وتتركون بشار املسؤول 
عن نصـــف مليون؟ طبعا التقديرات والظروف 
السياســـية هي التي تتحكـــم في املواقف، ألن 
الغرب خائف من اإلســـالم خصوصا إســـالم 
داعـــش، وإذا اضطروا لالختيـــار بني داعش 

وبشار للحكم في دمشق سيختارون يشار.
 ] هل الخيارات هي إما داعش أو بشار؟

[ نعم لألسف.
] هل ألنه يحمي مصالح وحدود إسرائيل؟

[ مصلحة إســـرائيل أن يـــدوم القتال إلى 
األبد في ســـوريا، وكّلما امتـــدت هذه احلرب 
أكثر استفادت منها إسرائيل أكثر. نعم الغرب 
يحمي بشـــار ألنه يدافع عن مصالح إسرائيل، 
هذا صحيح إلى حـــد ما. ألنه في وقت ما قبل 
احلرب لم يكن لبشار أي مشكالت مع إسرائيل، 

حافظ على مصاحلها. فاإلجابة نعم.
] اســــــتقبل الغــــــرب الالجئين، لكــــــن هل كان 
ــــــى البقاء هناك  هناك بدائل، مثال مســــــاعدتهم عل
وحمايتهم؟ هناك 4 ماليين ســــــوري يعيشــــــون في 
تركيا ولبنان وقرابة مليون في أوروبا، ألم يكن من 

الممكن تفادي هذا؟
[ اآلن أوروبا تســـاعدهم على البقاء هناك 
لكن أوروبا ليســـت قادرة على الســـيطرة على 
كل شـــيء. نطالـــب أوروبا بأكثـــر مما هو في 
وســـعها، ونكلفها بـــدور لم تعد قـــادرة عليه. 
نعود اآلن إلى موضوع أوروبا التي لم تصبح 
مـــا هي عليـــه. ترين. هـــذا هـــو التفكير الذي 
حتدثنا عنه ســـابقا. أوروبا باختصار عاجزة 

عـــن حل مشـــكلة الالجئني. ألنها لـــم تعد تلك 
القوة الســـابقة. هناك أصـــوات كثيرة تطرح 
حلوال مختلفة، لكن أوروبا ليس بوسعها فعل 
الكثير. تركيا تلعب دورا ثنائيا. تفتح احلدود 
وتتركهم ميرون، واليونان دراما في حد ذاتها.
] يعتقــــــد بعض الســــــوريين أن الغرب خانهم 

وأنه جعلهم طعما للدب الروسي. ما تعليقك؟
 [ ال أعرف، وما هي مسؤولية السوريني؟... 
إذا كانوا يقولون إن ما يحدث في ســـوريا هو 
لعبة تلعبها القوى الكبيرة، فأين مسؤوليتهم 
هـــم؟ لكن دعينـــي مع ذلـــك أقول لـــك إن هذا 
صحيح أيضا إلى حد ما. كل صراع في العالم 
هو لعبـــة قوى سياســـية عامليـــة. الصومال، 
البلقان روســـيا أميـــركا، دائما هنـــاك معركة 
وهناك مـــن يديرها ملصلحة كـــذا أو كذا. لكن 
ال يجـــب أن نرمي كل شـــيء على هذه النقطة. 
بشار األسد الذي جتلس عائلته في احلكم منذ 
40 سنة هو الســـبب األول في األزمة بسوريا. 

هو من خلق االضطهاد والقهر.
] تحــــــت حماية غربية، أليس كذلك؟ من يحمي 

الدكتاتوريات؟
[ ليس صحيحا. التســـليم بأن أوروبا لم 
تعد قوة مركزية مهمة، يعني أيضا أنها ليست 
مسؤولة عن الدكتاتوريات في سوريا والعراق 

ومصر، وغيرها.
هم املسؤولون عن الفوضى، الدكتاتوريات. 
وأنـــا في احلقيقـــة أغضب من االدعـــاء بأننا 
أوجدنا هـــذه الدكتاتوريـــات وحميناها. هذا 
ادعاء ســـهل للتهرب من املسؤولية. قمنا مرة 
واحدة بإســـقاط دكتاتور هو صدام حســـني، 
ماذا حدث؟ هل كان الشـــعب العراقي ســـعيدا 
بذلك؟ رمبا قليال، ألنه تخلص من صدام، لكنه 
حّملنا مسؤولية الفوضى واالنقسام واملعارك 
واحلـــرب، والطائفية التي نتجت عن ذلك؟ إذا 
أســـقطنا الدكتاتـــور نالم، وإذا لـــم نزله نالم. 
ماذا يجب أن نفعل؟ احلل هو أن حتل املنطقة 

بنفسها مشكالتها.
] تقصد أن تتقاتل المنطقة إلى ما ال نهاية؟

[ ال طبعـــا أقصـــد أن جتلـــس األطـــراف 
املختلفة وتتحاور. احلل هو احلوار.

] ال توجــــــد ثقافــــــة حــــــوار. إضافــــــة إلى أن 
ــــــدي الخفية التي تعطل الحــــــوار كثيرة، ومنها  األي
أيادي الغرب، عن أّي حوار تتحدث والجثث والدم 

يغطيان المنطقة؟
[ احلـــوار ممكن وضـــروري. عندما تفهم 
األطراف أن ال أحد سيبقى، سيكتشفون أهمية 
احلـــوار. خذي لبنـــان. احلرب امتـــدت به 15 
سنة، مســـيحيون، شـــيعة، وطوائف تتحارب 
ملدة 15 ســـنة. في آخر املطاف اكتشـــفوا أن ال 
أحد ســـيخرج كاسبا من هذه احلرب وجلسوا 

إلى طاولة احلوار، واآلن هناك توازن معني. 
ــــــي أنت تقول نتركهــــــم يتقاتلون إلى أن  ] يعن
يصلوا إلى التســــــليم بضــــــرورة الحوار، أن يموت 

مليون أو مليونان ليس مشكال؟
[ ال أقـــول هـــذا. أقول يجب أن يجلســـوا 
اليـــوم للحـــوار. اآلن. لكّنهـــم ال يفعلـــون، ال 
يريـــدون، يظنـــون أن الفوز ممكـــن، وبالتالي 
يصّرون عليـــه. واحلقيقة أمام هـــذا اإلصرار 
ال أوروبا وال روســـيا وال أّي قـــوة قادرة على 
إقناعهم بأن ال أحد يفـــوز في احلرب، أوروبا 
جّربـــت مع أفغانســـتان، لم ينجـــح األمر. هل 
انتهـــت احلرب؟ فـــي العراق أيضـــا لم ينجح 
التدخـــل الغربي. رأيـــي أن تنســـحب القوى 
الغربيـــة من أي تدخل فـــي املنطقة وتترك أمر 

أهل املنطقة بني أيديهم.

] مــــــن حّرك هــــــؤالء الذين يتقاتلون؟ أليســــــت 
داعش صناعة غربية؟

[ هذا كالم فارغ، حتى وإن كان ســـالحهم 
مـــن الغـــرب، فهـــذا ال يعني أن الغـــرب أوجد 
داعش؟ في الّتاريخ اإلســـالمي نحن نعلم أنه 
كان هنـــاك دائما تيارات مثل داعش، حتى في 
أوروبـــا يهدفون إلـــى بناء اجلنـــة. ثم جاءت 
احلرب في العراق وســـقط صـــدام وكان هناك 
فوضى. لكن الذين ســـبقوا داعش، ومن بينهم 
القاعـــدة، أوجدوا أرضيـــة خصبة في املنطقة 
للجماعات اإلرهابيـــة، لتتطور وتنمو. ميكنك 
أن تقولـــي إن هجوم الغـــرب على العراق أدى 
الزدهـــار داعش نعـــم. لكن ال ميكـــن القول إن 

داعش صناعة غربية.

منذ ســـنة قلت إن داعش سيأتي سقوطها 
مـــن داخلهـــا، وقـــد بـــدأوا ينقســـمون حول 
اآلن  يقتلـــون  واحلـــرب.  للديـــن  مفهومهـــم 
جهاديني في صفوفهـــم، إضافة إلى تعرضهم 
إلـــى القذائف، وســـد الطريق عنهـــم إلى آبار 
النفط من قبل الروس. كما أن الذين يلتحقون 
بهـــم بـــدؤوا أيضـــا يتذمرون من ممارســـات 
داخلية ال ترضي الـــكل. وفي اعتقادي داعش 

ستنتهي بسبب خالف وانشقاق داخلي.

إسالم أوروبي

ــــــه البديل  ــــــا، تقول إن ] اإلســــــالم فــــــي أوروب
المستقبلي لإلسالم، ماذا تقصد؟

[ إذا أخذنا هولنـــدا كمثال، هناك تيارات 
إســـالمية كثيرة تراوح بني الشدة أو التطرف 
والتسامح، هناك املسلم الذي يؤمن وال يطّبق 
للشـــرائع،  الشـــرائع، هناك املســـلم املمارس 
السلفي، املتطرف، الشيعي، السني، األحمدي.. 
وقس على ذلـــك تيارات كثيرة تعيش جميعها 
في هولندا ومتارس حياتها، وأفكارها ودينها 
بشكل حر متاما، ومن دون خالف أو اصطدام 

بينها.
ملاذا يحدث هذا؟ ألن اجلو العام، أو الغطاء 
العـــام الذي تنشـــط حتته، مظلـــة دميقراطية 
واسعة، تشـــمل الكل، وتسمح للكل بالتعايش 
داخلها بشـــكل سلمي، هذا اإلســـالم املوسع، 
املتعـــدد، هو النموذج املســـتقبلي لإلســـالم، 
وهو إســـالم دميقراطي، ويعيـــش داخل دولة 
علمانيـــة، الدين فيها مفصول عن السياســـة 
لهذا قلت إن مســـتقبل اإلسالم في الغرب. ألن 
كل أشكال اإلسالم ممكنة، وهذا ليس موجودا 

في الدول اإلسالمية.
] لكنهم أقلية، يتصفون بصفات األقلية، التي 

ال يمكنها أن تغير أو تؤثر؟
[ نعـــم، لكن الســـبب الرئيـــس هو فصل 
الديـــن عن الدولـــة، هذا ما يجعل كل أشـــكال 
الديـــن ممكنة. ملاذا ال نطّبق هـــذا املثال فصل 
الدين عن الدولة في مصر، مثال، وفي العراق، 
والعربية السعودية؟ هذه الدول عليها بتبني 

هـــذا الفصـــل وتطبيقـــه داخلها، مببـــادرات 
شخصية، وإن كلفها ذلك مئة عام، لكنه ممكن، 

ومن دون فرض من الغرب.
حضرت منذ ســـنتني مؤمترا في روما عن 
وضع األئمة في أوروبا، وكان من تنظيم شباب 
مســـلمني أوروبيـــني، وتقريبـــا النتيجة التي 
خلص إليها املؤمتر هي أن مســـتقبل اإلسالم 
في أوروبا، وليس في أّي مكان آخر من العالم، 
وذلـــك، بســـبب الفصل بـــني الديـــن والدولة، 
ومســـاحة احلرية. ال ميكننا، نحن في الغرب، 
أن منلي هـــذا اخليار، أو املطلـــب الضروري، 
على الدول اإلســـالمية، هي من سيجد طريقها 

إليه بنفسها، وبقناعات داخلية.
 

تروما اإلسالم

ــــــأن الغرب في الحقيقة  ] مــــــاذا عن االعتقاد ب
ال يرغــــــب في رؤية العرب يتقدمون، ويتحولون إلى 
الديمقراطية، ويفضل أن يراهم متخلفين، تابعين، 

هل هذا موجود أيضا؟
[ كان هنـــاك دائمـــا صـــراع بـــني األديان 
على مدى التاريخ اإلنســـاني، وتنافس بينها 
وتفاضل، لهذا فالدين منطقة احتقان، وانفعال 
شـــديد، لكن الدولـــة إن تأسســـت مبعزل عن 
الديـــن، فإن حـــدة الصـــراع مـــع احلضارات 
األخرى تقل، الن املصالح اإلنسانية، والكونية 

مشتركة ومتقاربة.
الصـــراع الديني ال يزال مســـتمرا، لكن ال 
يجب على العـــرب أن يفكروا أنهم ورقة تلعب 
بها القوى الكبـــرى وحتّركها وفق مصاحلها. 
االستشـــراق كفكـــرة موجود أكثر فـــي العقل 
العربـــي. العـــرب يشـــعرون أنهـــم عاجزون، 
تابعون، وأن أوروبا أقوى، عليهم أن يتوقفوا 
عـــن التفكير على هـــذا النحو وينظـــروا إلى 
أنفســـهم كند وشـــريك مواز للغـــرب. من هنا 
يبـــدأ التغيير، العقل العربي عقل تابع، وعليه 
أن يخـــرج من هذه التبعيـــة الفكرية، ويتحول 
بفكره إلى مستوى أعلى، هو مستوى الشريك.
ــــــت عن ترومــــــا (trauma) في القرآن،  ] تحدث

ماذا تقصد؟
[ حتدثت عن تروما في اإلسالم، وأقصد بها 
التالي: الرســـول كان يحاول إقناع املسيحيني 
واليهود باإلســـالم، لكنهم رفضـــوا. في نفس 
الوقت الرســـول قـــال إنه خـــامت األنبياء، وال 
نبي بعده. اليهود واملسيحيون قالوا دياناتنا 
أقدم وأعرق فرفضوا االلتحاق باإلســـالم. هذا 
الرفض اســـتمر في إزعاج املســـلمني إلى حد 
اليـــوم، وغضبهم جتاه املســـيحيني واليهود 
ال يزال مســـتمرا. املسلمون عليهم أن يعيشوا 
ديانتهـــم، وأن يدعـــوا اآلخريـــن ميارســـون 

شعائرهم وديانتهم كما يرغبون.
] أال تفعل المســــــيحية نفس الشيء؟ التبشير 

موجود في المسيحية أيضا؟
[ صحيح، لكن مشـــكلة اإلسالم، أنه خامت 
الديانـــات، وأن الكلمة األخيـــرة له، وكان على 
اجلميـــع االنصياع له، واالنضمـــام حتته، لم 
يحدث هذا، ورمبا لهذا ال يزال اإلسالم يعاني 
من هـــذا الرفض، ويتحايل عليـــه. هذه تروما 
عميقـــة في اإلســـالم. في النصـــوص الدينية، 
هنـــاك دائمـــا مقارنات بـــني اإلســـالم وباقي 

الديانات.
أعتقـــد أن اإلســـالم يجـــب أن يتوقف عن 
مقارنة نفســـه مـــع الديانـــات التي ســـبقته، 
ويتأقلـــم مع فكرة أنـــه ليس الديـــن الوحيد، 

والعاملي، واألوحد.
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لقاء
الغرب يعقد صراعات    الشرق   األوسط والحل لن يأتي إال من الداخل

[ المستعرب يان   ياب   دي   راوتر: الدعم    الروسي واألميركي لألسد خطأ كبير [ اإلسالم في أوروبا بديل مستقبلي لإلسالم التقليدي
يعتقــــــد يان ياب دي راوتر أن مســــــتقبل اإلســــــالم فــــــي أوروبا وليس فــــــي العالم العربي 
واإلســــــالمي، ويبرر ادعاءه بأن العالم أصبح غير قادر على استيعاب اإلسالم التقليدي، 
وإمنا نسخة ملطفة، متحضرة ودميقراطية منه، هي تلك التي ظهرت وترعرعت في الغرب 

وتشبعت مببادئ الدميقراطية واحلرية والتعدد.

أنا مستعرب وأرفض عقلية االستشراق بمفهومه التقليدي

{كل   صراع   في   العالم   هو   لعبة   قوى   سياسية   عالمية  . الصومال،   البلقان   روسيا   أميركا،   دائما   هناك  

 معركة   وهناك   من   يديرها   لمصلحة   ما.  لكن   ال   يجب   أن   نرمي   كل   شيء   على   هذه   النقطة}.

{قلت   دائما   إن   التغيير   يأتي   من   هناك؟   لكن   لدي   مشـــكل   في   هذا   الطرح   أيضا :  أنا   مع   الديمقراطية  

 وأعرف   أن    من   مشاكالت   العالم   اإلسالمي   عدم   التفريق   بين   الدين   والدولة}.

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

علــــى   العالــــم   الغربــــي   أال   يتدخــــل   فــــي  

 صراعات   منطقة   الشرق   األوسط،   وعلى  

 األطــــراف   املتقاتلة    أن   تتقاتــــل   إلى   أن  

 تصل   بمفردها   إلى   ضرورة   الحوار

الشــــباب   فــــي   املنطقــــة   ينشــــطون،  

 وسيســــمعون   أصواتهــــم،   فــــي   لبنــــان،  

 وفــــي   تركيا   أيضا.  هنــــاك   حرب   حقيقية  

 خفيــــة   بني   الشــــباب   الــــذي   يطمــــح   إلى  

 الديمقراطية   والشباب   املتطرف



سعيد قدري

} األســـابيع الماضية شـــهدت شـــّدا، عنوانه 
التباين في آليات الحفاظ على التنظيم، فهناك 
من يتشبث بضرورة عدم التفريط في الثوابت 
التي قام عليها، حتى ولو أثبتت األيام فشلها، 
وهنـــاك من يـــرى أهميـــة قصوى فـــي إدخال 
تعديـــالت جوهريـــة تواكب موجـــة التغيرات 

اإلقليمية، واالنحناء للعواصف السياسية.
المثير أّن هذا االنحناء قد بدأت إرهاصاته 
تصل إلى قلب التنظيـــم األم، حيث أثار جمال 
حشـــمت القيادي الهـــارب بجماعـــة اإلخوان 
فـــي مصـــر، موضـــوع الفصـــل بيـــن الدعوي 
والسياســـي، األمر الذي يبدو غير منفصل عّما 
جرى ويجري لفروع التنظيم في كل من تونس 

واألردن من قبل.
التحريك الظاهر للميـــاه الراكدة بدأ يأخذ 
أشكاال مختلفة، بينها التصريحات التي تصدر 
عن قيـــادات فـــي الجماعة من حيـــن إلى آخر 
بشـــأن العكوف على دراسة األخطاء ومحاولة 
تجنبها، واإليحاء بأن الجماعة جزء من الدولة، 
وذلك في إطار الحديث عن الوطنية والقومية، 
كما هو حال إخـــوان تونس، وقد ظهر ذلك في 
صـــورة بيانات يتـــم تصديرهـــا للقواعد، بما 
يوحي بـــأن الجماعة تعيد صياغة البعض من 

السياسات في داخلها.
الالفـــت أّن قنابل الدخان جاءت من قيادات 
كبيرة فـــي التنظيم الدولـــي لجماعة اإلخوان، 
أبرزها رســـالة راشـــد الغنوشـــي زعيم حزب 
النهضـــة التونســـي، والذي شـــدد أخيرا على 
أنهم جزء من الوطن والدولة، وليس لديه مانع 
في العمل في إطارهـــا والقبول بأي دور حتى 

ولو كان بسيطا.
تجربـــة إخـــوان األردن كانـــت قـــد ألقـــت 
حجـــرا كبيرا من قبل، وذلـــك عندما أعلنت عن 
فك االرتبـــاط بجماعة اإلخوان فـــي مصر بعد 
انكشـــاف مخاطر سيناريو الصدام مع الدولة، 
وتبقـــى تجربة إخـــوان المغـــرب أكثر نضجا، 
حيث قدمت مســـبقا نموذجا مغايرا في أسس 
العالقة بين الجماعة والوطن، تمت هندســـته 
قبـــل أن تهب ريـــاح الربيع العربي بســـنوات، 
مّما أدى إلـــى صمود حزب العدالـــة والتنمية 

بقيادة عبداإلله بن كيران، أمام التحديات التي 
واجهته.

المغربـــي يختلـــف بالطبع عن  النمـــوذج 
نظيره المصري في البيئة والتصورات، فاألول 
نجح في كبح طموحاته، وتبّنى منهجا تكتيكيا 
متدرجا أفلت الزمـــام لجموحه، فكانت الكبوة 
الكبيرة مع ثورة 30 يونيو 2013 والتي وضعته 

في مربع ضيق لم يفلح في مبارحته.
محمد حبيب نائب المرشـــد العام للجماعة 
سابقا والذي انشـــق عنها قبل سنوات، صرح 
لـ“العـــرب“ قائـــال ”جماعة اإلخـــوان في مصر 
تتميـــز بالجمـــود واالفتقـــار للخيـــال وعـــدم 
االســـتفادة من الدروس والعبر، لذلك خســـرت 
كثيرا وظلت في مكانهـــا“، مؤكدا أن الوصايا 
العشرين لحسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان 
ال تفصـــل على اإلطـــالق بين الدعـــوة كطريق 
ومنهج لنشر الدين اإلسالمي الصحيح، وبين 
السياســـي الذي يوصـــف بالمتغّير ويتناقض 
مـــع فكرة اإلصالح المثاليـــة دون حصول على 
مكاســـب شـــخصية، ولفت إلى أن أهـــم نقاط 
الوصايا العشـــرين للبنا هي أّن اإلســـالم دين 
ودولـــة، وهـــو ما ينفي فكـــرة المثاليـــة وعدم 

التطلع إلى السلطة.
تصريحات حشمت عن فصل العمل الدعوي 
والسياسي تتزامن مع المؤتمر العاشر لحركة 
النهضة التونســـية المزمع عقـــده الجمعة 20 
مايو الجـــاري، لتقريـــر الفصل بيـــن الدعوي 
والسياســـي. الحديث عـــن المراجعات وإعادة 
طريقـــة العمل داخل الجماعـــة من خالل فصل 
الدعوة عن السياســـة يطرح ســـؤاال مهما عن 
مدى إمكانية تنفيذ ذلك على األرض في مصر، 
ومدى اســـتيعاب القواعد الشـــعبية للجماعة 
لهذا الطـــرح، خاصة أن هناك ثوابت تتعارض 
مع االتجاه الذي طرحه حشمت وقد ال يكون من 
المناســـب لدولة في مثل ظـــروف مصر، تعتبر 
اإلخوان جماعة إرهابية. استبعد حشمت قدرة 
القيادات على فرض هذا الطرح عمليا، انطالقا 
من األصول العشرين لحسن البنا التي شددت 
على أن اإلســـالم دين ودولة، وشـــكك أصال في 
وجود تيار موحد داخـــل الجماعة يوافق على 
هـــذا الرأي، ألنه يمثل صدمة كبيرة للتنظيم، ال 

يستطيع تحملها في الوقت الراهن. 

أثنى نائب المرشـــد العام لإلخوان سابقا 
علـــى تجربة حركـــة النهضة التـــي تتبنى منذ 
عزل اإلخوان المســـلمين عـــن الحكم في مصر 
خطابا وسياســـات معتدلة نســـبيا، وتتفادى 
تكرار السيناريو المصري، وتحرص دوما على 
االحتفاظ بمسافة عن التنظيم األم، وتعمل على 
تكريس خصوصيتها. وقال هناك مجموعة من 
المفاهيم تستوعبها حركة النهضة في تونس، 
وجماعـــة اإلخوان في األردن، فشـــلت الجماعة 
بمصر في اســـتيعابها، منها مفاهيم الوطنية 
والوطـــن والمواطنـــة والديمقراطية. وأشـــار 
إلـــى أن جماعة اإلخوان فـــي مصر بحاجة إلى 
سنوات طويلة، حتى يمكن قبولها في النسيج 
االجتماعي، فالمواجهـــة في مصر لم تعد فقط 
مع الدولة إنما وصلـــت إلى درجة الصدام مع 

الجماهير والمجتمع، وهنا مكمن الخطورة.
يظل الســـؤال المحوري هـــو؛ هل يمكن أن 
تتقبل القواعد الشبابية للجماعة فكرة التغيير 
واختراق الثوابت، وما مدى اســـتعداد النظام 

المصري للتعامل مع هذا الطرح؟

إســـالم الكتاتنـــي، الباحـــث فـــي شـــؤون 
الجماعات اإلســـالمية وأحد الكوادر الشبابية 
في جماعة اإلخوان سابقا، اعتبر قاعدة السمع 
والطاعة هي األســـاس الـــذي يحكم التوجهات 
العامة داخـــل الجماعة، فإذا قـــررت القيادات 
اإلخوانيـــة أمرا، فالقواعد ســـوف تتقبله ولو 

على مضض.
توقع الكتاتني أن يبـــدي النظام المصري 
قدرا من المرونة في التعامل مع ملف اإلخوان، 
على ضوء اإلشـــارات التي تظهر من حين إلى 
آخر من الطرفين، منها رسالة حشمت األخيرة، 
فهي تندرج تحت إطـــار التطمينات التي تريد 
الجماعـــة توصيلها إلى الدولـــة والرأي العام 

معا.
أســـس اإلخواني السابق توقعه، بالتقارب 
بين النظام المصري والجماعة، على المشـــهد 
اإلقليمـــي المعّقـــد، والـــذي تبدو فيـــه مالمح 
تشـــكيل تحالـــف ســـّني بقيـــادة الســـعودية 
لمواجهة المحور الشـــيعي الذي تقوده إيران 
واضحـــة، ما يؤكد فكرة وجود وســـاطات بين 

تيارات اإلسالم السياسي والنظم الحاكمة في 
المنطقة، خاصة في مصر، لحســـم المعركة في 

اليمن مثال.
وغمـــز بطرف إلى موقف الواليات المتحدة 
األميركيـــة وعـــدم اســـتبعاد تخفيـــف رهانها 
على تيار اإلسالم السياســـي، حيث تيقنت أن 

إخفاقاته أصبحت عبئا على كاهلها.
مـــا يتـــردد على أنـــه خالف داخلـــي ينخر 
في جســـد جماعة اإلخـــوان بمصر، أنتج لجنة 
لتقييم األوضاع وإعـــادة الهيكلة، وكّلها أمور 
تشي باحتمال سير الجماعة في طريق التغيير 

والمواءمة للخروج من المأزق الذي تعيشه.

} تونــس - حركة النهضة التونســـية تواجه 
اليـــوم كل هـــذه احلقائق وحتـــاول أن تخرج 
بقرارات، يرى املراقبون أنها ســـتكون هالمّية 
وذات طابـــع اســـترضائي يصعب حتقيقه في 

الداخل واخلارج وبني قواعدها.
يرسل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
في تونس اإلشـــارات تلو اإلشـــارات بابتعاده 
عن اإلســـالم السياســـي عشـــية املؤمتر العام 
لتياره السياســـي الذي يبدأ اجلمعة 20 مايو 
اجلاري ويســـتمر حتـــى األحد، وفـــي أجندة 
املؤمتر -وفـــق مواقف زعيمـــه- إنهاء حلقبة 
يختلط فيهـــا الدعوي بالسياســـي، واالنتقال 
بوضـــوح نحو وضع احلزب السياســـي الذي 

يتعاطى مع أمور الدنيا، ال شؤون الدين.
ويلفـــت املراقبـــون إلـــى أن هـــذا التحّول 
العلني لراشـــد الغنوشـــي يعكس املأزق الذي 
وصل إليه اإلســـالم السياســـي ذو النســـخة 
اإلخوانّيـــة، ليس في تونس فقـــط، بل في كل 
املنطقـــة، وأّن مواقـــف الغنوشـــي هي الرأس 

البارز من جبل اجلليد.
ويعتبـــر بعـــض الباحثـــني فـــي شـــؤون 
جماعـــة اإلخـــوان املســـلمني أن هنـــاك أزمة 
تخترق اجلماعة وتطرح أســـئلة حول جناعة 
اســـتمرارها فـــي عالم لم يعد يقبل باإلســـالم 
السياســـي محـــّددا حلياة الشـــعوب، ســـواء 
بالنســـخة التي قدم اإلخوان بها أنفســـهم في 
زعمهم التكّيف مع شروط العمليات السياسية، 
والتي  أو بالنسخة التي يقدمها ”اجلهاديون“ 

تبرز أبشع مظاهر اإلرهاب في الزمن الراهن.
ولفتت أوســـاط تونســـية إلى أّن ما أعلنه 
راشـــد الغنوشـــي جلريدة لوموند الفرنســـية 
اخلميس 19 مايو احلالي، ميثل متوقعا جديدا 
له وحلزبه، ذلك أن اإلعالن من منبر الصحيفة 
الفرنســـية على أنه ”لم يعد من مبّرر لإلسالم 
السياســـي في تونس“ هو إعالن للعالم أجمع 
بإفالس املشـــروع اإلخواني الذي خّيل لبعض 
الدوائر الغربية أنه سيكون حصانا رابحا في 

املنطقة.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن التونســـي أّن 
حديـــث الغنوشـــي للصحيفة الباريســـية عن 
أّن التجربة التونســـية ”وضعت حدا للتطرف 
الدينـــي والتطـــرف العلماني“ على الســـواء، 
يغفـــل الدور الـــذي لعبه الغنوشـــي وصحبه 
فـــي توفير مناخات رواج التطرف اإلســـالمي 
في تونس، ســـواء مـــن خـــالل التواصل معه 
واســـتمالته واالجتمـــاع بقادته ورمـــوزه، أو 
من خالل تعبئـــة امليدان الديني داخل الفضاء 

السياسي واالجتماعي التونسي.
وأشارت مصادر سياســـية في تونس إلى 
أّن ذهاب الغنوشـــي في مقابلته مع الصحيفة 
الفرنســـية إلى حد رفض أن يكون رجل الدين 
قائدا، وال حتى عضوا في أي حزب سياســـي، 
هـــو مبثابـــة تقـــدمي أوراق اعتمـــاد جديـــدة 
لـــدى العواصم الغربية، ليـــس بصفته واحدا 
من أشـــهر املنّظرين لإلســـالم السياســـي، بل 
بتحّولـــه اجلديـــد إلى منّظر فـــي فكرة خروج 
اإلسالم من السياســـة أو خروج السياسة من 

اإلسالم.
وإذا ما كان راشـــد الغنوشي قد اعتبر في 
مقابلته مع الصحيفة أّن اإلســـالم السياســـي 
قـــد شـــّوهته ظواهر داعـــش والقاعـــدة، وأنه 
يجب التفريق ما بني ”الدميقراطية املســـلمة“ 
التي يتبناها و“اإلســـالم اجلهادي املتطرف“، 
فإّن باحثني في شـــؤون اإلســـالم السياســـي 

يتســـاءلون عما يعنيه بالدميقراطية املسلمة، 
قابـــال  الدميقراطيـــة  مفهـــوم  كان  إذا  ومـــا 
للتصنيف بني ما هو مسلم وما هو غير مسلم، 
ويشتبهون في أن الغنوشي يخلع رداء إسالم 
سياسي ليرتدي رداء إسالم سياسي آخر، مبا 
يجعل من التحّوالت العتيدة حركة شـــكلية ال 

تطال املضمون احلقيقي ملعتقداته.
وقد أبلغ الغنوشي اجلريدة الفرنسية أنه 
يريد حلزبه الذي من املفترض أن يغير املؤمتر 
اســـمه، وأن يرّكـــز علـــى املشـــكالت اليومية 
وحياة العائلة والناس، وليس حزبا يتكلم مع 

جمهوره عن اليوم اآلخر.
والحظ املراقبـــون أن تناول زعيم النهضة 
لشـــؤون تتعلق بدور املرأة وشـــؤون املثليني 
وغيـــر ذلك، إّمنا جاء ليحاكـــي العناصر التي 
تهـــم العالـــم الغربـــي، أكثر من كونهـــا جزءا 
حقيقيـــا مـــن جدل داخـــل حزبه أو فـــي ثنايا 

اهتماماته.
أوســـاط تونســـية عن الهوية  وتتســـاءل 
طابعهـــا  نـــزع  لـ“النهضة“بعـــد  املســـتقبلية 
الديني، ومدى استعداد احلزب من قاعدته إلى 
كادره فـــي لعب دور جديـــد ال يحمل أي تراكم 

معرفي وال يتحّلى بالتجربة املناسبة.

ويـــرى معارضـــون حلركـــة النهضـــة في 
تونـــس أّن كل ما في األمـــر هو إعادة متوضع 
للغنوشي، لم يأت بناء على قناعة أيديولوجية، 
بـــل لدواع براغماتية ظرفية، ســـببها املقاومة 
التي مارســـها املجتمع التونسي ضد األسلمة 
التي عملت عليها حركة النهضة وأشـــباهها، 

إضافة إلى تبّدل املناخ اإلقليمي والدولي.
ويشكك املعارضون لـ“النهضة“ في صدقّية 
حتـــّوالت الغنوشـــي، ويشـــتبهون بإمكانيـــة 
تراجعـــه عنهـــا، إذا ما شـــعر بإمكانية هبوب 
رياح لصاحله ولصالح اإلسالم السياسي من 

جديد.
حركـــة النهضة التونســـية التي ترى فيها 
تفّرعـــات كثيرة لإلخـــوان في العالـــم العربي 
منوذجـــا جريئـــا ومنفـــردا لتحقيـــق املعادلة 
الصعبـــة بني عقيدتها السياســـية واالنخراط 
ضمن اللعبـــة الدميقراطية والنشـــاط املدني، 
باتـــت في مـــأزق ال حتســـد عليه مـــن ناحية 
انحصار الهامش الذي كان يغّذيها في القدرة 
على االستمرار وكســـب املؤيدين، وهي اليوم 
تواجه أصعب االمتحانات منذ قبولها باللعبة 
السياســـية، ّمما جعلها تدرك قبـــل غيرها أّن 
العمل في العلن، غير ذاك الذي كان في السر.
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التنظيم اإلخواني في مصر والخيارات التي ال بد منها

املؤتمر العاشر لحركة النهضة التونسية واالنحناء للعاصفة

فروع جماعة اإلخوان املسلمني في عدد من الدول العربية تتعّرض إلى مأزق استراتيجي 
كبير، وتواجه خيارات تتعّلق مبســــــتقبل وجودها، وأســــــئلة قد تكّلفها املزيد من التدهور 
في جســــــم هــــــذا التنظيم الذي صمد لنحــــــو ثمانني عاما، وهو ما جعــــــل اخلالفات تدّب، 
وتتصاعد أصوات من يرفضون السياســــــة التي تدار بها اجلماعة، لتضعها أمام مفترق 
طــــــرق تاريخي قد يدفعها إلى التحلّل في النهاية، مع فوارق تخّص بيئتها االجتماعية في 

كل بلد وتفاوت في طرق املواجهة والتكّيف.

إفالس املشــــــروع اإلخواني، حقيقة باتت واضحة فــــــي الداخل واخلارج وبإقرار ضمني 
ــــــر الغربية التي راهنت على  ــــــر معلن من طرف قادته السياســــــيني، وكذلك لدى الدوائ وغي
إمكانية االعتدال والوســــــطّية ضمن معادلة املصالح املشتركة، والتي تبدو اآلن مستحيلة 

التحقيق مع احلرب على اإلرهاب والسعي إلى جتفيف منابعه.

 إخوان مصر في ممر ضيق وكل الحلول ليست مضمونة

[  مصير اإلخوان متشابه رغم التباين في الخصوصيات [ التكيف الصعب أو الصدام مع املجتمع والدولة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ عقد كرسي غرناطة لدراسات 
الحضارة اإلسالمية وتجديد الفكر 

الديني دورة أكاديمية حول موضوع 
”اإلسالم واإلسالم السياسي: 

الجوامع والفوارق“، وذلك في مقره 
بمدينة غرناطة، خالل الفترة من 
9 إلى 13 مايو الجاري، وتناولت 

المحاضرات ظاهرة ”اإلسالم 
السياسي“ وعوامل نشأتها.

◄ حث محمد البشاري أمين عام 
المؤتمر اإلسالمي األوروبي، ورئيس 
فيدرالية مسلمي فرنسا، على ضرورة 
تأسيس ما أسماه بـ“كتائب أو جيش 

إلكتروني قوي“، يكون موزعا على 
دول العالم للتصدي ألفكار داعش.

◄ أعلن عمدة مدينة أنتويرب 
البلجيكية بارت دي ويفر، األربعاء 
الماضي، عن حملة جديدة لتوظيف 

المزيد من الشباب المسلم في شرطة 
أنتويرب، وأعرب عن نيته البدء في 

االستفادة من تعدد األصول المهاجرة 
في المدينة داخل جهاز الشرطة.

◄ قال مدير ”مكافحة التطرف 
والعنف“ في وزارة الداخلية األردنية 

إنه ال توجد باألردن أي إحصائية 
حول أعداد األشخاص الذين ينتمون 

إلى جماعات إرهابية، لكن هناك 
مؤشرات تدل على وجود أشخاص 

متطرفين، وبالتالي يجب إرساء 
برامج توعية ووقاية.

◄ يبدي نصف الجزائريين تأييدا 
لفصل الدين عن السياسة، كما ترتفع 

نسبة المواطنين الذين يرون أن 
الشريعة هي المصدر الوحيد أثناء 

إعداد القوانين. حسب تقرير للمعهد 
األلماني للدراسات ”كونراد أدنوار“.

باختصار

قنابل الدخان جـــاءت من قيادات 

فـــي التنظيـــم الدولـــي لإلخوان، 

أبرزهـــا رســـالة راشـــد الغنوشـــي 

زعيم حزب النهضة التونسي

◄

اإلخوانـــي،  املشـــروع  إفـــالس 

حقيقة باتـــت واضحة في الداخل 

والخارج وبإقرار ضمني وغير معلن 

من طرف قادته السياسيني

◄

هل استنفدت حركة النهضة كل محاوالت التكيف مع محيطها

{اإلرهاب مشكلة، لكن مشكلتنا في أوروبا في التفريق بين اإلرهاب اإلسالمي والثقافة اإلسالمية. 

أؤمن بأن اإلرهاب اإلسالمي مثل النازية، كانوا يتحدثون عن الله لكن ال يؤمنون به في الواقع».
نيكوال الجويا
صحافي إيطالي

{جماعات اإلسالم السياسي ال مستقبل كبيرا لها في مصر؛ أعضاؤها لن يغيروا توجهاتهم.. 

الفرصة كانت سانحة أمامهم للتغير قبل 30 يونيو، ولكنهم أصروا على عدم التغيير}.

حلمي مننم
وزير الثقافة املصري إسالم سياسي
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ثقافة
انتخـــب املجلـــس املركزي لالتحاد العـــام لألدباء والكتاب في العـــراق  الباحث ناجح 

املعموري رئيســـا جديدا له، والشـــاعر إبراهيم الخياط أمينا عاما. ويخلف املعموري 

في هذا املوقع سلفه الناقد فاضل ثامر.

أعلن خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن فتح املراكز الثقافية 

باملتاحف، مجانا إلى غاية الثامن والعشـــرين من شـــهر مايـــو الحالي، وذلك 

احتفاال باليوم العاملي للمتاحف.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، برئاسة هيثم الحاج 

علي، كتابا بعنوان ”الخرافات 
والغيبيات في السينما“ وهو من 

تأليف فاروق إبراهيم، وتقديم 
ناجي فوزي.

◄ صدر مؤخرا كتاب بعنوان 

”الظواهر الصوتية والصرفية في 
لهجة الحمراء بسلطنة عمان“ وهو 

دراسة وصفية تحليلية للباحث 
خالد بن عبدالله بن محمد العبري.

◄ احتضنت المكتبة الوطنية 
بالجزائر ندوة دولية بعنوان 

”تمثيل التاريخ في الفنون واآلداب 
األفريقية“، شارك فيها روائيون 
وأكاديميون من أوروبا وأفريقيا.

◄ أعلنت وزيرة الثقافة التونسية 
سنية مبارك عن إحداث تظاهرة 

شعرية جديدة تحمل اسم الشاعر 
الراحل محمد الصغير أوالد أحمد، 

وتقام سنويا بمختلف جهات 
الجمهورية تزامنا مع ذكرى وفاته.

◄ افتتحت هذا األسبوع الدورة 
األولى من مهرجانات بيروت 

الثقافية بعرض بصري موسيقي 
راقص بعنوان ”رواية بيروت“ 

سلط الضوء على تاريخ العاصمة 
اللبنانية.

◄ تحت شعار ”إشعاع بالدنا 
بصنعة أجدادنا“، تنظم جمعية 

أبولون للثقافة والفنون يومي 21 
و22 مايو الجاري األيام الثقافية 

للتراث والنسيج بمنطقة قصر 
هالل من والية المنستير التونسية.

باختصار

حكاء القرية وفقيهها يجمع النقاد في ذكرى رحيله
[ سليمان فياض على محك البحث والتمحيص [ كتاب يضم خمسين مقالة لنقاد من مختلفي االتجاهات واألعمار

ممدوح فراج النابي

} يتضمـــن كتاب ”ســـليمان فياض وســـحر 
السرد“، للكاتبة سمر إبراهيم، مجموعة كبيرة 
من الدراســـات النقدية والمقاالت التي تتناول 
إبداع الراحل سليمان فياض من كافة جوانبه 

منذ العام 1961 وحتى العام 2015.
ويستقي الكتاب مادته األساسية من كتاب 
ســـابق بعنوان ”تحت شمس الكتابة دراسات 
وشهادات في سليمان فياض“، وهو من إعداد 
مؤلفة الكتـــاب الجديد أيضـــا، لكنها أضافت 
له العديد من الدراســـات الجديدة التي عثرت 
عليها وفي بعض منها دراســـات لم ُتنشر من 

قبل في أي مطبوعة.
واعتمـــدت المؤلفـــة أثناء إعداد 
الكتاب على خطـــة معينة، جعلتها 
تستثني من الكتاب المقاالت التي 
هي أشـــبه بالعـــروض الصحافية 
أو األخبـــار عـــن كتبـــه، وكذلـــك 
أو  والشهادات  المقاالت  استثنت 
البورتريهات عن سليمان فّياض 
اإلنسان، ومن ثّم اقتصر الكتاب 
صت  علـــى المقاالت التـــي ُخصِّ
لعمل من أعمال سليمان فّياض.
كما اتخذت ســـمر إبراهيم 
في عملها الجديد، الصادر عن 

الهيئـــة المصرية العامة للكتاب منهَج 
االنتخاب في المقاالت التي اختارتها، فراعت 
عـــدم التكـــرار، أما إذا كان للناقـــد أو الباحث 
أكثـــر من عمل أو مقال تقـــول ”نختار األحدث 
واألكثر عمقا“. ومن منهجها أيضا أنها رتّبت 
المقـــاالت داخـــل الفصول ترتيبـــا زمنّيا يبدأ 
مـــن األحدث من حيـــث تاريخ النشـــر وينتقل 
تدريجّيا حتى ينتهي بنا ألّول مقال نشـــر في 
الكتاب عن العمل اإلبداعي لســـليمان فياض، 
ة الكتاب علـــى ذكر بيانات  وقد حرصـــت ُمعدِّ

المقال: االســـم، المؤلف، مكان النشر وتاريخه 
في بداية المقال حتى تتســـنى للقارئ القراءة 

في ضوء تلك البيانات.

سحر السرد

يحوي الكتاب، الصادر بمناســـبة الذكرى 
األولى لرحيل ســـليمان فيـــاض (1929ـ2015)، 
بين دفتيه مقاالت ودراسات ُمتعّددة عن أعمال 
ُسليمان فّياض، تصل إلى خمسين مقالة لُنقاد 
من مختلفـــي االتجاهات واألعمار، وال تقتصر 
المقاالت والدراســـات على النقاد المصريين، 
بل تشـــمل أيضا النقاد العـــرب، الذين وجدوا 
ُقون عليها  في إبداع الّرجل مـــادة خصبة ُيطبِّ
أدواتهم النقدّية كما فعل غالب هلســـا 
وشـــمس  زكريـــا تامر  وأيضـــا 

الدين موسى.
وما تمّيز به ســـليمان فياض 
ع  عن غيره من المبدعين، هو تنوُّ
أعمالـــه ما بيـــن أعمـــال إبداعّية 
(روايـــة ـ قصـــة ـ قصص ناشـــئة) 
وكتابـــات فكريـــة، مثـــل كتابه عن 
ة،  الوجـــه اآلخر للخالفة اإلســـالميَّ
األربعـــة،  اإلســـالم  أئمـــة  وكتـــاب 
وإبداعات أخرى مثـــل البورتريهات 
واللوحـــات القلمّيـــة. وهو ما وّســـع 
عة  م صـــورة متنوِّ دائـــرة القراءة لتقدَّ
عـــن الرجـــل ليســـت مقتصـــرة علـــى اإلبداع 
الروائي أو القصصي، وإنما تشمل كافة أنواع 

اإلبداع والفكر.
وال تنبُع أهمية كتاب ”ســـحر الّســـرد“ من 
أّنه يحوي كافة المقاالت التي كتبْت عن أعمال 
الّراحل سليمان فّياض على مدار خمسين سنة 
فقط، بل يكشـــف في أحـــد جوانبه المهمة عن 
دة في القّصة  عوالم ســـليمان فياض المتعـــدِّ
واية، وســـير الناشـــئة، والفكـــر، واللغة،  والرِّ
وكيف تتشابك كتاباته مع واقعنا اآلن؟ وتدلي 
بقولها فـــي قضايا معاصـــرة مازالت تحتاج 
لوقفة، ومن أبرزها: التخّلف، الجهل، الخالفة 
اإلســـالمّية، الفتـــوى.. إلـــخ، كما تقول ســـمر 

إبراهيم في مقدمة الكتاب.
م الكتاب صورة أخرى  ومن جهة ثانية يقدِّ
عن شـــخصية الكاتب من خالل عالقاته برفاق 

جيلـــه، واألجيـــال التالية، وتطـــّور فن القصِّ 
لديهم. أما النقطة المهمة التي يشـــتغل عليها 
الكتاب والتي يجب أن تكون مجاال لدراســـات 
مستقبلية فهي رصد حركة النقد العربي خالل 
مســـيرة خمســـين عاما، فالكتـــاب يجمع بين 
دفتيه مقاالت ألساطين النقد في مصر والعالم 
العربـــي، باإلضافـــة إلى أن الكثيـــر من النقاد 
كتبـــوا مقـــاالت عن أعمال الكاتـــب في مراحل 
زمنية مختلفة، وهو ما يكشـــف عن تطور رؤى 
ل  النّقـــاد وتغّير مواقـــف الكثير منهـــم، وتبدُّ
بعض المناهج التي كانوا متمســـكين بها في 
فترة من ســـني عمرهم المختلفة، ثم هجروها 

إلى مناهج أخرى.

املارق واملتنور

جاء كتاب ”سليمان فياض وسحر السرد“ 
في ثالثة أقســـام يضم كّل ِقســـم مجموعة من 
الفصول، القســـم األول عن روايات ســـليمان 

والدراســـات  القـــراءات  وشـــملت  فّيـــاض 
النقديـــة لروايات أصـــوات، والقريـــن، وأيام 
مجاور، والقسم الثاني قســـمته المؤلفة على 
المجموعـــات القصصية التي شـــملت قراءات 
في أعمال: عطشان يا صبايا، وأحزان حزيران، 
والعيون ووفـــاة عامل مطبعة، والذئبة، وذات 
العيون العســـلّية، والّشرنقة، ويعد هذا القسم 
مـــن أكبر األقســـام حيث اشـــتملَّ على ســـتة 
فصـــول. وأما القســـم األخير فاحتـــوى على 
قراءات في إبداعات أخرى من أعمال ســـليمان 
فياض، كتابة البورتريهات واللوحات القلمية، 
وأدب الطفل، والكتـــب الفكرية، ومقاالت عامة 
عن الراحل ومســـيرته الحياتيـــة واإلبداعّية، 
كما في مقاالت شعبان يوسف وإدوار الخراط 

ومحمود أمين العالم.
وتشـــير الكاتبة فـــي مقدمتهـــا إلى عالقة 
فيـــاض بجماعة اإلســـالم الّسياســـي، وكيف 
أنـــه بكتاباتـــه أزعجهـــم وهـــو مـــا جعلهم ال 
يبخلـــون عليـــه بمنحـــه ألقابا عديـــدة تظهر 

موقفهـــم العدائي منه مثـــل: األزهري المارق، 
واألزهـــري المتأســـلم، واألزهـــري الذي خلع 
العمامـــة، وعلى الجانب المقابـــل كانت هناك 
ر  ـــُن مواقفه مثل، األزهـــري المتنوِّ ألقـــاب ُتثمِّ

والفقيه الحكّاء.
وصّدرت سمر إبراهيم كتابها بسيرة ذاتية 
مختصـــرة للمؤلف، وهي كانت أشـــبه ببطاقة 
تعرف بـــه وبالوظائف التي شـــغلها واللجان 
التي انتســـب لعضويتها، وبأعماله وتواريخ 
صدورها وأيضا بالجوائز التي حصل عليها، 
والتي مـــن أهمها جائزة الدولة التشـــجيعية 
عام 1970، وجائزة سلطان العويس عام 1994، 

وجائزة الدولة التقديرية عام 2002.
كمـــا تختم المؤلفـــة بيبلوغرافيـــا حاوية 
لـــكل ما كتـــب عنه من مقـــاالت، وهـــي مرتبة 
بحســـب العام وتبدأ في مايـــو 1957، وتنتهي 
بآخر مقالة كتبت عنه في 3 ســـبتمبر عام 2015 
بعنـــوان ”رجل الديـــن فـــي األدب المصري“، 

للكاتب مصطفى بيومي.

حظي العديد من األعمال اإلبداعية (رواية – شعر – قصة..) باهتمام الباحثني والدارسني 
والنقاد، وتأرجحت اآلراء حول هذا االســــــم أو ذاك. وهــــــي آراء ومواقف تراوح عادة بني 
متهّجم ورافض وبني مؤيد ومساند، لكن اجلامع بينها يبقى معيار النقد املوضوعي البعيد 
عن التجاذبات والتوجهات الفكرية والتيارات السياسية، ويعود االهتمام ببعض الكتابات 
واألســــــماء إلى مكانة املبدع وما ينتجه، وهو من عالمات الكاتب املتميز الذي يقف واثقا 

أمام املناهج النقدية على اختالفها وتعّددها وأيضا تناقضها.

املقاالت والدراســـات تشمل أيضا 

النقـــاد العـــرب الذيـــن وجـــدوا في 

إبداع الرجـــل مادة خصبة يطبقون 

عليها أدواتهم النقدية

 ◄

الذاكرة ال تنسى اإلبداع

} براغ  – يعد الكاتب والروائي الســـوري هيثم 
حســـين المقيم في أدنبـــرة بالمملكة المتحدة، 
مـــن أهم التجـــارب األدبية العربيـــة لما له من 
إســـهامات في كتاباتـــه الســـردية أو النقدية. 
وقـــد ترجم مؤخرا في مدينة بـــراغ بجمهورية 
التشـــيك روايـــة للكاتب هيثم حســـين بعنوان 
"رهائـــن الخطيئـــة" قامـــت بنقلها إلـــى اللغة 
التشـــيكية األكاديمية يانا برجيسكا، وقدم لها 

الشاعر والكاتب التشيكي ييرجي ديدجيك.
وصدرت الرواية المترجمـــة بالتعاون بين 
نادي القلم التشـــيكي ومنظمة "مبادرة من أجل 
ســـوريا الحّرة" في التشيك. ويمكننا أن نالحظ 
أن النســـخة المترجمة جـــاءت بعنوان مختلف 
عـــن العنوان األصلـــي للرواية حيـــث العنوان 

الجديد هو "أين بيتك، خاتونة..؟!" وفق ما رؤية 
المترجمة للنص المنقول عن العربية.

يمكـــن اعتبار هذا النص الســـردي 
نصا استشـــرافيا بما للكلمة من معنى 
حيـــث تعالـــج الرواية، الصـــادرة في 
نســـختها األولـــى ســـنة 2009 عن دار 
التكوين في دمشـــق، إشكالّية األكراد 
المشـــتتين بين الحـــدود التي تفصل 
ســـوريا عـــن تركيـــا، فـــي مختلـــف 
أو  السياســـّية،  ســـواء  أبعادهـــا 
الدينّية، أو الفكرّية، أو االجتماعية، 

وذلك قبل اندالع الثورة السورية.
القضيـــة المحوريـــة للروايـــة هـــي قضية 
األكـــراد الذيـــن مازالـــوا إلـــى اليـــوم يعانون 

اإلقصـــاء الجغرافـــي والثقافـــي بين ســـوريا 
وتركيا. ويصـــف الكاتب بدقة تفاصيل 
حيـــاة األكـــراد المعزولة والذين 
يعانـــون مـــن الشـــتات والفصل 
فيمـــا بينهم بيـــن حـــدود بلدين 
وحقول  مكهربة،  شـــائكة  بأسالك 
ألغـــام أودت بحيـــاة الكثير منهم. 
هـــذا الفصـــل يعّبـــر عن الشـــتات 
الحقيقي الذي يعيشـــه األكراد منذ 
عقود من الزمن، حيث كشف الكاتب 
مـــا كان مخفيا من مظاهـــر حياتهم 

التي مزقتها الجغرافيات.
حيـــاة األكراد  كأفـــراد وجماعات 
مهمشـــة التي صورتها الروايـــة لم تكن بمعزل 

عـــن محيطها العالمي واألحـــداث الكبرى التي 
غّيرت من مظاهر الحياة والسياســـات الدولية 
التـــي لم تكتف بتجاهلهم بل ســـعت أيضا إلى 

تشويههم كشعب يصدر العنف.
تتطرق الرواية إلى مناطق ســـورية مهملة 
على مـــر التاريخ وتثير تســـاؤالت كبيرة حول 
مصير شـــعب مـــازال يعيـــش الشـــتات، بطلة 
الرواية هي امرأة عجوزا، تحاول جاهدة طيلة 
حياتهـــا أن تحمي أبناءها من تداعيات الحياة 
الهامشـــية التي يحياها شعب بأكمله، وتعاني 
مـــرارة النبذ والتهميش بصمـــت، ولكنها على 
فراش المـــوت تحكي قصتها كاملة، ليكتشـــف 
معهـــا القارئ معاناتها كأم طيلة عقود وال ذنب 

لها سوى أنها كردية.

 «رهائن الخطيئة} رواية عن الشتات الكردي باللغة التشيكية

 الشاعر ولـذة الوهـم

} جزء كبير من اجلســــد الشــــعري العربي 
كان ميثل ثناء علـــى احلياة أو تطرية لها أو 
تسريبا لإليقاع إلى مفاصلها املتخشبة حتى 
كدنا ننسى أن للشعر صلة ما مبنابته األولى، 
حني كان ابن الطبيعة بكّل ما فيها من تلقائية 
وبكارة وفوضى، وحني كان حارســـا لفظاظة 
الروح غير املقهورة، وصنوا للجســـد القادر 
على ارجتال مباهجه، واالحتفاء بخســـاراته، 
أو هشاشته دون حياء كاذب أو بسالة مّدعاة.
ها هو الشـــاعر احلديـــث واقف في حيزه 
الضيق يرقـــب الواقع ينفلت من بني قصائده 
أو يتسرب من ثنايا شباكه املرخـاة في الريح 
دون جـــدوى. مؤملـــة كانـــت انتقالُة الشـــاعر 
من أفقـــه العام إلى انهماكاتـــه الداخلية، من 
فروســـيته احلقـــة أو املدعــــاة إلى شـــجاعة 
اليائـــس احملـــّدق بالهاوية بعينـــني مليئتني 

بالغضب أو احليرة أو العجز.
هذه الكلمة محاولة للحاق بالشـــاعر وهو 
يتراجع عـــن فضاءاته اخلارجيـــة أو مناطق 

نفـــوذه املوروثـــة أو حكمتـــه الفائضـــة عن 
احلاجة أحيانا. مجموعة من شعراء احلداثة 
كانوا يوزعون مواقفهم على مستويات شتى. 
الواهم الكبيـــر، واألعزل املخبـــوء في محنة 
روحه املتشظية، واملغلوب على أمره الشعري 
واإلنساني، وأخيرا املطرود من وطن متوهم 
طاملا بالغ في االنتماء إليه واحتمال جبروته.
الشـــاعر، إذا، أمام حلظة اإلقـــرار الكبير 
باخلذالن أو العجز. حلظة بالغة اخلصوصية، 
يتمـــرد فيها الشـــاعر على جبروتـــه الكاذب 
ومتاثله القطيعي ويستعيض عنهما بشجاعة 

املمعن في يأسه، واملمعن في نقائه أيضا.
في نصـــوص محمـــد املاغـــوط مثال ثمة 
وهم ســـاطع وهم البدائي املشـــرد، بني املطر 
وبكارة الليـــل. هربا من عبودية اآلن، والهنا، 
إلـــى حيـــاة وحشـــية صافية، يكتشـــف فيها 
روحه وجســـده معا وهمـــا يتفتحان عاريني 
أمـــام الطبيعة. وبذلك، ومن خالل هذا الوهم، 
يحقـــق الشـــاعر منتهى حريتـــه، حيث يغدو 
جزءا من متّوج الليـــل. وحرية الريح. وحتى 
يســـتكمل وهمه الشرس الوحشـــي هذا، فإن 
املاغـــوط يجعل مـــن العبودية لـــذة، ويفجر 
فيها ومنها حياة أخرى، ليصعد بها إلى أفق 

الوهم. وكأن الوهـم لـــدى املاغوط أكثر رفعة 
من احللم وأشّد نقاء منه.

فاحللـــم اليـــوم لم يعـــد حلما، فقد شـــاع 
وابتذل، وُأثبـــت الواقع بطالنه مرات عديدة. 
احللـــم فضلة احملتمل، وبقية املمكن، التي قد 
نعـــّول عليها، وقد نتغنى بهـــا، ولكن غناءنا 
لها جزٌء من ازدواجية ال نســـتطيع التخلص 
منها، واحلالم في زماننا هذا يســـّمي هزائمه 
وخســـاراته بأضدادها، هربا مـــن االعتراف 
الكبيـــر واملزري بهذه اخلســـارات والهزائم، 

وإنكارا ملذلته التي يتمرغ فيها كل يوم.
أما لدى سركون بولص، فإن هذا االرتطام 
املريـــع بـــني عبوديـــة الواقع وحريـــة الوهم 
يصل أقصى مدياته، فنحن ال جند في شـــعر 
ســـركون ذلك الصريـــر األيديولوجي الصادر 
عن مطحنة فكريـــة حتتقن بالزيف واملداهنة. 
بل جند أنفســـنا، كما فـــي قصيدته ”حتوالت 
مثال، أمـــام بطـــل النّص،  الرجـــل العـــادي“ 
أو األنا الشـــعرية وهي تنشـــطر بني عاملني: 
األســـطورة والفعـــل اليومي املكـــرور، رجٌل 
نهاري مسطح، بالُغ الشيوع ودون تضاريس، 
أخذته واجباتـــه اليومية إلى خارج نفســـه، 
وأفقدتـــه بفعل التكـــرار جموحـــه الداخلي، 

وأخمدت فيه شكوى املتذمر ومتلمل احلانق.
لم يعد أمام الشـــاعر إذا إّال وهمه اجلميل 
هذا يكشف به عن ضعفنا اإلنساني، ال ليزيده 
ابتذاال، بل ليرتقي به، عبر االعتراف امللتهب 
واحلميم، إلى مســـتوى أسطوري ليلي مفعم 
باملعنى، يفارق فيه عمومية البشر النهاريني، 

حيث الوضوح والتشابه والطاعة.
وليـــس بعيدا عن ســـركون بولص، الذي 
ينتصـــر علـــى العالـــم النهـــاري القطيعـــي 
واملتماثـــل، يحقق محمـــود درويش انتصارا 
مـــن نوٍع آخـــر، انتصـــار اإلبـــداع على قوى 
الفناء والتالشـــي، انتصاره هـــو على موته 
الشخصي، بعد أن نزع عنه غموضه وتعاليه 
وخفـــاءه والإنســـانيته، ويجعلـــه موضوعا 

للسخرية والتندر أحيانا.
يســـتدرج درويش موته الشـــخصي إلى 
كمـــني ال ميكن اخلـــروج منه: اللغـــة، وينهال 
عليـــه بوابـــل من صلـــف اخلطاب الشـــعري 
ونرجســـيته احملرقة، وبذلك يبدو الشاعر هو 
املقتحم واآلمر، هو الناهي واملتحكم والالعب 
باللغـــة. أما املوت فهـــو الواقعـــي في أدنى 
مراتبه، إنـــه املصغي، واملهجـــو، واخلاضع 

لفعل اللغة التي تفتك بجبروته القدمي. 

علي جعـفر العـالق
شاعر من العراق مقيم في اإلمارات 



عبود الجابري

} نهار كامل خصصته عمان لقصيدة النثر من 
خالل أوراق نقدية وقراءات شعرية ومناقشات 
أفضت إلى االعتراف بها كفرد من العائلة وإن 

كانت لبقية األفراد تحفظات.
كثيـــرة هي االعترافـــات التـــي وردت قبل 
العشـــرات مـــن الســـنين، إال أن االعتراف هنا 
جـــاء بعد إيـــراد أســـباب موجبـــة جعلت من 
النقـــاد واألكاديميين يتباحثـــون في قصيدة 
النثر، مباركين حضورها في المشهد الثقافي 

العربي رغم اختالفهم حول التسمية.
الحلقـــة الدراســـية التـــي حملـــت عنوانا 
”ملتقى قصيدة النثر في عمان“ عقدت بمبادرة 
من ملتقى الرواد الكبار، واعتمد المشـــاركون 
فيهـــا ورقة أساســـية وأربع أوراق مســـاندة، 
الورقة األساســـية كانت بعنوان ”إشـــكاليات 
قصيـــدة النثر 2016، بعـــد أن هدأت العاصفة“ 
للباحـــث عزالديـــن مناصرة صاحـــب الكتاب 
الذي يحمل العنوان ذاتـــه والصادر في العام 
1998، البحث خلص فيه مناصرة إلى مجموعة 
مـــن النقاط نذكـــر منها: حســـم النقاش حول 
مســـائل عّدة، أهمها مصطلح ”قصيدة النثر“، 
هـــو الواقـــع الفعلي حتـــى لو حمـــل ظاهريا 
النقيضين، ألن هذا االلتباس نفسه هو جوهر 

قصيدة النثر، انطالقا من مقولة ”خطأ شـــائع 
خير من صحيح مهجور“.

قصيدة النثـــر لم تعد  كمـــا أن ”شـــرعية“ 
مطروحـــة للنقـــاش، ألنهـــا ”شـــرعية فعـــال“ 
عبر اآلالف مـــن المجموعات الصـــادرة بفعل 
ديمقراطية النشـــر. ثم لم تعد مســـألة ”الوزن 
والـــالوزن“، وهـــي عنصر واحد مـــن عناصر 
”الشـــاعرية“ مطروحـــة للنقـــاش، إذا أخذنـــا 

أوصاف قصيدة النثر في واقع نصوصها.
وشـــدد عزالديـــن مناصرة علـــى مرجعية 
قصيدة النثر العربية فـــي مرحلتها الحديثة، 
وفي تقديره هي ”النثر الفني“ كما عند جبران 
خليل جبـــران ومي زيادة، والشـــعر المنثور، 
كما عند أمين الريحاني. ويكاد يجزم أن أمين 
الريحانـــي هو الرائد التاريخي لقصيدة النثر 
في مرحلتها األولى ســـنة 1910. كما يعتقد أن 
قصيدة النثر، أصبحت جنســـا أدبيا مستقال، 
من نوع ”جنس الحافة“، تحمل درجات شعرية 
عالية وأســـاليب ســـردية. وال يعتقد أن نوعا 
أدبيا له هويته الخاصة يمكن أن يتنازل عنها 

لصالح هوية أخرى، فالحرية ليست فوضى.
ولفت مناصرة إلى أن ”شـــعرية الترجمة“ 
كان لها دور مهم في صياغة أســـاليب قصيدة 
النثر العربية. كما أشار إلى أنه مازال االعتقاد 
راســـخا باألثر الذي لعبـــه التمويل األميركي، 

وإعالن فضيحة التمويل األميركي للشقيقتين 
”مجلـــة حوار“ مـــن قبل المخابـــرات المركزية 
من وزارة الخارجية  األميركية، و“مجلة شعر“ 
األميركيـــة في منتصف ســـتينات القرن الـ20، 
كان ســـببا في الركـــود الذي أصـــاب قصيدة 
النثر إال أنها ما لبثت أن اســـتعادت نشـــاطها 
بشكل شرس عقب سقوط االتحاد السوفييتي 
وصعود االحتالل األميركي في البالد العربية.

األوراق األربـــع المســـاندة كانـــت تذعـــن 
وبشـــكل واضـــح إلـــى الورقة األساســـية مع 
إضافـــات تناولـــت البعـــد األيديولوجي الذي 
وانشـــقاق  الســـوري  الحـــزب القومي  لعبـــه 
بعـــض كتاب قصيـــدة النثر عنـــه كما جاء في 
ورقة الباحـــث عبدالرحيم المراشـــدة، والذي 
أورد إحـــاالت تراثية بالعـــودة إلى الجرجاني 
وحـــازم القرطاجني التي تتحدث عن شـــعرية 
النـــص بعيدا عـــن محددات الـــوزن والقافية، 
فيما جاءت ورقة الباحث ناصر شـــبانة لتعلن 
أن قصيدة النثر: جســـد ترابـــي ثقيل ال يمكن 
التحليق به وأنها سماء بال عمد من حيث أنها 
جنس أدبي يصف نفســـه بنفســـه كثر مدعوه 
وقلَّ الذين نجحوا فيه، وأن على شاعر قصيدة 
النثـــر أن يكون قد مـــرَّ بجميع متطلبات كتابة 
القصيدة بشكليها العمودي والتفعيلة إن أراد 
أن يفلح في كتابة قصيدة نثر مقروءة، ليقر في 

النهاية بضرورة تجاوز الحروب المفتعلة بين 
األشكال والدعوة إلى التجاور.

فيمـــا تحـــدث الباحث عمـــاد الضمور عن 
تداخـــل األجناس فـــي قصيدة النثر والســـرد 
علـــى أنه عنصر فاعل فـــي قصيدة النثر، الفتا 
إلى التخّبط التاريخي في ريادتها انطالقا من 
قاعدة مفادها أن الشعر ينبثق من النثر والنثر 

ينبثق من الشعر.
دالل  للباحثـــة  كانـــت  األخيـــرة  الورقـــة 
عنبتـــاوي التـــي تحدثت عن مالمـــح قصيدة 
النثـــر، وهـــي وإن كانت أكثر حماســـا لجنس 
القصيدة وتسميتها، إال أنها أوردت ما أورده 

اآلخرون من بوصلة على الشاعر أن يتبعها.
بدوره غسان عبدالخالق، عميد كلية اآلداب 
في جامعة فيالدلفيا، كان قد تحدث عن أهمية 
الملتقـــى وضـــرورة أن يكـــون هنـــاك مختبر 
للشـــعريات يتناول جميع األجنـــاس الكتابية 
للقصيـــدة، معلنـــا أن جميع البحوث ســـيتم 
نشـــرها في كتاب لتكون مرجعا يمكن العودة 
إليه في المســـتقبل، واختتم الملتقى بجلسة 
شـــعرية تولى إدارتها األكاديمـــي عبدالرحيم 
مراشدة، فيما استمع الحاضرون إلى قراءات 
قدمهـــا الشـــعراء: موســـى حوامـــدة، وغازي 
الذيبة، وجميل أبوصبيـــح، وعبود الجابري، 
وحسين نشوان، وأمل حسن، ونضال برقان. 
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◄ صدر حديثا عن وزارة 

التراث والثقافة كتاب مشروع 
جمع التاريخ المروي لوالية 

مسقط من إعداد الباحث 
سليم بن محمد الهنائي.

◄ افتتح المتحف الفلسطيني 
مؤخرا أبوابه في حفل رسمي 
ببلدة بيرزيت الجامعية قرب 

مدينة رام الله في الضفة 
الغربية المحتلة. وقام 

الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بقص شريط المتحف 
الذي بني بأسلوب معماري 

حديث.

◄ نظم القسم النسائي 
بنادي نجران األدبي الثقافي، 

الخميس، ملتقى الصيف 
النسائي بعنوان ”ثقافة 

وحوار“، وذلك بمقر النادي 
بحي األمير مشعل بنجران.

باختصار

هل  يستطيع الشاعر 
أن يهرب من ذاته

}  كثيرا ما نجد النقاد يبحثون في السيرة 
الذاتيـــة لهذا الشـــاعر أو ذاك عن المفتاح 
الســـحري الذي تفتح بـــه معاني القصيدة 
المضمـــرة أو العصية علـــى الفهم ويرون 
أن  التجربـــة الذاتيـــة أو الشـــخصية هي 
هذا المفتاح بالذات. ولكن الناقد األميركي 
فرنسيس أوتو ماثيسن له رأي مختلف كل 
االختالف في هذه المسألة أبرزه في كتابه 
الصادر في عام 1935 بعنوان "إنجاز ت.س. 
إليـــوت: مقالـــة في طبيعة الشـــعر" والذي 
ترجمـــه إلى اللغة العربيـــة الناقد العربي 

إحسان عباس في عام 1972.
 يقـــول الناقـــد ماثيســـن "إن عواطف 
الشـــاعر ليست في ذاتها هامة"، ثم يضيف  
مـــرددا عبـــارات إليوت  التي ســـجلها في 
مالحظاتـــه عن مســـرحية هملت للشـــاعر 
شكســـبير أن "القصيـــدة التـــي يكتب لها 
البقاء ليست نتاج سكب للعواطف الذاتية 
عـــن  للتعبيـــر  الوحيـــدة  الطريقـــة  أن  إذ 
العاطفـــة إنما تكون بالعثـــور على معادل 
موضوعـــي، وبعبارة أخـــرى العثور على 
مجموعة أشـــياء، على موقف، على سلسلة 
مـــن األحـــداث تكون هـــي الصيغـــة التي 
توضع فيها تلك العاطفة، حتى إذا أعطيت 
الوقائـــع الخارجيـــة التي البـــد أن تنتهي 
خالل التجربة الحسية استثيرت العاطفة 

على التو". 
ويرى هـــذا الناقد أن القصيدة تفشـــل 
فـــي تحقيـــق دراميتها عندما يتـــم الخلط 
فيها "بين المشـــاعر الذاتية الخالصة لدى 
الشاعر والمشـــاعر الذاتية لدى البطل" أي 
بطل القصيدة. إن مفهوم البطل هنا يعني 
رصد قصيدة الشـــاعر لتحـــوالت ومواقف 
الرمـــوز أو الشـــخصيات التاريخيـــة، أو 
الحضاريـــة، أو األســـطورية، أو الخرافية 
التـــي يســـتخدمها كقنـــاع ويجعـــل منها 

الشاهد على العصر.
 ويعني أيضا أن يختفي الشـــاعر وراء 
مثـــل هـــذه الرمـــوز أو هذه الشـــخصيات 
وينطـــق بلســـانها بمـــا ال يوحـــي أنه هو 
الـــذي يتكلـــم من خلفهـــا. وهنا نـــدرك أن 
صيغة التخلي عن النزعة الشـــخصية في 
اإلبداع الشـــعري، أو مـــا أصبح يدعى في 
وقتنـــا بنظرية موت المؤلف التي تســـند 
إلى الناقدين والمفكرين الفرنسيين روالن 
بارت وميشال فوكو،  ليست من تدشينهما 
بل فقد ســـبقهم إليها الكثير من الشـــعراء 
والنقـــاد وذلـــك منـــذ الثورة علـــى النزعة 
الرومانتيكيـــة في الغرب، وكذلك في القرن 
العشـــرين منهم الناقد المصـــري الدكتور 
عبدالغفار مكاوي الذي قام في كتابه "ثورة 
الشـــعر الحديث"  بدراســـة هـــذه الظاهرة 
الفنية المهمة وتعقب تمظهراتها في شعر 
بودلير ونظرياته في الشعر بشكل خاص. 
وبهذا الخصوص كتب الدكتور مكاوي 
منـــذ أكثر مـــن أربعة وثالثيـــن عاما وقبل 
بارت وفوكو قائال بأن قصائد ديوان أزهار 
الشـــر للشـــاعر بودلير "ليســـت من شـــعر 
االعتـــراف الذاتي، وليســـت كذلك من قبيل 
المذكرات الشـــخصية التي يســـجل فيها 
األديب قصة حياته وآالمه"، وأن "الشعر ال 
يكون شـــعرا بحَق حتى يثبت مقدرته على 

أن يضع القلب في حالة حياد".         

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

صدرت حديثا عن الدار املصرية اللبنانية رواية بعنوان «في فمي لؤلؤة} للكاتبة والشاعرة 

اإلماراتية ميســـون صقر، وحمـــل غالف الرواية صورة الفنانة الشـــهيرة مارلني مونرو وهي 

تتقلد عقدا من اللؤلؤ.

صدرت هذا األسبوع في سلسلة روايات الهالل الشهرية رواية بعنوان «العائد 

مـــن موته} للروائي والقاص الليبي أحمد إبراهيـــم الفقيه، وهي الرواية الرابعة 

والعشرون للكاتب.

اد خالد حمّ

} ترنيمة من الوجع والغرائبية تشغل أعمال 
الشـــاعر المصري أسامة حداد، من وقت مبّكر 
جـــدا اختار حداد أن يلعب مـــع اللغة، ال يقف 
أبدا عند خرائط ترســـيم الحـــدود النقدية لما 
ينجز شـــعرا، ال يقف عند تصنيفات، فهو دائم 
االنقالب واالنفالت مـــن القوالب الجامدة. لذا 
يعيش دوما في ثوب المتمرد الثوري، يدّشـــن 
ألعابا صغيرة بعد أن يصارع األشـــباح حتى 
يصير العشـــوائي الذي يكتبه ثورّيا ومتمردا 

ومغامرا.
في البدء يفتتح الحداد حديثه عن قصيدة 
النثـــر والتي يعتبرها نصـــا تقدمّيا ومفتوحا 
متعـــددا، يمكنه اســـتيعاب العديـــد من البنى 
واالقتراحات، والبنى هنا ال تعني الشكالنية، 

بقدر ما هي شبكة العالقات داخل النص.

صراعات حقيقية

يقـــول أســـامة حـــداد ”القصيـــدة التي ال 
تكّســـر القوالـــب، هي مجـــرد نســـخة باهتة 
لنصـــوص ســـابقة، فالقوالـــب وضعـــت مـــن 
أجـــل الخروج عنهـــا، بالطبع وفق شـــروطها 
الجمالية والمعرفيـــة، وأنا أبحث عن قصيدة 

جديدة، عن لغـــة قادرة على التجاوز، 
عن أنساق وأشـــكال جمالية أخرى، 
فغايـــة األدب هـــي القيـــم الجمالية 
التـــي تحمل الخطـــاب المعرفي من 
أجل تحقق الوجود اإلنســـاني في 
لحظتنـــا اآلنيـــة، أي كتابة الحياة 
في  بما  وإشكالياتها،  بصراعاتها 
ذواتنـــا الداخلية،  ذلك اكتشـــاف 
الباهتـــة  المســـوخ  ومواجهـــة 

لمدنية زائفة متوحشة وهشة“.
وعـــن مدى نجـــاح حداد في 
اصطيـــاد الدهشـــة والغرائبية 
التخييل،  طريـــق  في  والركض 

يؤكـــد ضيفنـــا أنـــه شـــبه واثـــق من أنـــه لم 
ينجح بعـــد في كتابة قصيدة تحمل الدهشـــة 
وإشـــكالياته  للواقـــع  الرمزيـــة  والمـــوازاة 
وأســـئلته، أمـــا عـــن الغرائبيـــة فالحياة في 
رأيه تقدم أشـــكاال ال نهائية منهـــا بعبثيتها، 
وأوهامنـــا عنهـــا باألباطيل التـــي تخرج من 
جوفهـــا، والحقائـــق المزعومة التـــي ال يمكن 
الوثـــوق بصحتها. ويشـــير الشـــاعر إلى أن 
الحيـــاة قد تطورت تحت قســـوة منجز علمي 
وتقني واحتلـــت العوالم االفتراضية وألعاب 

اإليهام مســـاحة هائلة على حساب 
التواصل اإلنساني، وغدا البشر 

سلعة في سوق جديد، وعلى 
الفن أن يتمرد على تشييء 
واســـتغالله،  اإلنســـان 
خصوصياتـــه  وانتهـــاك 
فنحـــن  واســـتقالله، 
وتحت  اجتماعية  كائنات 
ومخترعـــات  مســـميات 
يغـــدو مـــا هـــو اجتماعي 

افتراضيـــة،  حالـــة  مجـــرد 
ونتحـــول إلى أشـــباح هائمة 

في الفضاء، كضحايا لقتلة جدد، 
فكيـــف نواجه كل هـــذا بقيم جمالية 

تعي لحظتهـــا الراهنة والصراعات المتجددة 
والمتطورة؟

وعـــن الشـــعر إن كان يتطـــور مـــع الوقت 
باعتباره كائنا حيا، يؤكـــد حداد أن هذا أحد 
األســـئلة البديهية اآلن للفنون اإلنسانية التي 
تراجعـــت أمام ما يعتمد علـــى التقنية واآللة، 
فهل يخضع البشـــر اآلن لما اخترعوه بدرجة 
مـــا، وتلك إشـــكالية علـــى الشـــعر أن يثيرها 
وبتجـــدد، فمن تنوع األســـئلة واإلشـــكاليات 
تتشـــكل التجربـــة، وتضع أطـــراف أصابعها 
على أول طريق الدهشـــة، وتنظر من بعيد إلى 
مـــا هو غرائبـــي ألســـاطير جديدة، تتجســـد 
وحوشها في الشـــوارع وتخرج من الحوائط 

المصمتة.
ويتابع حداد ”تطور المجتمع يعني تطور 
الفنون وأشكالها ومن بينها الشعر، فالمحاكاة 
لم تعد وفق ما رآه أرســـطو، والرسم والنحت 
تضاءال أمام الفوتوغراف، وفي الشعر لم يعد 
للتصـــورات الكلية والمثالية وجـــود، كما تم 
تجاوز المالحم والبطوالت والتنبؤات لصالح 
المهّمش، اإلنســـان التائة الذي يتقبل الحياة 
ويتعايش داخلها، ويشـــتبك فـــي صراعاتها 
الحقيقية واالفتراضية، الذي يعاني الوحشة 
وســـط الزحـــام والعزلـــة داخـــل التجمعـــات 
الكبيـــرة، وانتقل الشـــعر إلى هـــذه المنطقة 
المحاصرة والمختنقة، وعليه أن يعبر شارعا 
متّســـعا بيـــن ألغـــام مزروعة، 
وســـيارات طائشـــة، ويواجـــه 
التـــي  البخاريـــة  الدراجـــات 
والحمقى،  المتهـــورون  يقودها 
فقـــد يصطدم برصاصـــة عابرة، 
أليس ذلك مدهشـــا وهو يشـــاهد 
أشباهه في قفص يسّمى الشاشة 
مع غياب ما يمكن اعتباره المطلق 

والحقيقة، فكل األشياء نسبية“.
وإن كان أســـامة الحداد يرى أن 
ما قدمه من قصائـــد خالل الخمس 
سنوات الماضية كفيل بالتعبير عن 
الثورة، يشدد ضيفنا على أن ما قدم 
من أعمال عن الثورات إلى اآلن ال يتناسب مع 
الحدث، فجميع ما قـــرأه جاء وصفيا وخاويا 
من االستشـــراف، وتجاوز الحالة المعرفية ما 
هـــو جمالي، وجاءت النصوص كصدى لحدث 
كبير، فرغم أنـــه انتظر توابع الزلزال لكنها ال 

تزال بعيدة.

احتفاء المغلوبين

أداة  ”اللغـــة  الشـــاعر  يقـــول 
كانـــت  وإن  هدفـــا،  وليســـت 
وســـيلة التواصل الوحيدة 
في األدب، ولكنها متطورة 
وحية، وأتصور أنه كلما 
كانـــت أقرب للشـــفاهية 
التواصـــل،  تحقـــق 
األلعـــاب  عـــن  بعيـــدا 
البديعية،  والمحســـنات 
فالبســـاطة جوهـــر الفن، 
والشـــعر بدأ شـــفاهيا قبل 
أن يعـــرف اإلنســـان الكتابـــة 
والشـــعر العربـــي، وبخاصـــة ما 
يعرف بالجاهلي، بعيدا عن جدلية وجوده 

وتاريخه، كان نصوصا شـــفاهية، وكانت لكل 
شـــاعر راوية، يحفظ ويقرأ قصائـــده، فاللغة 

ليست هدفا بل وسيلة للتواصل“.
عن تهميش الشعر والقصة القصيرة وهل 
لعبت الجوائز دورا فـــي تغيب هذه األجناس 
األدبيـــة من المشـــهد الثقافي العربـــي، يؤكد 
الحداد أن الشـــعر والقصـــة القصيرة، خاصة 
في العقدين األخيرين، أكثر حيوية من الرواية 
داخل المشـــهد اإلبداعي، فالشعر يتفوق فنيا 
وجماليا، والقصة تعـــود بعد إقصائها، ولكن 
الروايـــة يتـــم االحتفـــاء بهـــا بصـــورة مبالغ 
فيهـــا ألســـباب عديـــدة فـــي مقدمتهـــا ما هو 
أيديولوجـــي، فالثقافة الحاكمة أو الغالبة هي 
التي تقود المشـــهد لذا نحن نتبـــع المركزية 
األوروبيـــة، التـــي تضع الرواية فـــي المقدمة 
بمغالطـــات تاريخية وتجـــاوزات مثل اعتبار 
دون كيخوتة بداية الرواية برغم وجود العديد 
من الســـرديات الكبرى مثـــل الجحش الذهبي 
وألـــف ليلـــة وليلة. ال يمكن الثقـــة في مقوالت 
مثل زمـــن الرواية وقـــدرة الســـرد على رصد 
المتغيرات السياســـية واالجتماعية والراوية 
الجنس الســـردي القادر على احتـــواء عوالم 
وأشـــكال متعـــددة، فجميعها مقـــوالت مطلقة 
تتغافل عن دور الفن وروح التمرد في الشعر“.
وعـــن راهـــن المشـــهد النقـــدي وعالقتـــه 
بالمشـــهد الثقافي العربي، يشـــير الحداد إلى 
أن هـــذه النقطة فيها إشـــكاليات كثيرة وعلى 
األخص في المشـــهد المصري، بعضها يعود 
إلـــى الظـــرف االقتصـــادي، نتيجة عـــدم قدرة 
الناقد على التفـــرغ، وكذا المتابعة، وهناك ما 
يعود إلى الشراح حيث يضع بعضهم النظرية 
في المقدمة، ويجبر النص على الخضوع لها، 
بالرغم من أن النص هو األســـبق، كما أن لكل 

نص مفاتيح للقراءة وفق السؤالين، ماذا قال؟ 
وكيف؟

ويتابع ”بالطبع ال يمكن إغفال المجامالت 
والمصالـــح، وبالتأكيد كل نظرية تمثل توجها 
يخـــص أصحابها بدرجة مـــا، وتحمل عوامل 
هدمها“. كما يشـــير ضيفنـــا متحدثا عن واقع 
الترجمـــة إلى تلك الجملـــة التي اعتدنا رفعها 
”أيهـــا المترجـــم أيهـــا الخائن“، ويؤكـــد أنها 
مقولـــة تقليدية ال يثق فيها، فالترجمة تواصل 
بيـــن ثقافـــات مختلفـــة، وإن كانـــت لـــكل لغة 
جمالياتها الخاصة، وتبدو ترجمة الشعر أكثر 

صعوبة ولكنها ضرورية.
وعـــن راهن المشـــهد اإلبداعـــي في مصر 
يشير الحداد إلى أن المشهد اإلبداعي في مصر 
يعاني من مشكالت وأزمات عديدة، كابد منها 
الكثير، فالشـــلل والمصالح والفســـاد، تعرقل 
التواصـــل مع المجتمـــع وتعمد إلـــى إقصاء 
الكثير من المجيدين، ولم يكن تأخره في النشر 
إال نتيجـــة لتلك الحـــروب المجانية الصغيرة 
والعالقات والمصالح ومازال يعاني، ألن هناك 
من موظفي المؤسسة والعاملين في الصحافة 
من يعمدون إلى الســـيطرة واالســـتحواذ على 
كل شيء، وتهميش الجميع من أجل مكاسبهم 
الشـــخصية رغم أن غالبيتهـــم لم تقدم تجارب 

جادة.

[ الشعر والقصة القصيرة اليوم أكثر حيوية من الرواية داخل المشهد اإلبداعي
ــــــر يروج اليوم لزمن الرواية وانتهاء الشــــــعر والقصة القصيرة كأجناس أدبية قادرة  الكثي
على العطاء والتجدد واستيعاب أسئلة وهواجس اإلنسان املتشعبة. لكن تبدو هذه املقولة 
مغلوطة مبجرد أن نتثّبت في ما يكتب اليوم من شــــــعر وقصص قصيرة في مجابهة واقع 

عبثي متسرع. ”العرب“ التقت الشاعر املصري أسامة احلداد حول واقع الشعر اليوم.

الحياة تطورت تحت قســـوة منجز 

علمي وتقني وغدا البشر سلعة في 

سوق جديد، وعلى الفن أن يتمرد، 

فاللغة ليست هدفا بل وسيلة 

 ◄

اللغة أداة وليست هدفا

أسامة الحداد: أنتظر توابع الزلزال لكنها ال تزال بعيدة

ملتقى قصيدة النثر في عمان يناقش الشعرية األكثر إثارة للشغب

في الشعر لم يعد 

للتصورات الكلية 

واملثالية وجود، كما تم 

تجاوز املالحم والبطوالت 

والتنبؤات لصالح املهمش 

واإلنسان التائه
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أمير العمري

} فـــي الفيلـــم الجديـــد ”أنـــا دانييـــل بليك“ 
للمخرج البريطاني الشـــهير كن لوتش تذهب 
كيت، تلك الفتاة الشـــابة التي ال تفتقر للجمال 
الذي يصطبغ بمسحة من الحزن، والتي تعول 
بمفردها طفلين، إلى ما يسّمى بـ“بنك الطعام“ 
الـــذي يعتمد على التبّرعات، لكي تحصل على 
ما يكفـــي ليوم أو اثنين من المـــواد الغذائية 
لطفليها. ال تســـتطيع أن تقـــاوم عضة الجوع 
الـــذي ينهـــش قلبهـــا، فتنتحي جانبـــا، وفي 
ارتجافة مسعورة تفتح علبة من ُعلب الحبوب 
المحفوظة تصب محتوياتها في حلقها، وهي 
في قمة االرتباك واالضطراب فتســـيل سوائل 
حفـــظ الحبوب على فمهـــا ووجهها، ثم تنهار 
في موجـــة من البكاء والتشـــّنج بعد أن تدرك 
كيـــف أدى بها الجـــوع إلى أن فقـــدت للحظة 
اإلحساس المستقر لديها بالكرامة اإلنسانية.

كيـــت تشـــعر بأنهـــا أهانت نفســـها أمام 
الجميـــع، رغم تأكيـــد الموظفة التـــي هرعت 
لمســـاعدتها على أنها لم ترتكـــب ما يمكن أن 
يكون مدعاة ألن تشـــعر بالخجل، وأن الشعور 

بالجوع أمر طبيعي، وال حرج في ما فعلته.

بنك الطعام

كانـــت كيـــت تتظاهر يوما بعد يـــوم، أمام 
طفليها، بأنها ال تشـــعر بالجـــوع وتقول إنها 
ســـبقتهما إلـــى تنـــاول الطعام، مـــن أجل أن 
توفر لهما ما يكفيهما منه، إلى أن اســـتبد بها 

الجوع، ففقدت قدرتها على ضبط النفس.
هـــذه الصـــورة التي يجســـدها كن لوتش 
بـــكل هذه القســـوة الصادمة لنا كمشـــاهدين، 
وبكل هذا الحـــرص على تقديم صورة واقعية 
صارمة، مادية تماما، لمعنى الجوع اإلنساني 
البدائـــي، تغفل كل ما ُيعرف في الفن باإليحاء 
أو الرمزية أو اســـتخدام اإلشارات الخافتة أو 

التواري المجازي.
وهـــي صـــورة مقصـــودة تمامـــا، تتماثل 
مـــع رؤيـــة كن لوتـــش الفكرية الراســـخة منذ 
أن بدأ اإلخـــراج الســـينمائي، لفضح عورات 
المجتمـــع الرأســـمالي المتوحـــش، وكشـــف 
السلطة  لمؤسســـة  الالإنسانية  الممارســـات 
البيروقراطية التي تعلي من شـــأن ”البزنس“ 
على الفرد، ومن قيمة الرأســـمال واالستهالك 
على كل قيمة إنسانية أخرى، وتنظر إلى الفرد 
باعتباره ترســـا في آلة اإلنتاج، وترى بالتالي 
أن الفـــرد العاجـــز عن العمل لســـبب أو آلخر 
مســـؤول عمـــا آل إليه، وأنه وحـــده من يجب 
أن يتحمـــل المســـؤولية، خاصة وقد تعاظمت 
الشـــكوى الرســـمية مـــن جانـــب الحكومات 
المتعاقبـــة عاما بعد عام مـــن تكاليف فاتورة 
الضمان االجتماعي، وهي تســـعى إلى خفض 
تكاليف الدعم اإلنســـاني للعاطلين والمرضى 
والمعاقيـــن وكبـــار الســـن واألمهـــات تحـــت 
شعارات مسعورة توحي للغالبية العظمى من 
البشـــر ممن ال يعرفون وال يشعرون بالحقيقة، 

بأن هذه هي الوســـيلة الوحيـــدة للتغلب على 
الخلل في ميـــزان المدفوعات وترفع شـــعارا 

زائفا، هو ضرورة دفع الناس إلى العمل.
من هنا نأتي إلى لب الموضوع، وفي قلب 
الفيلـــم لدينـــا مواطن إنكليزي أبيض أوشـــك 
على إكمال عامه الستين هو بطلنا ”الالبطل“ 
إدوارد بليك الذي أصيب مؤخرا بنوبة قلبية، 
نصحه األطباء على إثرها بالتخلي عن العمل 
بصفة مؤقتة إلى أن تتحسن حالته الصحية، 
خاصـــة أن مهنتـــه الوحيـــدة التـــي يجيدها 
ويمارســـها منـــذ ٤٠ عاما هـــي النجارة، وهي 

مهنة تتطلب جهدا يدويا شاقا.
دانييـــل يحصل فـــي البداية علـــى معونة 
مالية محـــدودة من الدولة، ولكـــن فجأة يقرر 
”صاحب القـــرار“ (وهو تعبيـــر غامض يتكرر 
كثيرا فـــي الفيلم) قطع هـــذه المعونة التي ال 

تكفي سوى لمجرد إبقائه على قيد الحياة.
ويصبـــح مطلوبا منه التـــردد على مكتب 
العمـــل والضمـــان االجتماعي لبحـــث كيفية 
االســـتئناف ضد هذا القرار، ولكّن الموظفين 
المدربيـــن علـــى التعامل مع دانييـــل وغيره، 
يرفضـــون طلبه مـــرة بعد أخرى، ســـواء عن 
طريـــق الرســـائل التـــي يتركونهـــا لـــه على 
الهاتف المنزلي أو وجها لوجه، فهم ينظرون 
إليـــه باعتباره أحـــد المتطفلين علـــى أموال 
الضمان االجتماعي، فـــي ظل هوس حكومات 
المحافظيـــن بفكرة خفـــض اإلنفاق العام على 
حســـاب الفقراء، مع توجه إلى تقليص الدعم 
تدريجيا ووضع شروط شـــبه مستحيلة على 

صرفه لمن يستحق.
دانييـــل أرمـــل يعيـــش بمفرده بعـــد وفاة 
زوجته التي لم ينجب منها، وهو يلمح معاناة 
المرأة الشابة كيت مع موظفي مكتب الضمان 
االجتماعـــي الذيـــن يصرون علـــى طردها من 
المكتب بعد احتجاجها على رفضهم االستماع 
لشـــكواها، بدعـــوى أنها وصلـــت متأخرة عن 

موعدها بثالث دقائق.
وكيت جـــاءت حديثا من لندن إلى بالكبول 
مـــع طفليهـــا وحصلت على شـــقة من شـــقق 
البلدية، ولكنها فـــي حالة مدّمرة وليس لديها 
عمل، ومـــا تبقى معها من مـــال كانت تحصل 
عليـــه قبل انتقالها من لندن، ال يكاد يكفي ثمن 
وجبة، وهـــي تلجأ حينا إلى ”بنـــك الطعام“، 
وأحيانـــا أخـــرى إلى اختالس بعـــض المواد 
الغذائيـــة من مراكز التســـوق مما يوقعها في 

أكثر من مأزق.
يرتبـــط دانييـــل بكيـــت فيســـاعدها على 
تحسين أحوال الشـــقة باستخدام مهارته في 
النجارة، كما يصنع بعض األشـــياء المسلية 
للطفلين، ويعتبر نفســـه بشـــكل ما، مســـؤوال 
عن تلك األســـرة، ويلعب في حياتها دور األب 
الغائـــب دون أن يكون لـــه أي غرض للنيل من 
كيـــت الجميلة الحزينة التـــي تتعرض بعد أن 
تشتد أزمتها إلغواء االنحراف نحو العمل في 

الدعارة.
تســـتمر محنة دانييل ورحلته العبثية في 
البحـــث عن عمل، رغم إدراكه المســـبق بأنه ال 

يمكنـــه القيام به، ولكن فقـــط لمجرد أن يثبت 
للمســـؤولين في مكتب العمـــل أنه باحث جاد 
عن عمل، حتى يصبح بالتالي مؤهال للحصول 
على منحة البطالة التي أصبحت تسمى منحة 

الباحـــث عن العمـــل، أي ال بد أن يثبت 
المرء أنه باحث بجدية عن عمل.

عليـــه  يفرضـــون  وهـــم 
االلتحاق بدورة لتعلم كيفية 

الذاتيـــة  الســـيرة  كتابـــة 
علـــى الكمبيوتـــر، وكيف 
يمكنـــه إقنـــاع أصحـــاب 
وهناك  بمهاراته،  العمـــل 
يعـــرف كيـــف أن ثمانـــي 
مقهى  في  صغيرة  وظائف 

للحصول  تقـــّدم  ”كوســـتا“ 
عليها أكثر من ١٣٠٠ شـــخص، 

وعندما يوجه المحاضر ســـؤاال 
للحاضرين عن كيفية مواجهة مشكلة 

كهذه، تأتي إجابة دانييل بسخرية واضحة 
”إذن يجب أن نشرب المزيد من القهوة“!.

الدائرة العبثية

هـــذا عمل كالســـيكي مـــن أعمال ســـينما 
الواقعيـــة االجتماعيـــة التي اشـــتهر بها كن 
لوتش، ويعتمد الفيلم على الدراســـة الدقيقة 
التـــي قام بها كاتب الســـيناريو بول الفيرتي، 
رفيق وشريك لوتش في كل أفالمه منذ ”أغنية 
كارال“ (١٩٩٦)، فقـــد بحـــث الفيرتـــي في كل ما 
يتعلق بأســـاليب التعامل والنظـــم والقواعد 
المســـيرة في مكاتب الضمان االجتماعي، كما 
استمع إلى شهادات الكثير من المتعاملين مع 
هذه المكاتب مـــن الباحثين عن دعم حكومي، 
وتوقف أمام تلك الحالة العجيبة لدانييل بليك 
الذي أرغم على البحـــث عن عمل، فقط لمجرد 
إرضـــاء البيروقراطية من أجل الحصول على 
حق طبيعي له ولغيره فـــي مجتمع بريطانيا 
العجـــوز التي كانـــت تتفاخـــر بتفوقها على 

قريناتهـــا األوروبيـــات في ما يتعلـــق بنظام 
الضمان االجتماعي. ومـــع ذلك، يأتي اآلن كن 
لوتش لكي يكشـــف بضراوة وقسوة بريطانيا 
األخـــرى، أو ”مملكة الجـــوع“، وكيف ينتهي 
األمـــر بـــأن يبيـــع دانييـــل كل أثـــاث بيته، 
ويجلـــس وحده يواجـــه مصيره في 
البرد بعد أن أصبح عاجزا حتى 

عن دفع نفقات التدفئة.
قاســـية  صـــورة  إنهـــا 
بمهارته  لوتـــش  يصورهـــا 
الســـينمائية وقدرتـــه علـــى 
مقنع،  بشكل  الواقع  تجسيد 
مـــع تصعيـــد في المشـــاعر 
داخـــل  مـــن  ولكـــن  أحيانـــا، 
الدرامـــا التـــي يصورها وليس 
بشكل مفروض عليها من الخارج، 
ودون أي رغبـــة في اســـتغالل مشـــاعر 

المشاهدين والضغط عليهم وابتزازهم.
(تكوين  إنه يعتمد علـــى ”الميزونســـين“ 
اللقطـــات وخلفيـــة اللقطة واإلضـــاءة وحركة 
الكاميـــرا)، غيـــر أنـــه ال يفرط في اســـتخدام 
حركة الكاميرا، كما يشـــتغل علـــى التفاصيل 
الدقيقة للمكان، ويلتقـــط التفاصيل الصغيرة 
التي تجسد شخصية بطله في محنته، وتبرز 
شـــخصية رجل مـــن الطبقة العاملـــة يرفض 
فـــي إباء وشـــمم أن يهين نفســـه، إّال أنه يفقد 

تدريجيا الثقة في عدالة النظام.
وضـــع  علـــى  لوتـــش  يحـــرص  كعادتـــه 
الشـــخصية في إطار مجتمع بريطاني متعدد 
األعـــراق، فيدخل شـــخصية شـــاب بريطاني 
مـــن أصـــول أفريقيـــة، يتحايل علـــى الوضع 
االجتماعـــي المتدنـــي، لإلفـــالت مـــن ”القمع 
االقتصادي“، فيســـتورد أحذيـــة رياضية من 
الصيـــن بأســـعار قليلة لكي يبيعهـــا ويحقق 

بعض المكاسب، دون أن يدفع أي ضرائب.
وهذا الشـــاب هو أقرب صديـــق لدانييل، 
وهو يعرض ويكّرر اســـتعداده لعمل أي شيء 
لمســـاعدة صديقـــه الذي يرفـــض ويصر على 

رفض قبول أي مســـاعدة مـــن اآلخرين، مؤمنا 
بقدرته على العمل رغـــم المرض، ورغم أزمته 
الشـــخصية، إّال أنـــه يتمتع بـــروح التضامن 
مع كيـــت وطفليها، وهذا هـــو التضامن الذي 
يحرص لوتـــش على تصويره فـــي كل أفالمه 

بين أناس ينتمون إلى الطبقة الفقيرة.
ويركز الفيلم في الكثير من مشاهده أيضا 
علـــى فكرة قمع التكنولوجيـــا الجديدة ألمثال 
دانييل بليـــك الذين لم يتعلمـــوا ولم يقتربوا 
قط مـــن عالـــم الكمبيوتر واإلنترنـــت، وكيف 
أصبحت السلطات تفرض عليهم ملء الطلبات 
وتقديمها عبر اإلنترنت، وكذلك كتابة الســـيرة 
الذاتية علـــى الكمبيوتـــر، إّال أن دانييل يصر 
على كتابتها بالوسيلة الوحيدة التي يعرفها، 

أي بقلم الرصاص!
يتميز الفيلم، كما هـــي عادة أفالم لوتش، 
بـــاألداء التمثلي الرفيـــع، أوال من جانب ديف 
جونز القادم من المسرح والتلفزيون في الدور 
الرئيســـي، حيث يعبر عن مأساة رجل تقدم به 
العمـــر وخذلته صحته، ووجد نفســـه وحيدا 
بعـــد أن فقد من يحبهـــم وُحرم مـــن األطفال، 
وأصبـــح ملفوظـــا مـــن الدولة التـــي يفترض 
أنه أحد مواطنيها ولم يســـبق لـــه أن مد يده 
إليهـــا، وطالما احترم دائمـــا القوانين وأوفى 

بالتزاماته ودفع ضرائبه وفواتيره.
تقـــف أمام ديـــف جونـــز بقوة وشـــموخ 
الممثلة هايلي ســـكوايرز في دور ”كيت“ التي 
تصـــل في األداء إلـــى درجة تجعلهـــا تضارع 
أكثر ممثالت جيلها شـــهرة وموهبة، وال شك 
أن دورها في ”أنا دانييل بليك“ ســـينقلها إلى 

دائرة األدوار الرئيسية.
”أنا دانييل بليك“ هو الشـــعار الذي يكتبه 
بالخط العريـــض دانييل على جدران المنطقة 
القريبة مـــن مكتب العمل في وســـط المدينة، 
شارحا كيف أنه مواطن له حقوق، موجها إدانة 
قوية آللة السلطة البيروقراطية المحافظة في 
صفعة مباشـــرة لحكومة المحافظين الحالية، 

تعكس الموقف السياسي للمخرج. 

} كان (خــاص) - في فيلم ”شـــعر بال حدود“ 
الذي عرض مؤخرا بمهرجان كان الســـينمائي 
الدولـــي في دورته الــــ٦٩، تركز اهتمام مخرجه 
أليخاندرو خودوروفسكي على تصوير عالقته 
في شبابه المبكر بالشعر وكيف اكتشف العالم 

مـــن خاللـــه، ولكـــن الفيلم يســـتحق 
بالتأكيد مقاال تفصيليا مستقال.
الـــذي  الثانـــي  الفيلـــم 

شـــاهدناه في كان هذا العام 
والمهتـــم أيضـــا بالشـــعر، 
للمخرج  هـــو ”باترســـون“ 
جيم  المســـتقل  األميركـــي 
المعـــروف  جارمـــوش، 
بأفالمه التـــي تتمتع بروح 

واإليقاع  والســـخرية  المرح 
والشـــخصيات  البطـــيء 

البســـيطة التي تبدو غريبة رغم 
الغموض“  ”قطـــار  مثل  واقعيتهـــا 

و“أغرب من الفـــردوس“. ومع ذلك، فجارموش 
يغالـــي هنا في تصوير المصادفات، كما يغالي 
في اســـتخدام الشـــعر بطريقة مباشرة، حينما 
يجعل بطـــل فيلمـــه، وهو ســـائق حافلة عامة 
(باص) يكتب الشـــعر في أوقـــات الفراغ، يردد 
أبيات الشـــعر وهـــو يقـــود الحافلة 
لكي نراها مكتوبة على الشاشـــة 
مرة بعد أخرى، واســـم بطلنا 
يقيم  وهـــو  باترســـون،  هو 
فـــي بلدة تدعى باترســـون 
أيضـــا قرب نيوجيرســـي 
اإليرانيـــة  صديقتـــه  مـــع 
بدورهـــا  تقـــوم  (التـــي 
اإليرانية  الممثلـــة  ببراعة 
جولشـــيفته فرحانـــي) التي 
علـــى  ليـــس  بكلـــب  تحتفـــظ 
وفـــاق دائما مع باترســـون، وهي 
ال تفعل شيئا ســـوى تصميم كل شيء 

في المنـــزل بتكوينات مـــن المربعات البيضاء 
والســـوداء، وهي تتطلع إلـــى أن تصبح مغنية 
ألغاني الريف، كما تريد أن تبيع ما تصنعه من 

حلوى إلى من يشتريها.
مشكلة الفيلم أنه، أوال، يبدو بال أي أساس 
درامـــي، فال تصاعد فـــي األحداث بـــل ال تجد 
أحداثـــا أصال وال حبكة ســـينمائية وال تطورا 
في الشـــخصيات، وثانيا يبـــدو الفيلم كأنه من 
أفالم الماضي ليس فقط في شكله وتصميمات 
مشـــاهده وديكوراتـــه وشـــخصياته النمطية، 
ولكن بسبب طغيان األســـلوب الماضوي ربما 
بشـــكل متعمـــد، فالفيلم عن األحـــالم أكثر منه 
عـــن الواقـــع. فباترســـون يعتبر مثلـــه األعلى 
الشـــاعر وليم كارلوس وليامز الذي ينتمي إلى 
سبعينات القرن التاسع عشر، وكان ينتمي مثل 
بطلنا إلى بلدة باترسون أيضا، وعندما يذهب 
باترســـون وصديقته إلى الســـينما يشـــاهدان 
فيلما قديما ينتمي إلى الثالثينات، وهي المرة 
الوحيدة التي يخرجان فيها معا خارج المنزل، 
وعندما يعودان يكتشفان أن الكلب قام بتمزيق 

كل ما دونه باترسون من أشعار.
ومـــع ذلـــك، فباترســـون غيـــر مقتنع أصال 
بتدوين أشـــعاره بطريقة تحفظها من الضياع، 
بل وغير مهتم بالبحث عن ناشر لها رغم إلحاح 
صديقته عليه، فهو ال يستسيغ ما تطبخه له من 
طعام لكنه ال يســـتطيع التعبير عن رأيه لكي ال 
يصدمهـــا، وهو أيضا يلتقي مصادفة بفتاة في 

العاشرة من عمرها تكتب الشعر ومن المعجبين 
مثله بالشاعر وليامز كارسون وليامز، وعندما 
يلتقـــي برجل ياباني في الحديقة يكتشـــف أنه 
محب للشعر بل ويكتبه أيضا، ولكن باليابانية، 

وأنه مطلع على الشاعر وليامز. 
وهكـــذا يبدو أن كل شـــيء فـــي الفيلم تمت 
صياغتة لخدمة هاجس شـــخصي لدى المخرج 

جيم جارموش ال يهم أحدا غيره، ففيلمه يعاني 
من الفراغ وغياب النفس الفلســـفي رغم وجود 
الشـــعر، لكنه شـــعر ال ينطبق على ما يعيشـــه 
ســـائق الحافلة من حياة باردة، متكررة، أقرب 
إلى الملل والفراغ، لذلـــك فمن غير المتوقع أن 

ينال هذا الفيلم أي جائزة في ”كان“. 
* أ.ع

[ كن لوتش يسدد ضربة قوية لسينما التجميل والكذب [ فيلم يفضح عورات المجتمع الرأسمالي المتوحش
«أنا دانييل بليك}: العيش والنجاة في «مملكة الجوع}

فيلم «باترسون} يعاني غياب النفس الفلسفي رغم وجود الشعر

هناك مشــــــهد واحد في فيلم ”أنا دانييل بليك“، أحدث أفالم املخرج البريطاني كن لوتش 
املشــــــارك في مسابقة مهرجان كان، يكفي وحده ليكون مفتاحا لفهم الفيلم بل وكل أفالم 
لوتش الســــــابقة منذ أن أدهشــــــنا بفيلمه األول ”كيث“ (1969)، فهــــــو يوجز في بالغة آثرة 
وتأثير مدّمر. ورمبا يودي اجلوع، حرفيا وليس مجازيا، باإلنســــــان الذي لم يفعل شــــــيئا 
ــــــك القدرة على توفير الغذاء الضروري، بعــــــد أن أصبح منبوذا من  ســــــوى أنه لم يعد ميل

املجتمع.

شاهدنا في مهرجان كان فيلمني أساسهما الشعر، األول هو الفرنسي للمخرج التشيلي 
األســــــطوري أليخاندرو خودوروفسكي (87 ســــــنة) بفيلمه اجلديد ”شعر بال حدود“، وهو 
اجلزء الثاني من خماســــــية الســــــيرة الذاتية التي شــــــرع في إخراجها قبل ثالث سنوات، 
وبدأها بفيلم ”رقصة الواقع“ الذي عرض في تظاهرة ”نصف شــــــهر املخرجني“ مبهرجان 
كان، شــــــأن فيلمه اجلديد الذي قوبل بحفاوة كبيرة وظــــــل اجلمهور يصفق له بعد انتهاء 
عرضه لنحو 15 دقيقة بشــــــكل متواصل، والفيلم الثاني هو ”باترسون“ للمخرج األميركي 

املستقل جيم جارموش. 

عائلة جمعها الجوع

قـــال املخرج األميركي جيف نيكولز، إن فيلمه «الفينج} الذي تدور أحداثه حول الزواج بني سينما

األعراق املختلفة في أميركا أثناء فترة الخمســـينات من القرن املاضي، يمثل رســـالة قوية 

نحو مواجهة الخطوات الحالية لفرض قوانني تمييزية جديدة في أجزاء من البالد.

قامت النجمة الفرنســـية أديـــل هانيل ببطولة فيلم «الفتاة املجهولـــة} لألخوين البلجيكيني 

جان بيير ولوك داردين، املشـــارك في املسابقة الرسمية بمهرجان كان الجاري، والذي تدور 

قصته حول طبيبة تسعى إلى الكشف عن هوية سيدة توفيت خارج غرفة العمليات.

كاتب السيناريو بحث 

في كل ما يتعلق 

بأساليب القواعد 

املسيرة في مكاتب 

الضمان االجتماعي

كل شيء مصاغ في 

فيلم «باترسون} لخدمة 

هاجس شخصي لدى 

املخرج جيم جارموش، ال 

يهم أحدا غيره

بطل ينعش حياته الباردة بالشعر
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} بيــروت - يوجـــد عـــدد كبير مـــن الفنانين 
التشكيليين الذين هم مهندسون، كحال الفنان 
التشكيلي اللبناني مازن الرفاعي الذي يعرض 
حاليا معرضه الشـــخصي ”بيت في الحقول“ 
بغاليري ”روشـــان“ البيروتي، وقد تجلت تلك 
االزدواجية في أعمالهم الفنية من حيث تركيب 
عناصـــر اللوحـــة وتصميم األبعاد وتشـــييد 

العالقة في ما بين الشكل واللون.
ومـــع ذلك، فالُمتابع لمســـيرة الفنان مازن 
الرفاعـــي الطويلـــة والتـــي امتدت مـــن فترة 
الثمانينـــات إلى اآلن، يعـــرف تماما أن الفنان 
وضع معرفتـــه بعلم الهندســـة وقواعدها في 
خدمة فنه التشـــكيلي، غيـــر أن هذا لم يكن في 

السابق وال في الحاضر أهم ما يميز عمله.

هدوء املهندس 

للرفاعـــي عين ”اختراقيـــة“ كانت وال تزال 
كفيلـــة بأن تمّده بكل ما يحتاجه، من أجل بناء 
مشـــهد طبيعي نحته بالضوء وأرسى ركائزه 
بواســـطة الظالل، ظالل كادت تكون في بعض 
اللوحات الســـابقة له هي الحضور الحســـي 
الوحيـــد، الـــذي على أساســـه ُركب المشـــهد 

بأسره.
لوحات فيها الكثير مـــن الواقعية، ولكنها 
منســـوجة بأدوات غير مرئية غّمست أطرافها 
فـــي حبـــر العتمـــة وضـــوء شـــمس الظهيرة 
الســـاحق الذي ُعرفـــت به ”مدينة الشـــمس“، 

بعلبك.
يقـــول الفنـــان في إحـــدى مقابالتـــه ”إن 
الهندســـة هي علم البناء، أما الفن فهو تدمير 
وإعادة تشـــكيل“، لكن ليس من المؤكد أن هذا 

تماما ما يحدث في لوحات الفنان.
ثمة انسجام تاّم بين االثنين في عالم مازن 
الرفاعي المتكامل، يوجد كم كاف من الشـــغف 
في حديثه المباشـــر كمهندس عن مشـــاريعه 
اإلنمائيـــة لمدينـــة بعلبـــك، كفيل بـــأن يجعل 
المســـتمع إليه يـــرى ويتخيل مدينـــة بعلبك 
وكأنها لوحة تشـــكيلية باهرة ليس فيها إّال ما 

يطرب النفس. من ناحية أخرى، عندما يرســـم 
المشـــاهد البعلبكية الناضجة بهدوء ”ما فوق 
طبيعي“، فهـــو قادر على إقنـــاع الناظر إليها 
بأن مـــا يراه في اللوحات هو محض تشـــييد 
لواقع بحت شاهده بحذافيره واستحضره في 

لوحته لكي يراه اآلخرون. 

بيت الضوء

”بيت فـــي الحقول“، ربمـــا كان من األفضل 
لو أطلق الفنان على معرضه عنوان ”البيت في 
الحقول“، ألنه ليـــس أي بيت، إنه بيت واحد، 
ولكـــن في تعـــدد تمظهراتـــه وتحوالته ضمن 
اللوحـــات بأثر ضوء غامـــض ليس هو ضوء 

الشمس، كما في سابق لوحات الفنان.
ربمـــا يعّد ذلك مـــن أهم ما أدخلـــه الفنان 
حديثا إلى لوحته، فالضوء -وإن كان المشهد 
المرســـوم يســـبح فيه- يبدو وكأنه ”مخزون“ 
باطنـــي هجـــر ســـطح اللوحـــة ليتغلغـــل في 

مكوناتها.
يظهـــر الضوء فـــي لوحته بعكـــس صفته 
المتعـــارف عليها وهي االنتشـــار، أصبح في 
لوحاته المعروضة في الصالة، ضوءا مكنوزا 
يكتســـح بهدوئـــه كل مكامـــن اللوحـــة، ربما 
ألجل ذلك يشـــعر الناظر إلى أغلـــب اللوحات 
المعروضـــة بـــأن هناك ســـكينة عميقـــة تكاد 
تذّكـــر بالليل، بالرغم من أن اللوحة هي في عّز 

تالوينها.
توجـــد لوحتان في المعرض عن ”معلوال“، 
وهمـــا بالرغـــم من فنيتهمـــا العاليـــة يذكران 
بلوحات الفنان السابقة التي كان فيها الضوء 

نحاتا وســـلطة استمدت شـــرعيتها من ضوء 
الشـــمس الحارقة. أمـــا اللوحات التي يحضر 
فيهـــا ”البيت/ الظاهرة“، فهي التي احتضنت 
ُمســـتجدات الفنـــان، حيث يبتعـــد البيت في 
لوحات مازن الرفاعي؛ في آخر الطريق أو على 
أقصـــى المنحدر، أو يكاد يســـيل كالماء على 

سطح هضبة ضئيلة تستعد ألن ُتسقى به.
البيت الضئيـــل في لوحات الفنان، 

يقـــول ”تعـــال إلـــّي، لكـــن اعلم أن 
الطريـــق ســـيطول بـــدال مـــن أن 
يقصـــر.. اطمئـــن، لـــن يمنعـــك 
ذلك من االســـتمرار في السير 
نحوي، بل علـــى العكس، نكاد 
أنا وأنـــت نختفي عن األنظار، 

ولكن لن نختفي.. حقا“.
فـــي المعرض عـــدة لوحات 

التجريدية  النبـــرة  فيهـــا  ترتفع 
فتســـتحيل إلى صوفيـــة ُمعاصرة، 

تكون قد ابتكـــر أصولها الفنان، أذكر 
هنـــا اللوحة ذات البيت، واللون البرتقالي 

المتفجـــر بصمـــت غريـــب، ولوحـــة أخـــرى 
تهتز فيها األشـــجار المجـــاورة للبيت لتميل 
بشـــكل عجائبـــي، وكأنها شـــهدت ”ليلة قدر“ 
ما، انـــزوى البيت تحت ظالل تلك األشـــجار، 
ظالل ليس هي األخـــرى بظالل طبيعية، ألنها 
ظـــالل  مضيئة ومشـــغولة باللـــون األبيض، 
هذا اللـــون الذي برع الفنان باســـتخدامه في 
معرض سابق له حمل عنوان ”بعلبك باألسود 

واألبيض“.
في المعـــرض أيضا لوحة ثالثة، حيث من 
الُمفترض أن البيت فيها يقع في األفق البعيد، 

علـــى آخر الطريـــق، ولكن أي طريـــق هو هذا 
الذي يشـــبه منحدرا أو أخـــدودا عميقا؟ ربما 
هو اســـتعارة الســـتعارة عّبر عنها الفنان في 
معظـــم لوحاته، أي حيـــث الطريق يطول بقدر 
ما تســـير أنت فيه أو يبتعـــد فيه نظرك، حيث 
الطريق هو أهم من الوصول إلى مكان ما، ألنه 
جزء مـــن عملية روحية معقدة تســـتمد 
مفرداتها من االستذكار التخيلي، 
ال حاجـــة للفنان إلى أن يقف 
أمـــام المشـــهد الطبيعـــي 
الذي اختاره لكي يرسمه 
بعد أن تســـلل إلى نفسه 

واختلط بخياله.
االســـتذكار  هذا  من 
بالـــذات،  التخيلـــّي 
تولـــدت النبرة الصوفية/ 
الشـــعرية في لوحات مازن 
الرفاعي، نبـــرة تريد بأي ثمن 
أن تخلـــد المشـــهد المرســـوم عبر 
ابتكار حيز آخر لها غير قابل لالندثار، كما 
كل أشياء هذا العالم، ألجل ذلك أيضا تبدو 
لوحات الفنان وكأنها أشـــبه بســـرد صوفي، 
ولكن فيه حّسية عالية وألوان ُمشبعة بالحياة 

األرضية.
إنه البيـــت في الحقول، المشـــهد الطارئ 
الـــذي قد يختفي في لحظات عـــن عين الناظر 
إليه وعين رّسامه على حّد السواء، ولكن ليس 
ألنـــه غيـــر حقيقي، بـــل ألنه ينتمـــي إلى عالم 

الرؤيا.

* م.ع

ناهد خزام 

المقام حاليا بمركز  } يضم معرض ”مزمـــن“ 
الصـــورة المعاصـــرة فـــي القاهـــرة، أعمـــاال 
للفيديو والفوتوغرافيا والنصوص المصورة 
والتجهيـــز في الفراغ، ويشـــارك فيـــه فنانون 

مصريون وأجانب.
تتناول األعمال المعروضة فكرة التناقض 
الســـلوكي واألمراض النفســـية وتأثيرها في 
خلق أطـــر عازلة لألشـــخاص المصابين بها، 
وكذلـــك الفـــروق بيـــن المصابيـــن باألمراض 
النفســـية واألصحـــاء عقليا، بل مـــا يعنيه أن 
تكون عاقال وسط عالم تتسم أحداثه بالجنون.
تكشـــف األعمـــال عـــن خبايـــا الضميـــر 
اإلنســـاني على نحو صريح ومؤلـــم، ما يذكر 
المشـــاهدين بأن المرء ال يمكن أن يواجه ذلك 
النـــوع من المعاناة دون أن يواجه أوال طريقة 
فهمـــه لآلخرين، وهي رحلـــة تتطلب من المرء 
أن يفتح عينيه على حقائق صعبة في تقبلها.

الفنـــان  يحـــاول  المعـــرض  هـــذا  فـــي 
السويســـري أورييـــل أورلو من خـــالل عمله 
(فيديو) المشـــارك تحت عنوان ”غير مكتمل“ 
تتبع ســـيرة الضحايا الذين نجوا من مذبحة 

دير ياسين في عام 1948.
يستعين أورلو في صياغة عمله بمجموعة 

من الصور الفوتوغرافية والوثائق والرســـوم 
والمشاهد األرشيفية المصورة آلثار المذبحة 
وضحاياها أو الناجين منها، ما يمثل مفارقة 
هنـــا أن الفنـــان ينطلق في بناء مشـــاهده من 
صور مأخوذة من داخل مستشـــفى لألمراض 
النفســـية شّيدت على أنقاض قرية دير ياسين 
في عـــام 1951، لمعالجة الناجيـــن من مذبحة 

الهولوكوســـت التـــي ارتكبهـــا النازيون ضد 
اليهود، وكان من نزالئها أحد أقارب الفنان.

هذا المستشفى يجسد حالة من التناقض 
واالزدواجيـــة، كما يقول الفنان والتي يتعامل 
بهـــا الكيـــان الصهيوني مـــع الجرائـــم التي 
ارتكبـــت في حـــق الفلســـطينيين، ففي الوقت 
الذي تتنكر فيـــه قوة االحتالل لمســـؤوليتها 
عن هـــذه المذبحة، يتـــم التباكي على ضحايا 

المحرقة فوق أنقاض القرى الفلسطينية.
يمـــزج الفنان السويســـري فـــي عمله بين 
الصور األرشيفية والمشـــاهد المصورة، كما 
يستعين بوســـائط عدة كالرســـوم والكتابات 
وغيرها محاوال عـــرض تداعيات المذبحة عن 
طريق تتبع تأثيراتها النفســـية والسياســـية 

ودورها في تغيير خارطة األحداث في الشرق 
األوسط.

وعلـــى وقـــع مقتطفـــات مـــن فيلـــم ”بئر 
الحرمـــان“ (أنتج عام 1969) للمخرج المصري 
كمال الشـــيخ يطالعنـــا الفنان محمد حســـن 
بعمـــل (فيديـــو) تحـــت عنـــوان ”كومبـــوس 
منتيس“، وهو عنـــوان ملتبس يعكس طبيعة 
الفيديـــو الـــذي ال تزيد مدة عرضه عن عشـــر 
دقائق، تتوالى خاللها مشاهد لمروضي أسود 
وحيوانات حبيســـة داخـــل األقفاص بالتبادل 
مع مشـــاهد الفيلـــم، مع التركيـــز على مالمح 
التوتر المرســـومة على وجوه أبطاله، خاصة 
فـــي ذلك المشـــهد الـــذي يجمع بيـــن الطبيب 
النفسي (محمود المليجي) والمريضة (سعاد 
حســـني) وما يوحي به الحوار الدائر بينهما 

حول معنى العزل واإلحساس بالحصار.
تتخـــذ األعمـــال المشـــاركة فـــي معـــرض 
”مزمـــن“ من المرض النفســـي مدخـــال لقراءة 
الواقع السياســـي واالجتماعي المعاصر، في 
محاولة لالشـــتباك مع مشـــاعر الصدمة التي 
يســـببها النزاع والعزل الجبـــري، إذ يتم هنا 
تنـــاول لحظات مظلمـــة في تواريـــخ األماكن 
واألحداث من خالل تجارب األشـــخاص الذين 

تعرضوا للعنف واالحتالل والحبس.

مازن الرفاعي يزرع حقوال للوعي في آثاره الفنية

ــــــان التشــــــكيلي اللبناني مازن  عرض الفن
الرفاعــــــي فــــــي غاليري روشــــــان، وســــــط 
ــــــدة من أعماله الفنية  بيروت مجموعة جدي
حتت عنوان ”بيت فــــــي احلقول“، وكعادته 
ــــــه الفنية التي  لم يتخــــــّل الفنان في أعمال
تقارب العشــــــرين عمال عن عشــــــقه ملدينة 
ــــــك، وهو من مواليدها، بل غاص أكثر  بعلب
في البحث عن املشــــــهد الصافي، أو املادة 
ــــــر- التي تكونت  ــــــة -إذا صح التعبي األولي

منها املشاهد البعلبكية الطبيعية.

ــــــا مركز الصورة املعاصــــــرة في القاهرة،  يطــــــرح معرض ”مزمن“ الذي يســــــتضيفه حالي
ــــــاج لنمط احلياة  تســــــاؤالت حــــــول فكرة العــــــزل واحلرمان من احلقوق الشــــــخصية، كنت
الرأســــــمالي واألنظمة السياســــــية القمعية والنزاعات العنيفة، وكمقابل آلليات عزل أخرى 
موجــــــودة في أماكن عديدة حولنا مثل العائلة واملدرســــــة وأماكن العمل والشــــــعوب حتت 

االحتالل.

للرفاعي عـــني «اختراقيـــة} كفيلة 

بأن تمده بكل مـــا يحتاجه من أجل 

بناء مشـــهد طبيعـــي نحته بالضوء 

وأرسى ركائزه بواسطة الظالل

 ◄

األعمـــال املشـــاركة فـــي معـــرض 

«مزمن} تتخذ من املرض النفســـي 

مدخـــال لقـــراءة الواقـــع السياســـي 

واالجتماعي املعاصر

 ◄

[ لوحات تمتلئ بسكينة عميقة تذكر بالليل وهي في عز تالوينها

«مزمن} معرض مصري يجعل من المرض النفسي قيمة جمالية

شـــهدت مدينـــة ميالنـــو اإليطالية مؤخـــرا فعاليات النســـخة األولى مـــن املهرجـــان الدولي لحقوق 

اإلنســـان، حيث تم خاللها عرض صور خاصة للمصورة املغربيـــة الراحلة ليلى علوي تكريما لروحها، 

وهي التي توفيت في يناير املاضي إثر هجوم إرهابي بواغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.

ســـيكون جمهور الفن التشـــكيلي في العاصمة القطرية الدوحة على موعد  بغاليري «متاحف 

قطر – الرواق} و«املتحف العربي للفن الحديث} خالل أكتوبر القادم، مع معرضني استعاديني 

للفنان العراقي ضياء العزاوي، وسيضمان 350 عمال فنيا من إبداع الفنان على مدار 50 عاما.

نبرة تجريدية تستحيل إلى صوفية معاصرة

لحظات مظلمة في تواريخ األماكن واألحداث

} اســـتقليت ســـيارة أجرة منذ مدة قصيرة 
في أحد شوارع بيروت متوجهة إلى المنزل 
بعد نهار شـــاق من العمل، كنت أشعر بسأم 
عظيم لم يكســـر ســـّمه، إّال ســـائق السيارة، 
وهو شـــاب أبـــدع تدريجيا في الكشـــف عن 
توتره الفائق من خالل سلســـلة من شتائم، 
ليســـت فيها أي لفظة نابية، كان يلقيها على 

الُمشاة أو السائقين اآلخرين.
كنت أبتســـم في الّســـر آملة في أن يثير 
جنونـــه أمورا كثيرة علـــى الطريق، ليخفف 
أكثـــر فأكثر من ســـأمي، وكان ذلك لحســـن 
حظـــي، يحـــدث  كثيرا، غيـــر أن أكثر تعبير 
اســـتعمله الســـائق، كلما تمّكنت سائقة من 
أن تعتـــرض طريقه أو تســـبقه، هو ”له.. يا 

كهرمانة.. له!“.
”كهرمانة“.. سبق أن سمعت هذه اللفظة 
مـــن قبل، ولكن لم أذكر تماما معناها، لكنني 
كنت متأكـــدة من أنها كلمة ســـيئة، تجرأت 
وتكلمت مع السائق ودار بيننا هذا الحديث:

- أراك تســـتعمل هذه الكلمة كثيرا، ماذا 
تعني هذه الكلمة؟
- إنها شتيمة.

- صحيح؟ ماذا تعني؟
- تعني المرأة المتصابية، والقادرة.

ال أخفـــي أن فكـــرة الجمـــع بيـــن المرأة 
”المتصابيـــة“ و“القـــادرة“، وّلـــدت صـــورا 

وأسئلة  في ذهني.
خاطرت وأكملت الحديث مع السائق:

- لكن النسوة اللواتي مررن أمامنا لسن 
قبيحات أو متصابيات؟

- وإن يكـــن!! هـــل رأيـــت كيـــف يقـــدن 
سياراتهن؟

المفارقة أن أسلوب قيادته لسيارته كان 
أســـوأ بكثير، عندها قلت في نفســـي ”ها قد 
تعقدت المسألة“، إذ تكونت في بالي أسئلة 
جديدة، قررت  أن أســـأل ســـؤاال أخيرا، وإن 
كنت أدرك مسبقا بأن اإلجابة عليه، في حال 

حدثت، لن تكون وافية وشافية، سألته:
- والرجل، إن قاد ســـيارته بهذا الشـــكل 

يكون كهرمانا؟
نظر إلّي ســـائق الســـيارة باســـتغراب 
وبشـــيء من العصبية، خشـــيت لحظتها أن 
أكون تماديت أكثر من الالزم بالحديث معه، 
ربمـــا صرت في نظره ”الكهرمانة الجالســـة 
بقربـــه“، بعد لحظات مـــن الصمت، قال بكل 

تهذيب:
- ال، ال يصبح كهرمانا.

امتنعت عن الســـؤال ”ماذا يصبح إذا؟“ 
خوفا مـــن أن يغنـــي معرفتي بشـــتيمة من 

العيار الثقيل، بدال عن ذلك، سألته:
- هل هي كلمة نحوية؟

فأجاب بتململ كبير يشبه هذا الذي كنت 
أشعر به لحظة امتطائي السيارة:

- هل تعتقدين بأني قاموس يا ســـت؟ ال 
أدري!

انتهـــى الحديـــث هنـــا، ولكن لـــم ينته 
التساؤل، عندما عدت إلى المنزل بحثت في 
لســـان العرب والمعجم الوســـيط عن معنى 

كلمة ”كهرمان“.
فـــإذا بالكلمـــة هـــي قهرمـــان، وتعنـــي 
”الُمســـيطر الحفيظ على من تحت يديه“، أما 
القهرمانة، فتعني ”مدبـــرة المنزل ومتولية 

شؤونه“.
ال أعـــرف تماما كيف تحولت هذه الكلمة 
إلى شتيمة توجه إلى النساء خاصة وليس 
إلـــى الرجال بغـــض النظر عن رأي ســـائق 
ســـيارة األجرة، ولكنني في بحثي عن معنى 
هـــذه الكلمة عثرت على قصـــة القضاء على 
لصوص علي بابا األربعين، كنت قد نسيتها.

لعبت ابنة علي بابا، واسمها ”قهرمانة“ 
المتميزة بالذكاء والشـــجاعة دورا أساسيا 
في القبض على اللصـــوص المختبئين في 
جـــرار فارغة بعـــد أن صبت عليهـــم الزيت، 
فجذبـــت  يصرخـــون،  اللصـــوص  فأخـــذ 

أصواتهم رجال الشرطة وأمسكوا بهم.
ومع ذلك، فأجمل وأطرف ما يمكن تصوره 
تشـــكيليا لهـــذه القصة بعيدا عن الســـردية 
الضيقـــة، هو ما رســـمته في لوحـــة رائعة 
الفنانة العراقية وســـماء اآلغا، فقد رســـمت 
”قهرمانة“ الجميلة والذكية والشـــجاعة في 
آن واحد، خالفا للقـــول المأثور على المرأة 

أن تكون ”ريحانة“ وليست ”قهرمانة“.
لّونت وســـماء اآلغا اللصـــوص باللون 
األزرق الـــذي قيل إنـــه يرمز إلى الشـــر في 
لوحتهـــا، وهـــو اللون ذاته الذي يســـتحيل 
حين ترتديه المرأة في لوحتها فرحا وأمال.

بدت مهمة قهرمانة ســـهلة في اللوحة إذ 
رســـمتها تقوم بخطوات شـــبه راقصة، أما 
اللصوص فهم أجمل ما رأيت في اللوحات، 
وضعتهم كالكبيس في جرار شفافة يرمقون 
قهرمانـــة والعالـــم المحيـــط بهـــم بنظرات 

كاريكاتيرية.
وسماء اآلغا، التشكيلية العراقية، جعلت 
”ريحانـــة“ القهرمانـــة، قاهـــرة اللصـــوص 

بوردية ألوانها ورّقة ابتسامتها.

حذار من «ريحانة}

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

الضوء يبدو في لوحات 

الفنان، وكأنه مخزون 

باطني هجر سطح 

اللوحة ليتغلغل في 

مكوناتها



”التيـــار“  صحيفـــة  عـــادت   – اخلرطــوم   {
الســـودانية للصدور بعد خمســـة أشـــهر على 
إيقافها، لكـــن تبقى النتيجة واحدة بالنســـبة 
إلى رئيس حتريرها عثمـــان ميرغني وهي أن 
الصحافة احلقيقيـــة عمل ينطوي على مخاطر 

كثيرة في السودان، وتزداد يوما بعد يوم.
وأضـــاف ميرغنـــي فـــي مقابلـــة صحافية 
أجريـــت معـــه فـــي مكتبـــه فـــي الصحيفة في 
وسط العاصمة الســـودانية، وهو املكان الذي 
اقتحمه مسلحون العام املاضي واعتدوا عليه 

بالضرب، ”الطريق ال تزال طويلة أمامنا لندرك 
أن حريـــة التعبيـــر واإلعالم أمر جيد للشـــعب 
وللحكومة“.v وأكد ميرغني أن ”هناك خطوطا 
حمـــراء غير معلنة، وفـــي كل مرة تتجاوز هذه 
اخلطوط جتد أن صحيفتك أغلقت مرة جديدة“.

وتابع، ”في كل يوم، نقرأ صحيفتنا، نحس 
بالســـعادة بأننا اســـتطعنا االســـتمرار حتى 

صباح اليوم التالي“.
وصـــادر جهاز األمـــن واملخابرات، نســـخ 
املطبوعة خمس عشـــرة مرة  صحيفة ”التيار“ 

منـــذ بدء صدورها. ومنذ أبريل املاضي، صادر 
جهاز األمن النسخ الصادرة عن صحف عديدة 
بينها ”آخر حلظة“، و“الصيحة“، و“التغيير“، 
و“اجلريدة“. وتتم املصادرة بشكل عام، بسبب 

مقاالت تتطرق إلى مواضيع معينة.
ويرى ميرغني أن إيقاف الصحيفة قد يكون 
نتيجة نشـــرها عددا من فضائح الفساد خالل 
الســـنوات املاضية. وأضـــاف ”نحاول أن نقدم 
صحافة مستقلة ونحاول أن نكون أداة للتغيير 
في الســـودان“. وجاء احلظر األخير للصحيفة 

الـــذي امتد ملئة وخمســـني يوما بعد نشـــرها 
سلســـلة مقاالت تنتقد احلكومة بسبب خفض 

الدعم عن املنتجات البترولية والكهرباء.
وأوضح ميرغني ”ال يعطونك ورقة مكتوبة 
إطالقـــا… يتصلـــون بـــك هاتفيـــا ويقولـــون: 
صحيفتـــك مقفلـــة اعتبـــارا من الغـــد. ملاذا؟ ال 
تســـأل“. وعـــادت ”التيـــار“ للصـــدور بعدمـــا 
واجهـــت جهاز األمن واملخابـــرات في احملكمة 
الدستورية، الهيئة القضائية األعلى في البالد، 

والتي أمرت بعودتها.

} واشــنطن – أصبحت سياسة موقع فيسبوك 
حول انتقائية األخبار، وإظهار املضامني التي 
تناسب ميول املستخدمني وباال عليه، بدال من 
أن تكون ميزة جتذب املزيد من املســـتخدمني، 
ضمن حربـــه البـــاردة مع شـــركات التواصل 

االجتماعي.
ومخالفة  باالنحيـــاز  االتهامـــات  وبـــدأت 
املعاييـــر املهنيـــة تنهـــال على املوقـــع األكثر 
شـــهرة ونفوذا في العالم، وتضمنت انتقادات 
بأن فيســـبوك في اختياره لألخبار ال يتصرف 
وفق مفاهيم املهنيـــة واملوضوعية الصحافية 
واحلساســـية العاليـــة، بـــل يتأثـــر باخلطاب 
السائد للمستخدمني، لذلك ارتفعت املالحظات 

حول انتقائيته املتحيزة لألخبار.
وفي محاولة الحتواء االتهامات، عقد مارك 
زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة، اجتماعا 
لالســـتماع لشـــكاوى أكثر من 12 مـــن زعماء 

احملافظني األميركيني األربعاء.
وأعلـــن زوكربيـــرغ أنه ســـيعمل على بناء 
الثقة مع املستخدمني الذين يعتقدون أن هناك 
حتيزا سياســـيا فـــي األخبار التـــي تعرضها 

شبكة التواصل االجتماعي.
ودافع بعد االجتماع املغلق في مقر الشركة 
بوادي السيليكون عن ممارسات شركته، لكنه 
أقر بـــأن الكثير مـــن احملافظـــني يعتقدون أن 

فيسبوك متحررة سياسيا.
وكتب زوكربيرغ على فيسبوك قائال ”ليس 
من املعقول ملهمتنا أو عملنا أن نقمع احملتوى 
السياســـي“. وأضـــاف ”أعـــرف أن الكثير من 
احملافظني ال يثقون بأن منبرنا يظهر احملتوى 
دون حتيـــز سياســـي… أردت االســـتماع إلى 

مخاوفهـــم شـــخصيا وإجـــراء حـــوار مفتوح 
حول كيفية بناء الثقة“. وقالت متحدثة باســـم 
فيســـبوك إن االجتماع أسفر عن ”نقاش بناء“ 

ووصفه بعض احلاضرين بأنه مثمر.
ومن جهته، صرح برنت بوزيل رئيس مركز 
ميديا لألبحاث بعد االجتماع قائال ”أعتقد أن 
شركة فيســـبوك صادقة للغاية في رغبتها في 

حل القضايا العالقة مع احملافظني“.
وحتدثـــت وســـائل اإلعـــالم عـــن مخاوف 
زوكربيرغ مـــن إمكانية صدور لوائح تنظيمية 
احتادية ضد شركته قبيل اجتماعه مع الزعماء 
احملافظـــني، حيث كانت هنـــاك جلنة مبجلس 
الشـــيوخ األميركـــي حتقق في شـــبهة انحياز 
ليبراليني في طريقة اختيار موظفي فيســـبوك 
للقصـــص اإلخبارية التي تظهر ملســـتخدمي 
اخلدمة. لكن الســـناتور اجلمهوري جون ثون 
رئيـــس اللجنة التجارية باملجلـــس قال إنه ال 
توجد فرصة تذكر ألن تسعى احلكومة لفرض 
قواعد تنظيمية لضبط ممارســـاتهم. وأضاف 
ثـــون للصحافيـــني الثالثـــاء ”ليس لـــدي أي 
ســـبب يدعوني إلى االعتقاد بأن ذلك ســـيكون 

ضروريا“.
وبـــدأت االنتقـــادات تشـــكل ثقـــال مزعجا 
للشركة بعد أن اتهم موظف سابق في فيسبوك 
احملافظـــة.  حجـــب اآلراء  احملرريـــن بتعمـــد 
ونشـــرت هذه االتهامات فـــي موقع جيزمودو 
املتخصص فـــي متابعة أخبـــار التكنولوجيا 
لكنه لم يكشـــف عن اســـم ذلـــك املوظف، الذي 
أفـــاد بأنه ُطلب منهم عدم التغاضي عن أخبار 
اجلمهوريني وحجب األخبار عن وسائل إعالم 

الدميقراطيني مثل ”راد تايت دوت كوم“.
وأشـــار خبراء إلى أن خوارزمية فيسبوك 
بالفعـــل تقمـــع عمليـــة بث أخبـــار احملافظني 
للمســـتخدمني احملافظـــني مـــن خـــالل طريقة 
تصميمهـــا، ولكن هـــذا انعـــكاس لتفضيالت 
املســـتخدم وجزء مـــن عقيدة فيســـبوك لتقدم 

للناس ما يريدونه.
وســـاهمت هـــذه االتهامـــات في تســـليط 
األضـــواء علـــى املمارســـات التحريرية ألكبر 

شـــبكة للتواصل االجتماعي فـــي العالم، لكن 
شـــركة فيســـبوك نفت املزاعم بالتحيز وقالت 

إنها ستجري حتقيقا كامال في األمر.
وكتب زوكربيرغ على صفحته، أن ”شـــركة 
فيســـبوك تتبنى فكرة أن يكون صوت اجلميع 
مســـموعا.. وأنـــه ال دليـــل علـــى صحـــة تلك 

االدعاءات“.
وأضاف أن ”هذا األســـبوع ظهرت تقارير 
تشـــير إلى أن املسؤولني عن قسم املوضوعات 
األكثـــر تداوال منعوا نشـــر موضوعات تتبنى 
وجهة نظر محافظة. ونحن نأخذ تلك التقارير 
علـــى محمل اجلد ونحقق فيها بالفعل لضمان 
قيام فريق العمل بكل ما يلزم من جهود لصالح 

تكامل املنتج“.
وأكـــد أنه إذا ظهر أي دليـــل على أن هناك 
إجراء مخالفـــا ملبادىء الشـــركة، فإنه يتعهد 

باتخاذ ما يلزم مـــن إجراءات للتعامل مع هذا 
األمر.

وبعث ثون خطابا إلى فيســـبوك األسبوع 
املاضي يطالـــب املوقع بتوضيـــح آلية اتخاذ 
القـــرار التحريـــري وكيفية اختيـــار القصص 

اإلخبارية األكثر شيوعا.
ونشرت شركة فيسبوك قبل أيام الضوابط 
التي حتكـــم اختيارها لألخبار الشـــائعة لكن 

ذلك لم يشمل طريقة عمل آلية ظهور األخبار.
وقال ثون إن شـــركة فيسبوك على اتصال 
مع مساعديها منذ أن بعث باخلطاب. وأضاف 
”هـــذه فرصـــة لهـــا لضبـــط ســـجلها،“ فيمـــا 
رأى خبـــراء قانونيـــون أن احلكومـــة ال متلك 
االختيـــارات  لتوجيـــه  األدوات  مـــن  الكثيـــر 
اإلخباريـــة لشـــركة خاصة. وواجهت شـــركة 
فيســـبوك انتقـــادات في 2014 لتالعبها ســـرا 

في احملتوى الذي ظهر لعينة من املستخدمني 
لدراســـة التأثيرات النفسية لوسائل التواصل 

االجتماعي.
وأظهر اســـتطالع للرأي أجرته مؤسســـة 
مورنينغ كونســـالت على 2000 مـــن الناخبني 
املســـجلني، أن 11 باملئـــة فقط مـــن األميركيني 
يعتقـــدون أن احلكومـــة االحتاديـــة ينبغي أن 
تلعـــب دورا فـــي حتديد ما يظهر ملســـتخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي.
وذكر االستطالع أن 55 باملئة من الناخبني 
األميركيني قالـــوا إنهم يســـتقون األخبار من 

مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك.
وأصبحـــت شـــركة فيســـبوك التـــي تقدر 
قيمتهـــا حاليا بنحـــو 350 مليـــار دوالر أكبر 
مصدر إخباري ملستخدمي فيسبوك النشطني 

يوميا وعددهم أكثر من مليار شخص.
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ميديا

الموقع األزرق لن يحظى دائما باإلعجاب

يواجه املوقع األكثر شهرة واستخداما في العالم اتهامات بالتحيز السياسي في األخبار 
التي يعرضهــــــا بعد مالحظات وانتقادات حول تأثره باخلطاب الســــــائد للمســــــتخدمني، 
مما دفع رئيســــــه التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى الســــــعي لتطويق االتهامات ببناء الثقة مع 

املستخدمني وحل القضايا العالقة، خصوصا مع احملافظني األميركيني.

رئيس تحرير التيار السودانية: الطريق طويل أمامنا نحو حرية التعبير

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت اللجنة التنظيمية ملنتدى 
اإلعالم العربي أن دورته اخلامسة 

عشرة، التي عقدت حتت شعار 
”اإلعالم..أبعاد إنسانية“، حققت 

نسبة رضا عام بلغت 90 باملئة، وفق 
نتائج استطالع رأي أجراه نادي 

دبي للصحافة.

◄ أكد نقيب الصحافيني املصريني، 
يحيى قالش أن النقابة ”منفتحة على 
كافة املبادرات واملساعي الطيبة حلل 

األزمة، مبا يحفظ للنقابة هيبتها، 
وللصحافيني كرامتهم“، وأضاف 

في تقرير تاله على أعضاء النقابة 
بشأن آخر تطورات األزمة، ”نؤكد 

أننا مستمرون في دفاعنا عن النقابة 
ومتمسكون بحقوقنا دون تفريط، 

حتى الوصول إلى حل عادل“.

◄ ذكر محامي صحافية، األربعاء، 
أن موكلته عوقبت بالسجن 20 شهرا 

باإلضافة إلى جتريدها من الوالية 
القانونية على طفليها بعد إدانتها 
بانتهاك سرية قضية خالل نظرها 
في محكمة. ويثير احلكم املزيد من 
املخاوف بشأن احلريات الصحافية 

في تركيا.

◄ أطلق صحافيون في مدينة 
وهران اجلزائرية مبادرة إلسماع 
كلمتهم، وأصدروا بيانا أطلقوا 

عليه عنوان ”إعالن وهران: حرياتنا 
في خطر. لنقاوم“، اعتبروا فيه أن 

الساحة اإلعالمية في اجلزائر تعيش 
انحرافات خطيرة، تهدد مكاسب 
اجلزائريني في التعبير احلر عن 
آرائهم وانشغاالتهم وطموحاتهم.

◄ أدانت كتلة الصحافي الفلسطيني 
اعتقال جهاز املخابرات العامة 

مراسل األقصى الفضائية الصحافي 
طارق أبوزيد من منزله في حي 

املخفية غرب نابلس.

باختصار

[ زوكربيرغ يستمع إلى شكاوى الزعماء المحافظين [ الخطاب السائد للمستخدمين ال يعتبر معيارا صحافيا
سياسة انتقاء األخبار في فيسبوك تتحول إلى اتهامات باالنحياز

«الجســـم الصحافي يرفض رفضا قاطعا التوقيف املســـبق، وحبس الحريات قبل املحاكمة، 

ألن فيه تراجعا عن الحريات، ويعكس تراجع األردن في هذا املجال». 

سمر حدادين
صحافية أردنية

«دور اإلعـــالم في تشـــكيل الرأي العـــام يختلف حجمه من فتـــرة إلى أخرى، املشـــكلة التي تواجه 

اإلعالم حاليا فقدان الثقة، ومن الضروري العمل على حلها سريعا».

ليلى عبداملجيد
عضو مجلس أمناء احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري

لجنة بمجلس الشيوخ األميركي 

تــحــقــق فــــي شــبــهــة انــحــيــاز 

اختيار  طريقة  فــي  لليبراليني 

فيسبوك للقصص اإلخبارية

◄

} نسمع ونناقش كثيرا ـ كباحثين ـ حول 
تجديد الخطاب الديني، وهو ملف شائك 
قتل بحثا ونقاشا وال جديد بشأنه على 

مستوى التنفيذ، بعد أن ارتاح الجميع إلى 
فكرة الحركة في المكان، والضجيج من دون 

طحن، ولم يتحرك الخطاب الديني إلى األمام 
قيد أنملة.

وعلى خلفية أزمة الخطاب الديني في 
عالمنا العربي واإلسالمي، الحظت أن هناك 

أزمة موازية ال تحظى بأي اهتمام يذكر، 
وال ينتبه لها أحد رغم خطورتها وارتباطها 

بملف بالغ التأثير واألهمية وهو ملف 
الخطاب اإلعالمي، الذي بات يمثل أحد 

روافد الفوضى واالضطراب اإلقليمي في 
المنطقة العربية بعد أن كان نتاجًا لهذه 

الفوضى وذلك االضطراب.
ال أحد ينكر أن الفوضى في الكثير من 

الدول العربية لها نظير أو وجه آخر في 
الفضاء اإلعالمي، فهناك فوضى عارمة على 

مستويين أولهما يتعلق بالبث الفضائي، 
حيث انتشرت القنوات الطائفية والمذهبية 
التحريضية وتكاثرت بشكل بالغ الخطورة 
على األقمار الصناعية التابعة لدول عربية 

وأخرى غير عربية، وجميع هذه القنوات 
ممول وموجه نحو تحقيق أهداف جماعات 

وتنظيمات وتيارات ودول بعينها ال تخطئها 
عين مراقب.

أما المستوى الثاني فيتعلق بالمحتوى 
اإلعالمي للفضائيات والصحف الخاصة 

في الكثير من مناطق العالم العربي، حيث 
تحولت الكثير من الوسائل على هذا 

الصعيد إلى ساحات ومنافذ لتعميق الفتن 
والفوضى واالضطرابات في هذه الدول 

والمناطق، ال سيما في دول مثل ليبيا 
والعراق واليمن وغيرها.

وإذا تحدثنا بشكل أكثر صراحة، سنجد 
أن إحدى أدوات العبث والتالعب اإليراني 

في المنطقة العربية تتمثل في اإلعالم سواء 
التابع إليران بشكل مباشر، أو الذي يتلقى 
أمواال ودعما إيرانيا، وينطلق من عواصم 

عربية معروفة للجميع.
وفي ظل االرتباط القوي بين معدالت 
الوعي والتعليم السائدة في المجتمعات 

وبين األثر اإلعالمي ومقدرة وسائل االتصال 
على تشكيل االتجاهات وتغيير القناعات 

السائدة، يصبح من البديهي أن يكون 
اإلعالم أحد أخطر أدوات الصراع والتنافس 

االستراتيجي على المصالح والنفوذ في 
المنطقة العربية، ويصبح سوق اإلعالم 

رائجا بشكل الفت.
أحد مظاهر األزمة اإلعالمية في 

منطقتنا أن هناك ارتباكا وخلطا مفاهيميا، 
فالكثيرون يرتكبون أخطاء جسيمة بل يعمل 

بعضهم على تقويض األمن واالستقرار 
في الدول والمجتمعات وهدم قيمها ونشر 
الفوضى بل ويعمل لمصلحة دول معادية 

وتنظيمات طائفية، ويروج لخطاب إعالمي 
تحريضي مثير للفتن تحت مسمى الحرية 

اإلعالمية، والحق في تداول المعلومات 
وغير ذلك من شعارات وعناوين ليس 
لها نصيب من الحقيقة وال قسط من 

الموضوعية.
وفي ظل الفوضى ومظاهر غياب الدولة 

وانهيار سيادتها أو تآكلها في بعض 
الدول العربية، يصبح الحديث عن المعايير 
والقواعد المهنية واالحترافية والقانونية، 

في المجال اإلعالمي أو غيره، نوعا من 
العبث والجدال من دون طائل. 

البعض يعتقد أن ما يحدث هو ردة فعل 
لسنوات وعقود طويلة من الكبت وتقييد 

الحريات، وأن المسار سيصحح نفسه 
بعد حدوث نوع من ”اإلشباع“ للرغبة في 
تعويض هذه السنوات، وهذه فرضية أو 

تفسير لم تثبت صحته أو دقته، فالتمادي 
هو عنوان المرحلة، وال مؤشرات على 
انحسار موجات الفوضى التي تتمدد 

وتكاد تتحول إلى نوع من الوباء المعدي 
الذي يهدد أمن واستقرار مجتمعات أخرى، 

ال سيما في ظل توظيف الكثير من هذه 
”األبواق“ للهجوم على هذه الدولة أو 

تلك.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك 

حلول ومخارج من هذا المأزق؟ وفي رحلة 
البحث عن حلول وبالتفتيش عن األسباب 

والجذور نجد أن هناك صعوبة في السيطرة 
على البث الفضائي ما لم يتم ذلك بالتنسيق 
على الصعيد الدولي وفق مواثيق واتفاقات 

برعاية المنظمات الدولية المتخصصة 
التابعة لألمم المتحدة، وهو أمر بعيد 

المنال في الوقت الراهن. وحتى لو تم وضع 
ضوابط للبث عبر األقمار الصناعية فهناك 
اإلنترنت. كما أنه ليس لنا أن نحسن الظن 

ونتوقع أن تكف دول مثل إيران عن حروبها 
اإلعالمية الطائفية في ظل تمسكها بتصدير 

األزمات وخوض حروب بالوكالة وإثارة 
الفتن واالضطرابات في دول عربية عدة، 

فالخطط اإليرانية على هذا الصعيد واضحة 
وهي جزء من استراتيجيات إيران اإلقليمية 
واإلعالم في القلب من هذا كله، وال يمكن أن 
تكف طهران عن اإلنفاق السخي على قنوات 

التحريض الطائفية ما لم تتخل كليًا عن 
طموحاتها التوسعية الفارسية، وتلك 

مسألة صعبة التحقق في الظروف الراهنة.
ومن ناحية أخرى، فإنني عندما أتحدث 

عن الخطاب اإلعالمي العربي ال أقصد 
بالتأكيد ضرورة وجود خطاب إعالمي عربي 
موحد أو حتى متقارب بسقف مصالح عليا 

عربية مشتركة في هذه الظروف المعقدة، 
فقد بات االتفاق على مشتركات داخل بعض 

الدول العربية حلما بعيد المنال، كما ال 
أقصد بالتأكيد ضرورة السيطرة على هذا 

الكم الهائل من الفضائيات والصحف 
الورقية واإللكترونية التي تحولت إلى 

أبواق لتيارات وجماعات وتنظيمات 
ودول، ومن العبث الحديث عن السيطرة 
عليها في ظل استمرار العوامل والبيئة 

الحاضنة والممولة لها، بمعنى أن الفوضى 
اإلعالمية الحاصلة هي ”عرض“ وليست 

الداء األساسي، بما يملي ضرورة معالجة 
األسباب وصوال إلى إنهاء ”األعراض“.

إشكاليات اإلعالم في املنطقة العربية

سالم الكتبي
 كاتب إماراتي

الالكتكت الال
ي ر إ ب



} موسكو – ”اكتشف وجها“ (FindFace) اسم 
لتطبيق انتشـــر في روســـيا قبل شهرين على 
نطاق واســـع، ويسمح ملســـتخدميه بتصوير 
األشـــخاص وســـط التجمعات والتعرف على 
هوياتهم بنسبة جناح تقارب ٧٠ باملئة، حسب 

ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية.
ويعمل التطبيق عن طريق مقارنة الصورة 
املُلَتَقطـــة بصـــور احلســـابات املوجودة على 
”فكونتاكتي“، أشهر الشبكات االجتماعية في 
روسيا واالحتاد الســـوفيتي السابق. وتضم 

هذه الشبكة ٢٠٠ مليون حساب.
ويســـعى مصممـــو التطبيـــق إلى متكني 
اآلخرين من إيجاد أي حســـاب على الشبكات 
التقـــاط صورة  اســـتطاعوا  االجتماعيـــة إن 
للمســـتخدم دون علمـــه، كما ميكـــن للمتاجر 
واملعلنني والشرطة أيضا التقاط صورة لوجه 
املســـتخدم وسط احلشـــود ثم يقع تعقبه عبر 

شبكات التواصل االجتماعي.
ومتكـــن التطبيـــق مـــن جمـــع ٥٠٠ ألـــف 
مســـتخدم وإجـــراء ٣ ماليـــني عمليـــة بحث، 
بحســـب مـــا أعلنه مصممـــا التطبيـــق أرتيم 

كوخرنكو وألكسندر كاباكوف.
وكوخرنكو (٢٦ عاما)، وفق وصف صحيفة 
الغارديان التي حاورته، فتى نحيف مهووس 
بالكمبيوتـــر ويتكلم بهدوء، وهو الذي توصل 

إلى خوارزمية جتعل من تطبيق ”اكتشف 
عمـــال مبتكـــرا فـــي عالم  وجهـــا“ 

التكنولوجيـــا. أما كاباكوف (٢٩ 
عاما) فهو الثرثار ورجل املال 

والتسويق.
يذكـــر أنه خالفا لتقنيات 
الوجـــه  صـــور  اكتشـــاف 
اخلوارزمية  تسمح  األخرى، 
التـــي توصال إليهـــا بإجراء 

البحـــث عـــن مجموعـــات من 
البيانات الضخمة.

وتقول صحيفة الغارديان عن 
كاباكوف فـــي املقابلة التـــي ُأجريت 

معهمـــا في مقر الشـــركة في موســـكو ”٣ 
ماليـــني عملية بحث في قاعـــدة من البيانات، 
تضم حوالـــي مليار صـــورة فوتوغرافية، ما 
يعني مئـــات الترليونات من املقارنات، وكلها 
علـــى أربعة خوادم عاديـــة. بهذه اخلوارزمية 
ميكننـــا البحـــث فـــي مليـــار صورة فـــي أقل 
مـــن ثانية علـــى كومبيوتر عـــادي“. وميكنك 

التطبيـــق مـــن نتيجة تتضمـــن الوجه األكثر 
شـــبها بالصورة التي رفعتها، باإلضافة إلى 
وجوه عشـــرة أشـــخاص آخريـــن يعتقد أنها 

تشبهه.
كمـــا أشـــار كاباكـــوف إلـــى أن التطبيق 
اجلديـــد قـــد يحـــدث ثـــورة ”تاريخية“ 
فـــي املواعدة، ويقـــول ”ميكنك أن 
تلتقط صورة شـــخص أعجبك 
ثم تبحـــث عن هويتـــه على 
االجتماعيـــة  الشـــبكات 

وتطلب صداقته“.
فـــي الوقت نفســـه دق 
اخلطر  ناقـــوس  بعضهـــم 
املقلقـــة  اآلثـــار  بســـبب 
احملتملـــة للتطبيـــق، خاصة 
إذا اســـتخدم في التقاط صور 
مفاجئـــة لـــرواد املتـــرو والتعرف 
عليهم، كما اســـتخدمه بعض مستخدمي 
احلســـابات  هويـــات  لكشـــف  اإلنترنـــت 

االجتماعية ملمثالت إباحيات.
ومع قدرة هذه التقنية على اســـتخدام أي 
قاعدة بيانات صورية، إال أنه مازال ال ميكنها 

استخدام فيسبوك. 
ويتيح التطبيق خدمـــة مدفوعة للراغبني 
في إجراء ما يزيد عن ٣٠ عملية بحث شهرية، 

لكن الهـــدف من هذه اخلدمـــة متعلق بتنظيم 
العمل وحماية اخلوادم من احلمل الزائد.

أما املـــال احلقيقي في رأيهما، فســـيأتي 
من اســـتخدام تقنية التعـــرف على الوجه في 

تطبيق القانون وعمليات البيع والتجارة.
وكان كوخرنكو وكاباكوف قد عادا مؤخرا 
من الواليات املتحدة، كما أنه من املقرر ســـفر 
كاباكوف ملـــاكاو لعـــرض هـــذه التقنية على 

إحدى سالسل املالهي الليلية.
الشـــرطة  تواصـــل  املصممـــان  وادعـــى 
الروسية معهما، والتي قالت إنها رفعت صور 
بعض املشـــتبه بهم والشـــهود على التطبيق 
واســـتطاعت التوصل إلى نتائـــج صحيحة. 
وقال كاباكوف ”حلت قضايا لم تشـــهد تقدما 

منذ سنوات“.
يذكر أن الشـــركة الناشئة ستوقع عقدا مع 
حكومة مدينة موسكو، للعمل معها باستخدام 
شـــبكة كاميرات املراقبة عبـــر املدينة، والتي 
حتتوي على ١٥٠ ألف كاميـــرا للمراقبة. وفي 
حالة ارتكاب جرمية ما، ســـيمكن إدخال صور 
املشتبه بهم للنظام، ومقارنتها بصور قائمات 
املطلوبني وسجالت احملكمة وحتى الشبكات 

االجتماعية.
وتؤكـــد صحيفـــة الغارديـــان أن األمـــر ال 
يحتاج خياال خصبا لتصور األشياء الشريرة 

التـــي ميكـــن القيام بهـــا، إذ ميكـــن لألنظمة 
االســـتبدادية التعـــرف علـــى املشـــاركني في 

املظاهرات واعتقالهم.
وبينما أوضح كل من كاباكوف وكوخرنكو 
عدم تلقيهما أي عـــروض من قبل جهاز األمن 
الروســـي إال أنهمـــا قـــاال ”إن تواصـــل معنا، 

سنستمع للعروض التي ميكنه تقدميها“.
ويخطط كالهما أيضا لالنخراط في مجال 
البيع والتجـــارة، حيث يتخيل كاباكوف عاملا 
تتركز فيـــه الكاميرا على الشـــيء الذي تنظر 
إليه طويال. فمثـــال إن أطلت النظر إلى جهاز 
تســـجيل فـــي متجر مـــا. فســـيمكن للبائعني 
التعرف على هويتك واستهدافك في التسويق 

لهذا املنتج في األيام التالية.
ورغـــم أن العالم الذي يتخيلـــه كاباكوف 
يبـــدو مزعجا، إال أنه يعتقـــد باعتباره خريج 
الفلســـفة، أننا ”ال نســـتطيع إيقاف اإلعصار 
التكنولوجي، لذا علينا العمل معه والتأكد من 

بقائه منفتحا وشفافا.
كمـــا أضاف ”حتيط بنـــا األدوات في عالم 
اليوم، وكل ما حولنا يرســـل لنـــا معلوماتنا، 
ولدينـــا بالفعل بيانات كاملة عن األشـــخاص 
وحتركاتهم واهتماماتهم. على كل شخص أن 
يدرك أنه حتت األنظار في هذا العالم احلديث، 

وعليه أن يتأقلم مع هذا الوضع“ .
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@alarabonline
ــــــق جديد ميكن مــــــن التقط لك صورة  تطبي
صورة دون علمك من تعقبك على الشبكات 
ــــــة صورتك ببيانات  االجتماعية عبر مقارن
ــــــق مــــــن البحث  ضخمــــــة. وميكــــــن التطبي
فــــــي مليار صورة في أقل مــــــن ثانية على 

كمبيوتر عادي.

} القاهــرة – انشـــغل املعلقون على الشبكات 
االجتماعيـــة اخلميس بخبر ســـقوط الطائرة 
املصريـــة القادمـــة مـــن باريـــس ضمـــن عدة 
#اختفاء_طائـــرة_ أبرزهـــا  هاشـــتاغات 

مصرية.
وأصبح الهاشتاغ األكثر تداوال في الدول 
العربيـــة فيما كان هاشـــتاغ #EgyptAir األكثر 
تداوال على الالئحة العاملية منذ إعالن اخلبر.
وقـــد أعلنـــت مصـــادر مســـؤولة مبصـــر 
للطيـــران، أن الطائرة وعلـــى متنها ٦٦ راكبا، 
اختفـــت من على الرادار في ســـاعة مبكرة من 
فجر اخلميس، علـــى ارتفاع ٣٧ ألف قدم، بعد 
دخولها املجال اجلوي املصري. والحقا أكدت 

وزارة الطيران املصرية حتطم الطائرة.
وكتب مغرد:

وانتقد مغرد:

فيما أظهر مغردون تعاطفهم مع الضحايا 
وأسرهم. وكتب معلق:

وانتقـــدت الطبيبـــة املصرية عليـــاء جاد 
الشامتني قائلة:

واعتبر الشاعر اللبناني زاهي وهبي:

فيما قالت كاتبة:

من جانبها، نشـــرت شركة مصر للطيران، 
اخلميـــس، قائمـــة بجنســـيات ركاب الطائرة 
املصريـــة املفقـــودة التي كانـــت متوجهة من 

باريس إلى مطار القاهرة الدولي.
الشـــركة قالت علـــى صفحتها الرســـمية 
مبوقـــع تويتر ”من بـــني الـــركاب ٣٠ مصريا 
و١٥ فرنســـيا وســـعودي وكويتـــي وعراقيان 
وســـوداني وجزائـــري وبريطانـــي وبلجيكي 

وتشادي وكندي وبرتغالي“.
أما في ما يتعلق بطاقم الطائرة فقد تداول 
رواد الشـــبكات االجتماعيـــة أســـماء وصور 

أفراده. 

{اكتشف وجها}.. تطبيق يعرف من تكون في ثانية
} واشــنطن – حتول موقع تويتر إلى ســـاحة [ التطبيق الروسي يكشف هويتك من بين مليار شخص

للسخرية من شـــعار حملة املرشح اجلمهوري 
دونالـــد ترامـــب ”اجعلوا أميـــركا عظيمة من 
بتكـــرار عبـــارة ”اجعلـــوا الفقاعات  جديـــد“ 
عظيمة من جديد“. ويتابع ترامب على حسابه 

الرسمي على تويتر أكثر من 8 ماليني.
وكتب مـــارك أندرســـون وهو شـــريك في 
مؤسســـة أندرســـون هورويتـــز علـــى تويتر 

ساخرا ”أخيرا اكتشف أحدهم األمر“.
هذه احلملـــة ضد ترامب جـــاءت ردا على 
حتذير املرشـــح اجلمهوري من أن فقاعة مالية 
خطيرة تشكلت في صناعة التكنولوجيا، ورّد 

وادي السيليكون بعالمة تعجب جماعية.
وقال ترامب إن شركات تكنولوجيا جديدة 
لم حتقق أي أرباح اســـتطاعت أن تبيع أسهما 
بأسعار مرتفعة للغاية وشبه املوقف بتضخم 

سوق األسهم في عام 2007.
وأضاف ”أحتدث عن شـــركات لم تكســـب 
أي أمـــوال أبدا.. لديها فكرة ســـيئة.. وقيمتها 
مليـــارات الدوالرات لذا نحن منشـــي في نفس 

الطريق مرة أخرى“.
وفـــي مقابلة كان أجراها مع وكالة رويترز 
قـــال ترامـــب إن القيـــم املرتفعة التـــي تصل 
إليهـــا شـــركات التكنولوجيا اجلديـــدة حاليا 
تذكره بعام 2007 عندما ســـاهم تضخم ســـوق 
العقارات في وصول األســـهم إلى قيم مرتفعة 

غير مستدامة قبل أن تنفجر الفقاعة.
وقال ”لدينا ســـوق أســـهم غريـــب للغاية. 
جند بعض هذه األسهم التكنولوجية.. ضعيفة 
للغايـــة كفكرة وكشـــركة وتبـــاع مببالغ كبيرة 
للغايـــة. كنت ســـأقول هل ســـيحدث هذا مرة 

أخرى؟ أعتقد أن هذا قد يحدث مرة أخرى“.
صناعـــة  مراقبـــي  مـــن  كثيـــر  وحـــذر 
التكنولوجيا مرارا مـــن فقاعة تكنولوجية مع 
زيادة عدد الشركات اخلاصة التي تبلغ قيمتها 
مليـــار دوالر أو أكثر إلى 163 شـــركة حســـبما 
أفادت تقديرات مؤسســـة ”سي بي إنسايتس“ 
املتخصصة في مجال أبحـــاث رأس املال، لذا 
فإن حتذيـــر ترامب بالنســـبة لـــرواد األعمال 
وأصحاب الرســـاميل في وادي السيليكون لم 

يكن يحمل جديدا.
وتقدر قيمة شـــركات التكنولوجيا ”بوادي 
بأكثر من ثالثة تريليونات دوالر،  السيليكون“ 
كما أن نحو خمـــس خريجي أكادمييات إدارة 
األعمال فـــي الواليـــات املتحـــدة اجتهت إلى 
العمل في مجـــال التكنولوجيا العام املاضي، 
وهو مـــا دفع اخلبـــراء ومنها بنـــك ”جي بي 
مورجان تشـــيس“ إلى التحذير من أن ”البقعة 
أصبحـــت تهـــدد مكانة ”وول  التكنولوجيـــة“ 
ســـتريت“ كمركـــز للمـــال واألعمـــال وصناعة 

الثروات.
على صعيد آخر أكد ترامب مجددا في بيان 
أن ثروته تفوق عشرة مليارات دوالر أي مرتني 

أكثر من تقديرات مستقلة.
وتشـــير تقديرات فوربـــس الثالثاء إلى أن 

ثروة ترامب تبلغ 4.5 مليار دوالر.

ترامب بات 
{فقاعات} على تويتر

طلبت إدارة موقع التواصل االجتماعي المهني لينكد إن من مســـتخدمي الموقع تغيير كلمات ســـرهم فورا، بعدما تم تســـريب كلمات سر أكثر من 
١٠٠ مليون مســـتخدم. وأوضح كوري ســـكوت، مســـؤول أمن المعلومات في {لينكد إن} عبر مدونته، أن الموقع قد تلقى تحذيرا بتسريب إيميالت 

وكلمات سر لما يفوق مئة مليون مستخدم، سرقت قبل سنوات.

هاشتاغ اليوم
سقوط الطائرة المصرية يشغل المغردين

أبرز تغريدات العرب
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في العراق
طالْت املسرحية ومات املشاهدون

ولم ينته العرض!

صنعة في اليد أمان من الفقر
أثر من أعظم الشعارات

أتت الصحوة الطفرة فحذفتها املناهج
استبدلت بجملة قبيحة عند االمتحان 

يكرم املرء أو يهان فهانوا.

على منت الطائرِة كلما ارتفعت رأيت 
األرض وكل ما فيها صغير جًدا، 
هكذا يفعُل بك شعور احلرية

أمام أي شيء آخر.

-تريد التقدم؟  نعم
-إذن ال بد من استقالل القرار 

-سنواجه عقبات وكوارث؟ -نعم  
-ستنتصر؟ -بالتأكيد 

#فاتورة_استقالل_القرار.

كان املصلون يوم اجلمعة يسخرون من 
بعض اخلطب الن اخلطبة ال تتحدث 

بالشأن العام 
وبعد قانون فصل اخلطباء عن السياسة

يا ُترى كيف ستكون اخلطب؟
#البحرين.

في بلدي يحترمون من يحرضهم
على القتل وميقتون الذي يدعو إلى 

التسامح.
#العراق.

الفاشل دائمًا يعلق اخفاقاته
على مشجب افتراضي!

ليلى العلمي
روائية أميركية مغربية

مبعوث أممي خاص لسوريا
وآخر لليمن وثالث لليبيا ورابع 

للصومال وخامس للصحراء املغربية، 
خّلصونا وضعوا اجلامعة العربية 

ودولها حتت الوصاية الدولية.

يخجل من ذكر اسم زوجته، يسميها 
"البيت" بدعوى اخلصوصية، 

ثم يسألني: هل صليت الفجر؟ 
عالقتك مع زوجتك ليست أقدس 

من عالقتي مع الله.

خير األمم هي التي تركت باقي األمم
في حالها وجاهدت إلصالح نفسها!

إن أردَت غزو شعٍب ما، اصنع له عدًوا 
وهمًيا يبدو خطًرا أكثر منك، 
ثم ُكن املنقذ له من هذا العدو.

تتتابعوا

 @FE1955NFC

#اختفاء_طائرة_مصرية زمن فيه التطور 
عظيم واملصائب أعظم.

#

 @mbanalnemer

ــــــا مع  ــــــة تعاطفن #اختفاء_طائرة_مصري
ــــــن. الله فــــــي عونهم. إنه أرحم  ذوي املفقودي

الراحمني.

#

@AlyaaGad

ــــــرون عــــــن فكرهــــــم  الشــــــامتون طبعــــــا يعب
وأيديولوجياتهم. ملخــــــص أفكارهم: كراهية 
وأذى وشماتة وقطع وضرب وحرق واغتصاب 

عيال.. #اختفاء_طائرة_مصرية.

ا

@ZahiZahiwehbe

#الطائرة_املصرية: ليس اآلن وقت التحليل 
ــــــم، هي حلظة صالة ألجل الضحايا،  والتنجي
ألجل ذويهــــــم الذين لن يجــــــدوا في صاالت 

االنتظار غير الفراغ املوِحش.

#

@dalaaalmoufti

أيتهــــــا الكوارث البشــــــعة.. خففي عن مصر 
شوية… هي ناقصة؟ #الطائرة_املصرية.

أ
@NOT__B

ــــــة صحافيون في  #اختفاء_طائرة_مصري
مؤمتر وزير الطيران أشبه باألطفال، حقيقة 
وضعهم يشرح وضع الصحافة اليوم، بكل 

ما فيها من مهازل مهنية.

#

ط ق

على كل شخص أن 
يدرك أنه تحت األنظار 
في هذا العالم الحديث، 

وعليه أن يتأقلم مع 
هذا الوضع

عالم متطفل



محمد القذافي مسعود

} طرابلــس - احلاجـــة أم االختـــراع، مثـــل 
ينطبـــق على الســـكان القدامـــى ملدينة غريان 
الليبية الذين حفروا بيوتهم في باطن األرض 
مبواصفات هندســـية تضاهي ما شيدته بقية 

الشعوب على سطح األرض.
وتقول املصادر التاريخية إن هذه البيوت 
كانت منتشـــرة بكثرة في تلك املنطقة وخاصة 
في تادرن وفـــزان ونالوت، حيث كان الليبيون 
يقومون منذ ما يزيد عن ألف عام باحلفر حتت 
األرض ملا يســـمونه بيـــوت احلفر أو أحواش 
احلفر، فتجد غرف النوم وغرفة املعيشة وبيت 
االســـتحمام واملطبخ ومخزن املؤن والسقيفة، 
ما يجعل اإلنسان املعاصر يتساءل كيف وملاذا 
هذا االختيار الذي تبدو عملية إجنازه شـــاقة 

خاصة أن طبيعة املنطقة جبلية؟
ويتكون حوش احلفر من فناء واســـع تطل 
عليه في منتصفه الغـــرف (الدار) التي تتكون 
بدورها من مســـاحة تزيد عن 10 أمتار اتساعا 
وأحيانا 15 مترا وبارتفاع ثالثة أمتار ويوجد 

فيها ما تتطلبه أمور املعيشة لألسرة.
ويتفـــق الباحثون على أن األســـباب التي 
دعت سكان غريان إلى حفر بيوتهم في األرض 
هي أســـباب مناخية وتضاريســـية باألساس، 

فاملنـــاخ في تلـــك املنطقة كان قاســـيا جدا، إذ 
يكون الطقس باردا جدا في الشتاء وحارا في 
الصيف، وكانت املنطقة جبلية ذات تضاريس 
حادة يصعب بناء منازل على ســـطحها، لذلك 
كانت بيوت احلفر حال لسكان املنطقة في تلك 
الفترة حتميهم من الطقس القاسي في الشتاء 

وتطورت بعد ذلك لتصبح ذات بعد دفاعي.
ويعّبـــر حوش احلفر في غريان عن مراحل 
تطور الســـكن فـــي هـــذه املنطقة والـــذي بدأ 
بالكهـــف، وهو خنـــدق يتم حفره فـــي منطقة 
ســـهلة ويغطى ببقايا األشـــجار واألعشاب ثم 
تطور إلـــى بيت احلفر الذي يتم إنشـــاؤه عن 
طريـــق حفر حفـــرة عمودية يصـــل عمقها من 
10 إلى 12 مترا، ويتم حفر ما يســـمى (الديار) 
بدايـــة من قاع احلفر الذي يبدأ بالباب بعرض 
متر ثم يبدأ في التوســـع إلى عـــرض 4 أمتار 
عند الوصول إلى الســـاحة التـــي تفتح عليها 
جميع الديار بوسط احلوش، ويكون اخلروج 
عن طريق (الســـقيفة)، وهـــي خندق يتم حفره 

بطريقة مائلة حتى يصل إلى سطح األرض.
حفرهـــم  فـــي  القدميـــة  غريـــان  وســـكان 
ألحواشـــهم خططـــوا جيـــدا مليـــاه األمطـــار 
والعوامـــل الطبيعيـــة األخرى، كمـــا خططوا 
لعملية صرف املياه املستعملة داخل احلوش، 
فقـــد بنوا باألتربـــة املســـتخرجة من احلوش 

حاجزا أو حزاما يســـمى ”الكدوة“ مع مجرى 
امليـــاه حلماية احلـــوش من الســـيول، وبنوا 
حفـــرة فـــي داخـــل الســـقيفة الحتـــواء املياه 

املجمعة في الداخل.
وال حتتـــاج أحـــواش احلفـــر ال للتدفئـــة 
شتاء وال لوســـائل تبريد أو تكييف في فصل 
الصيـــف، بـــل ميكـــن اســـتعمال األغطية في 
الطقس احلـــار عند وصول درجـــات احلرارة 
على ســـطح األرض إلى ما فوق 40 درجة، كما 
ميكن النـــوم دون أغطية خالل فصل الشـــتاء 
عندمـــا تصل احلـــرارة إلى ما حتـــت الصفر. 

وكان يسكن بيت احلفر أكثر من أسرة، ويصل 
عددها فـــي البيت الواحد إلى 8 أســـر تنحدر 
كلها من جد واحد، وكانت كل أســـرة تستخدم 
أكثر من ثالث غرف يوجد فيها املطبخ املجهز 
بالفرن املبني من الطـــني والفخار، كما يوجد 
فيهـــا مكان لالســـتراحة وآخر لـــألكل ومكان 

لتخزين املؤونة واملياه وآخر للمالبس.
وملعرفة اجلذور التاريخية لبيوت احلفرة، 
أو ”حوش احلفرة“، كما يسّميها الليبيون في 
منطقة غريان، يقول الرحالة السويسري فيشر 
في كتابه ”عبـــر الصحراء الكبرى“ إنه ”خالل 

فتـــرة االحتـــالل الروماني وصلـــت جماعات 
عديـــدة من اليهود إلى ليبيا، ومازال أحفادهم 
يتجمعون في معابدهم املشـــيدة حتت ســـطح 

األرض (حياش احلفر) في غريان“.
وفي املقابل تقول مصادر تاريخية أخرى، 
إن غريان كلمة أمازيغية األصل تعود إلى اسم 
قبيلة عاشـــت في تلك املنطقـــة اجلبلية، معللة 
ذلـــك بوجود عـــدة مناطق داخـــل غريان ذات 
مســـّمى أمازيغي، كما أن هذه البيوت وجدت 
في اجلنوب التونسي في مدينة مطماطة ذات 
اجلـــذور البربرية. وتتحدث روايات أخرى عن 
أصل كلمة غريان وهي (غريال) ومعناها أرض 
الطـــني في إحـــدى اللغات القدميـــة للبربر ثم 
ُحّرف اللفظ بعد ذلك لغريان، ووجد املؤرخون 
هذه الرواية أقرب إلى املنطق خاصة أن غريان 

عبارة عن أرض جبلية طينية.
باحثـــون آخـــرون فـــي التاريـــخ الليبـــي 
جـــاء نتيجة  يعتقـــدون أن ”حـــوش احلفـــر“ 
كارثـــة مفاجئـــة تعرض لهـــا الســـكان الذين 
كانوا يعيشـــون ويبنون بيوتهم فوق ســـطح 
األرض، وبســـبب هذه الكارثة، على رأي هؤالء 
الباحثني، التي قد تكون هجوما حربيا منظما 
أو غزوا عســـكريا قامت بـــه القوات العثمانية 
آنذاك، اضطر السكان للجوء إلى باطن األرض 
لالحتماء داخل هذه البيوت احملصنة والتقاء 
الشـــرور والدفاع عن أنفسهم ضد العثمانيني 

األتراك.
ومن النماذج التي ال تزال موجودة حوش 
عائلة عمر باحلاج في منطقة أبوغيالن والذي 
يعود تاريخه إلى ســـنة 1666 ميالدي، وكانت 
تعيش داخلـــه 8 عائالت موزعـــة على 8 غرف 
وهناك 30 حوشـــا في منطقة بوحمامة ال تزال 

صاحلة إلى اليوم.
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} القاهــرة - تزخر مصـــر بالعديد من اآلثار 
التاريخية التي يقصدها السائحون من جميع 
بقـــاع العالم، ولعل أحد هذه المعالم هو كهف 
الجارة الموجود بالصحراء الغربية، فهو يعد 
مـــن أروع األماكن في منطقـــة أفريقيا عموما، 

وفي الشمال على وجه التحديد.
ويقع الكهف بالقـــرب من كثبان أبومحرق 
الرمليـــة وبجـــوار درب قديـــم للقوافـــل يربط 
واحة الفرافرة في الصحراء الغربية بأسيوط، 
اكُتشـــف على يد األلماني جيرهارد رولفز في 

24 ديســـمبر عام 1873 خالل رحلته في 
للوصـــول إلى  الفرافـــرة  صحـــراء 

واحـــة الكفرة الليبيـــة، ولكنه لم 
يكمـــل الطريق، ورابـــط في هذا 
المـــكان لكي يكتشـــف معالمه 
التي ظلـــت مدفونة بين الرمال 

حتى اآلن.
وانبهر رولفز بجمال الكهف 
وعظمته، وســـجل ذلك في كتابه 

الشـــهير عن تلـــك الرحلة ”ثالثة 
أشـــهر في الصحراء الليبية“، لكن 

الباحثيـــن لم يلقوا الضـــوء للبحث 
وراء هـــذا الكهف، وإلـــى أي زمن يعود؟ 

وتفســـير ما عليه من رســـوم غرافيتية تعود 
إلى العصور األولى لإلنســـان، لكن لم يتوقف 
األمر عند هذا الحّد، بل إنه في العام 1989 جاء 
كارلـــو بيرغمان، أحد محبي الصحراء الجدد، 
لكـــي يلقـــي الضوء علـــى هذا الكهـــف وعلى 

المخطوطات المتواجدة على حوائطه.

ويرجع تاريخ أول مســـح أثري على أسس 
علمية لتلك الرسوم الموجودة على الكهف إلى 
العـــام 1990 على يد عدد من المتخصصين في 
مجال اآلثار مـــن كولونيا وبرليـــن والقاهرة، 
واســـتمر هذا المســـح حتى العام 2002، حيث 
تمت دراســـة الكهف ضمن خطة مشروع علمي 

متكامل.
وُبنـــي كهف الجـــارة نتيجة المـــاء النقي 
ومنـــاخ الصحـــراء الغربيـــة الجـــاف خـــالل 
المالييـــن من الســـنين، وهذا مـــا يجعله 
مختلفا عن جميع الكهوف األخرى 
من حيـــث الشـــكل والتكوين، 
حيـــث أن العامل البشـــري 
لـــم يتدخـــل فـــي تكوينه، 
بـــل إنـــه تكـــون نتيجـــة 
طبيعـــة الحيـــاة، حيـــث 
تبدو األشـــكال الرسوبية 
والصاعـــدة  الهابطـــة 
كشـــالالت ميـــاه متجمدة، 
من  للماليين  نتيجـــة  وذلك 
المياه  مـــن  المكعبة  األمتـــار 
األرضيـــة التي ترّســـبت في رمال 
الصحراء منذ الماليين من السنين، ونتج 
عنهـــا هذا الكهـــف الذي تصـــل ارتفاعاته 

التكوينية إلى ما بين 3 و4 أقدام.
ومـــن جانبـــه، يقـــول أحمـــد عبدالفتاح، 
الخبيـــر الجيولوجي، ”كهـــف الجارة يعد من 
أهـــم اآلثار المتواجدة فـــي الصحراء الغربية 
ومصر بصفـــة عامة، حيث أنـــه تكون نتيجة 

العوامل الطبيعية الجغرافية والترّسبات منذ 
اآلالف من الســـنين“، مشـــيرا إلى أن الرسوم 
الموجودة على جدران الكهف توضح األنشطة 
التي كان يقوم بها اإلنسان قديما، والتي تؤكد 
أن الكهف كان مأهوال منذ القدم، حيث توضح 
النقـــوش الموجـــودة علـــى الجـــدران مظاهر 

الحياة القديمة.
وناشـــد المســـؤولون عن اآلثـــار ضرورة 
االهتمام بالكهف ألنه يعد أثرا ذا أهمية كبرى، 
وإذا تم اإلعالن عن تشـــغيله بطريقة رســـمية 
سيغّير مجرى الســـياحة في مصر، باإلضافة 
إلـــى أنه سيشـــهد زيـــارات من جميـــع أنحاء 

العالم لرؤية هذا األثر غاية في الجمال.
ويشـــير عبدالفتـــاح إلـــى أن الرســـومات 
الموجودة على جدار الكهف توضح األنشـــطة 
التي كان يمارسها اإلنسان قديما مثل الصيد 
والعديد من األنشـــطة األخـــرى، والتي ترجع 
إلـــى عصر الهولوســـين الرطـــب. فخالل هذه 
المرحلة سكن المنطقة الصيادون الذين كانوا 
يقومـــون بجمع الثمار والتقاطها، مثلما تؤكد 
الرســـومات حالة المنطقة حاليا والتي لم تكن 
في يوم من األيام مأهولة بالســـكان، الفتا إلى 
أن ساحة الكهف تحتوي من الداخل على بهو 
مجوف مملوء بالشـــالالت الصخرية الصاعدة 
والهابطـــة ذات المنظر الجذاب الرائع، والذي 
مـــن المؤكـــد أن يلفت نظر أي شـــخص يراه، 

وبالتالي يكون مكان جذب للسياح.
وعن مكونات الكهف وطبيعة شكله، يقول 
مصطفى بدر، منســـق رحالت ســـفاري بمركز 
الداخلة ”إن الصحـــراء الغربية تعد من أغنى 
المناطق التي تحتوي على مناطق أثرية غاية 
في األهمية بالنســـبة إلى مصر والعالم، فهي 
تحتوي علـــى معالم الطبيعـــة الخالبة، ولعل 
كهف الجارة هو واحد مـــن أهم هذه المعالم، 
فمدخـــل الكهف على هيئة فتحـــة صغيرة في 

مســـتوى ســـطح هضبة الحجر الجيري التي 
يقـــع فيها الكهف، حيث أنهـــا تعطي انطباعا 
للزائـــر بالهبوط إلى حوض صغير يتكون من 
الحجر الجيري، ومنـــه إلى ممر صغير ضيق 
يشـــكل حجـــرة مليئـــة بالرمال التـــي تتحرك 
بفعل الرياح التي تدخل من خارج الكهف إلى 

داخله.
التحاليـــل  مـــن  العديـــد  أثبتـــت  وقـــد 
الجيولوجية أن رســـوبيات كهـــف الجارة من 
الصواعد والهوابط تتكون من الحجر الرملي، 
علـــى الرغم من أنـــه متواجد فـــي منطقة من 

الحجر الجيري.
والالفت للنظر أيضا أن الكهف يشـــع من 
داخله نور وكأن الشمس ساطعة بداخله، كما 
تعد الشالالت الصخرية بمثابة قناديل معلقة 
تشـــع نورا وّهاجا، وتمثل الساحة األساسية 

للكهف في مجملها مسطحا من 30 مترا مربعا 
من خمسة إلى ستة أمتارارتفاعا.

وتعد الصحـــراء الغربية من أهم صحارى 
العالـــم وذلك لما تحويه من آثـــار هامة، فإلى 
جانـــب كهف الجـــارة هناك أيضـــا العديد من 
المعالـــم األثرية األخرى يوجـــد فيها عدد من 
الواحات، أهمها الفيـــوم والخارجة والداخلة 
والفرافـــرة والبحريـــة وســـيوة، والتي تضم 
عددا من األماكن األثرية كمعبد هيبس ومقابر 
البجـــوات ومعبد الزيان ودير أثري شـــيد في 
العصـــر الروماني، كما تحتـــوي على عدد من 
القرى األثرية مثل قرية بالط اإلسالمية، وقرية 
بالط الفرعونية وقرية القصر اإلسالمية التي 
تعـــود إلى العصر األيوبي، كما تضم عددا من 
المحميـــات الطبيعيـــة مثل ”بحيـــرة قارون“، 

ومحمية ”قبة الحسنة“وغيرهما.

تزدان جدران الكهوف في مصر بالرســــــومات امللونة إلنســــــان مــــــا قبل التاريخ ،  وتصور 
بعضا من مشــــــاهد كانت سائدة في ذلك العصر ألشخاص وحيوانات ومنط احلياة الذي 
كان يعيشــــــه اإلنســــــان في تلك العصور، ويعتبر كهف اجلــــــارة صفحات مصورة لكتاب 

التاريخ املصري منذ أقدم العصور.  

حر الصيف وقر الشــــــتاء أجبرا اإلنســــــان منذ العصور البدائية على أن يبحث عن مأوى 
له يقيه تقلبات الطقس في الليل والنهار ويحميه من شــــــر احليوانات املفترســــــة، فســــــكن 
الكهوف ثم األكواخ وشيد البيوت الطينية حتى أصبحت مساكن على ما نراه اليوم، لكن 
الالفت في هذا التطور للهندســــــة املعمارية هو اختيار بعض القبائل الليبية حفر منازلها 

في األرض عكس بقية القبائل.

كهف الجارة صفحات مصورة من تاريخ صحراء مصر

[  مناشدات إلدماج المعلم في خارطة السياحة [ الشالالت الصخرية قناديل معلقة تشع نورا

الطبيعة تنحت ما يعجز عنه اإلنسانأنا في انتظاركم

مدخل معرض املنحوتات

غرفة مكيفة

مســـؤولون عن اآلثار في مصر يشـــددون على ضـــرورة االهتمام بكهف الجـــارة، ألنه يعد أثرا ذا 

أهمية كبرى ســـيغير مجرى الســـياحة في مصر إذا تم تشـــغيله.

أحواش الحفر، منازل بربرية في ليبيا بدأت في االندثار، والصالح منها ال يزال ينتظر الزوار الذين 

توقفوا عن القدوم إليها بسبب عدم االستقرار في البالد.

ساحة الكهف تحتوي 

على بهو مجوف مملوء 

بالشالالت الصخرية  

ذات المنظر الجذاب 

والرائع

أماكن

{حوش الحفر} في ليبيا خيال معماري في باطن األرض



محمد رجب

}  ُيعـــرف االنتحار بأنه قتل المرء نفســـه أو 
إنهاء حياته بإرادته ورغبته، ألســـباب يعتقد 
صاحبها بأن موته أصبـــح أفضل من حياته، 
وتطـــور األمـــر إلى ظاهـــرة مع انتشـــاره في 
الفترة األخيرة وخاصـــة بين الفئات العمرية 

في مرحلة الشباب.
وقـــد أجرت مجموعـــة من علمـــاء النفس 
بجامعة القاهرة دراسة حول ظاهرة االنتحار، 
جـــاءت نتائجها على النحو التالي: 72 بالمئة 
يـــرون أن االنتحار أصبح ظاهـــرة مجتمعية 
يجـــب التصدي لهـــا، ويذهـــب 65 بالمئة إلى 
تحميل األوضـــاع الحالية وضغـــوط الحياة 
مســـؤولية زيادة معدل االنتحـــار، والمفاجأة 
كانت في النســـبة المرتفعة لمـــن يفكرون في 
االنتحـــار وإنهـــاء حياتهـــم والتـــي بلغت 30 

بالمئة.
شملت الدراسة 500 شخص في 

الجمهورية،  محافظـــات  كافـــة 
ومـــن فئات عمريـــة مختلفة، 

 229 بهـــا  شـــارك  حيـــث 
شـــخصا بين عمر 10 – 15 
بين  شـــخصا  و238  عاما، 
40 عامـــا، و12  عمـــر 20 – 
شخصا أكبر من 40 عاما، 
علـــى  العينـــات  ووزعـــت 

بين  الجغرافيـــة  المناطـــق 
الصعيد  ومحافظات  القاهرة 

والوجـــه البحـــري كاآلتي: 200 
شـــخص من الوجـــه القبلي مقابل 

200 شخص من الوجه البحري، والباقي 
من القاهرة. أيضا تضّمنت الدراســـة شرائح 
مجتمعية ومســـتويات ماديـــة مختلفة، حيث 
شـــارك فيها 28 شـــخصا يتمتعون بمستوى 
مادي مرتفع، مقابل 400 شخص من متوسطي 
الدخـــل، و56 شـــخصا من المســـتوى األدنى، 

ومنهم 170 رجال و305 نساء.
وطـــرح الباحثـــون خـــالل الدراســـة عدة 
أسئلة على المشـــاركين، حول أسباب انتشار 
ظاهرة االنتحار والدوافع التي تقف وراء قيام 

الشخص بالتفكير في االنتحار وإنهاء حياته 
بهذا الشكل المفاجئ.

ويعقب الدكتور إبراهيم عزالدين، أســـتاذ 
علم النفس بجامعة 6 أكتوبر، على نتائج تلك 
الدراسة قائال: انتشار الفقر والبطالة والظلم 
واالستبداد وتقييد الحريات وكبت الطاقات.. 
كل هذا دفع األفراد وخاصة فئات الشباب إلى 
اإلحبـــاط واليأس، فـــي ظل عدم القـــدرة على 
تغيير واقعهم وضبابية المســـتقبل، وهو ما 
زاد من حوادث االنتحـــار في الفترة األخيرة، 
وجعلها تتحول إلى ظاهرة تحتاج إلى تصدي 

المجتمع لها.
وتابـــع ”ظهـــور دعـــوات تبـــرر االنتحار 
وتنادي بمبدأ االنتحار المنطقي جعل األفراد 
يعتقدون بمشـــروعية وقبول االنتحار كعالج 
للتخلـــص مـــن ضغـــوط وتعقيـــدات الحياة 
المختلفـــة، الفتا إلى أن انتشـــار تلك الظاهرة 
يعطي مؤشـــرا على تراجع الصحة النفســـية 
وانتشـــار الهمـــوم والضغـــوط بين 

شرائح واسعة من المجتمع“.
علـــى  عزالديـــن  ويؤكـــد 
ضرورة إعادة تناول مفهوم 
مـــن  وطرحـــه  االنتحـــار، 
وعلماء  الديـــن  رجال  قبل 
ترســـيخ  إلعادة  النفـــس، 
رفضه في عقول الشـــباب، 
كما يجب وضع تشـــريعات 
وتعتبـــره  االنتحـــار  تمنـــع 
جريمة يعاقـــب عليها القانون، 
مشـــيرا إلـــى أن تغييـــر مفهـــوم 
االنتحار – وخصوصا لدى فئات الشباب 
– يؤثر في الســـلوك االنتحـــاري، ويحّيد ردود 

األفعال السلبية ويستبدلها بأخرى إيجابية.
هذا وتتعّدد أســـباب االنتحار وفقا لعلماء 
النفس بين نفســـية واجتماعيـــة ومادية، من 
أبرزهـــا: الفقر والبطالة والتغيـــرات الثقافية 
المتســـارعة، وعدم قدرة األفـــراد على التكيف 
مســـاحة  وتضييـــق  بهـــا،  وتأثرهـــم  معهـــا 
والتعقيـــدات  الطاقـــات،  وكبـــت  الحريـــات، 
والصعوبـــات والمتطلبات الصارمة للمجتمع 
مـــن األفـــراد، كذلك شـــعور الفـــرد خاصة في 

مرحلـــة الشـــباب بعـــدم قدرته علـــى تحقيق 
الـــذات والنجـــاح وتحقيق أهدافـــه في ضوء 
غمـــوض وضبابية المســـتقبل. كما أن الفراغ 
الروحي الـــذي يعاني منه الشـــباب، وتراجع 
مســـتوى الوعي الديني والمستوى اإليماني، 
والجنـــوح إلى الحيـــاة الماديـــة البحتة على 
حســـاب اإلنســـانيات والقيم والمبادئ، أثرت 
ســـلبا في مفهوم ومعنى االنتحار لدى الكثير 
من الشـــباب، فضال عـــن تعاطـــي المخدرات 
والكحوليـــات والـــدور الذي تلعبـــه في إقدام 

اإلنسان على االنتحار.
وفي نفس الســـياق، يرى الدكتور ســـمير 
عبدالفتـــاح، أســـتاذ علم النفـــس االجتماعي 
بجامعـــة القاهـــرة، أن حـــوادث االنتحار في 
الفتـــرة األخيرة هي حـــوادث فردية، ولم ترق 
إلى مســـتوى الظاهرة التي تشكل خطرا على 
المجتمع، موضحا أن نسبة االنتحار في مصر 

لـــم تتعد 1 بالمئة، وهو مـــا يؤكد أن المجتمع 
المصري في مجمله رافض لتلك الفكرة، وغير 
قابل لالســـتجابة لها، خاصة مـــع اآلراء التي 
تغّير مفهوم االنتحار وتزينه، وتعتبره منطقيا 

أحيانا وحقا للفرد.
وتابـــع: ما يعانيه المجتمع حاليا هو نوع 
مـــن عدم التجانس القيمي، فالشـــباب يتلقون 
رســـائل ومعلومـــات متناقضـــة ومختلفة عن 
الصواب والخطأ والحرية والمسؤولية، سواء 
من األســـرة أو مـــن األصدقاء، أو من وســـائل 
اإلعالم المختلفة، وهذا ال يساعد الشباب على 
تطوير منظومة قيم إيجابية توجه سلوكياتهم 

وتضبطها.
وعن رأي الدين في االنتحار وقتل النفس، 
يؤكـــد الدكتور أيمن الملط، األســـتاذ بجامعة 
األزهـــر، أن االنتحار يعتبـــر رفضا وعصيانا 
لمشـــيئة الله واعتراضا على قضائه، كما أنه 

مفســـدة كبرى، لذلك فهو مـــن الكبائر، ومحرم 
تمامـــا في اإلســـالم، ويضع فاعله فـــي دائرة 

شبهات الكفر والخروج عن الملة.
وتابع: حّرم الله قتـــل النفس، ”وال تقتلوا 
أنفســـكم إن اللـــه كان بكـــم رحيمـــا“، داعيـــا 
الشـــباب إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي 
والثقـــة في الله، والرضا بقضائه، وعدم اتباع 
خطوات الشـــيطان التي تدفع نحو المعصية 

وقتل النفس.
وأضاف الملط: الشـــباب هم أكثر شـــرائح 
المجتمع عرضـــة لخطر االنتحار، كونهم أكثر 
حساســـية وقابلية لإلصابة بهـــذه األعراض 
الخطيـــرة، نتيجة عدم وجـــود منظومة قيمية 
ودينية تحميهم وتوجه ســـلوكهم، مشيرا إلى 
أن العودة إلى الدين، واتباع القيم الصحيحة 
همـــا أفضـــل وســـيلة للحماية مـــن األمراض 

النفسية واالنتحار.

} جنيف - أصـــدرت منظمة الصحة العالمية 
توصيات جديدة لمساعدة العاملين في مجال 
الصحـــة على تقديـــم رعاية أفضـــل ألكثر من 
مئتي مليون فتاة وامرأة يعشن مع مضاعفات 

ختان اإلناث في العالم.
وتعـــّرف المنظمة الختان باإلزالة الجزئية 
أو الكليـــة لألعضاء التناســـلية الخارجية أو 
إصابـــات أخـــرى بتلـــك األعضاء التناســـلية 
لإلناث ألسباب غير طبية. وقالت المنظمة في 
بيان صحافي أعلنـــت فيه إصدار التوجيهات 
الجديـــدة المتوفرة على الموقـــع اإللكتروني 
لها، إن ”هذا التشـــويه ال يعود بفائدة صحية، 
بل قد يســـبب أضرارا خطيرة ويشكل انتهاكا 

لحقوق الفتيات والنساء“.
وأشـــارت إلى أن الختان قد يســـبب نزيفا 
حـــادا ومشـــكالت عنـــد التبـــول، كما تشـــمل 
المضاعفـــات اإلضافية التي تظهـــر في وقت 

الحق، وااللتهابـــات والوفاة. ويمكن أن يؤدي 
أيضـــا إلى مضاعفـــات في الـــوالدة مع زيادة 
خطر وفاة المولود الجديد. ومنذ عام 1997، تم 
تكثيف الجهود الدولية إلنهاء تشويه األعضاء 
التناســـلية لإلنـــاث. ووفقا لمنظمـــة الصحة، 
أصبحت هذه الممارسات الشائعة في 30 بلدا 
في أفريقيا وبعض الدول في آســـيا والشـــرق 
األوسط، تشكل مشكلة صحية في جميع أنحاء 

العالم بسبب الهجرة الدولية.
وقالت الدكتورة فالفيا باســـتريو المديرة 
العامـــة المســـاعدة لشـــؤون صحة األســـرة 
والمـــرأة والطفـــل لـــدى المنظمـــة ، إن ”دور 
العاملين في مجال الصحة حاسم في معالجة 
هـــذه المشـــكلة الصحية العالميـــة. عليهم أن 
يدركوا مضاعفات ختـــان اإلناث والعمل على 
معالجتهـــا“. وركزت توصيات منظمة الصحة 
الجديدة على الوقاية والعالج من المضاعفات، 

وعالج االكتئاب واضطرابات القلق، مع إيالء 
اهتمـــام للصحة الجنســـية للمـــرأة، وتوفير 

المعلومات، والتعليم.
كما حذرت المبادئ التوجيهية من خطورة 
ما تصفه المنظمة بـ”إضفـــاء الطابع الطبي“ 
على عملية تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، 
علـــى ســـبيل المثـــال عندما يطلـــب اآلباء من 
العاملين في مجال الصحة ممارســـة اإلجراء 

ظنا منهم أن ذلك سوف يكون أقل ضررا. 
ويتمثـــل أحـــد المعايير األساســـية لمنع 
إضفاء الطابع الطبي لختان األنثى في إنشاء 
البروتوكوالت والمبـــادئ التوجيهية لمقدمي 
الرعاية الصحية. ويشـــمل ذلك ما يجب القيام 
به عندما يواجهـــون بطلبات الوالدين أو أحد 
أفـــراد األســـرة إلجـــراء الختان للفتيـــات، أو 
طلبات من النســـاء إلجراء االســـتئصال الكلي 

بعد الوالدة.
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◄ الكويت هي ثاني أكثر بلدان العالم 
استهالكا للحوم بواقع 119.2 كيلوغرام 

للفرد في السنة الواحدة، مباشرة 
بعد الواليات المتحدة التي يستهلك 

الفرد فيها 120.2 كيلوغرام في السنة، 
أما أكثر دولة نباتية في العالم فهي 
بنغالديش التي يستهلك الفرد فيها 

فقط 4 كيلوغرامات من اللحم سنوًيا، 
تأتي بعدها الهند.

◄ شهدت العديد من المدن الصربية 
وفي مقدمتها العاصمة بلغراد، 

مظاهرة للتنديد بالعنف ضد المرأة. 
وطالب المشاركون في المظاهرات 

بإعالن 18 مايو من كل عام في صربيا، 
يوًما للنساء الالتي يتعرضن للعنف.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن ثمة 
مناطق معينة في مخ الطفل تضيء 

بمجرد أن يسمع صوت أمه،  وقالت إن 
هذه العملية المعقدة ال تستغرق سوى 

أقل من الثانية، مشيرة إلى أن الطفل 
لديه القدرة على تمييز صوت أمه من 

بين كل االصوات الغريبة.

◄ أكد الدكتور جون جبور، ممثل 
منظمة الصحة العالمية بالقاهرة 
خالل مؤتمر إعالن نتائج دراسة 

التدخين في المرحلة الثانوية أن هناك 
ارتفاًعا في معدالت انتشار التبغ بين 

الشباب في مصر. 

◄ أشار باحثون بجامعة كينغز لندن 
إلى أن تناول الطعام بعد الساعة 

الثامنة ال يتسبب في زيادة الوزن، 
لتخالف بذلك معتقدات ودراسات 

سابقة تربط بين توقيت تناول الطعام 
وتأثيره على الساعة البيولوجية 

للجسم. وشددوا على ضرورة أخذ 
السعرات الحرارية للوجبات التي يتم 
تناولها بعد الساعة الثامنة مساًء في 

االعتبار.

ــــــات متعددة من  ــــــني قطاعات مختلفة وفئ ــــــة األخيرة حوادث االنتحار ب ــــــدت في اآلون تزاي
املجتمع، وخاصة فئة الشــــــباب، وهو ما جعله ظاهرة مجتمعية تدق ناقوس اخلطر لوجود 
خلل ما، يدفع نحو الهاوية ورفض احلياة، ليتطور األمر إلى مشاهد انتحار متكررة تتعّدد 

أسبابها وتتفق نهاياتها.

جمال

أسرار تنسيق البلوزة 

قال مختصون إن الجســـم يمكنه امتصاص بروتني البيض بشـــكل تام، وأضافوا أن صفار البيض 
يحتوي على البروتني بكمية أكبر من البياض، كما يحتوي على الفيتامينات.

نصـــح خبراء باســـتخدام زيت جـــوز الهند في الطهي بدال من الزيت العـــادي أو الزبدة، حيث أنه مفيد 
للصحة. وأوضحوا أنه ليس له مذاق ويسهل عملية الهضم، كما يساعد على االحتفاظ بالوزن.

} تعد البلوزة رمـــزًا لألنوثة، فضًال 
عن كونها قطعة أساسية ال غنى عنها 
في خزانة ثياب أي امرأة أنيقة، وذلك 
بفضل تنوع أشكالها وتعدد إمكانيات 

تنسيقها.
وقالت خبيـــرة الموضة األلمانية 
ذات  البلـــوزة  إن  بوتـــش  يانينـــا 
”الكرانيـــش“ تغـــازل المـــرأة، التـــي 
يكـــون عـــرض الجـــزء العلـــوي من 
جسمها ضئيال، بينما تداعب البلوزة 
الملفوفة المرأة، التـــي تتمتع بقوام 

غني بالمنحنيات.
أما البلـــوزة ذات الياقة العريضة 
المزدانـــة بالطّيـــات فتخلق  واألذرع 
نوعًا من التوازن مع األكتاف النحيفة 

والخصر العريض نوعًا ما.
أشـــارت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
الخبيـــرة األلمانيـــة إلـــى أن طريقة 
التنســـيق الكالسيكية 
هـــي  للبلـــوزة 
البذلة  مع  ارتداؤها 
”التايـــور“،  أو 
تتناغم  ولكنهـــا 
مـــع  أيضـــًا 
قلم  تنـــورة 

الرصاص.

توصيات برعاية النساء الالتي يعشن مع آثار الختان

أسرة
[ ضبابية المستقبل دفعت األفراد إلى اإلحباط واليأس [ الشباب يحتاجون إلى منظومة قيم إيجابية توجه سلوكياتهم

الفراغ الروحي يزيد معدالت التفكير في االنتحار لدى الشباب

باختصار

اتباع القيم الصحيحة يحمي الشباب من االنتحار

الشباب يتلقون رسائل 
متناقضة ومختلفة عن 
الصواب والخطأ سواء 

من األسرة أو األصدقاء، 
أو من وسائل اإلعالم 

  

} سألت إحدى الزميالت عن أسباب عدم 
سفرها مع والديها في إجازة وتفضيلها 

العمل على االستجمام و”تغيير الجو“ 
واكتشاف مكان آخر برفقتهما، فوصفت 

السفر معهما بـ”الروتين“، الذي لن يغير في 
حياتها الشيء الكثير، كما لن يضفي على 

عادات والديها التكرارية أي جديد يذكر 
فيحمد.

وقالت ذلك باقتضاب، إال أن كلماتها 
أوفت في التعبير عما بداخلها من امتعاض 

من نسق حياة والديها، جعلها تفترض 
أن حتى السفر معهما سيكون مرادفا لما 

اعتادت عليه من رتابة في المنزل.
وفي أوساط العديد من األسر التي 

تربطني بها صلة قرابة أو صداقة الحظت 
أن األطفال أيضا يشتكون من الضجر 

والملل، ومثل هذه الشكاوى قد ال تكون 
آنية أو ظرفية كما يعتقد آباؤهم ويصدقون 

معتقداتهم وال يبحثون عن األسباب 
فيعالجونها قبل فوات األوان.

والخوف كل الخوف أن يجنوا على 
أبنائهم عن حسن نية، فقد ثبت علميا أنه 
من النادر أن تكون نفسية األطفال مرنة، 

فيتمّكنون من تطوير أساليب تأقلم مع 
الوضع الذي يعيشون فيه، وإذا ما عجزوا 
عن ذلك فسيالزمهم اإلحساس بالسأم مدى 

الحياة.
واألسوأ من هذا كله، أن األبحاث 

الحديثة تشير إلى أن الشعور بالملل يمكن 
أن يدمر الصحة النفسية ويقود إلى مشاكل 

عقلية خطيرة، ويسرق سنوات من عمر 
اإلنسان كان من الممكن أن يعيشها لو وجد 

في بيئة تشعره بأن لحياته قيمة ومعنى.
وفي واقع األمر، ثمة دراسات أخرى 
ربطت الشعور بالملل بإقبال المراهقين 

على الكحول والتدخين وإدمان المخدرات، 
ناهيك عن ارتباطه أيضا بسلوكيات متنوعة 

ال تقل إضرارا بالصحة، من قبيل النهم 
في الطعام، ال بدافع الجوع وإنما بسبب 

الشعور بالملل.
ولكن أغلب األسر تجهل ذلك، وتعتقد أن 
سعادة أطفالها في ما توفره لهم من ماديات 

ومأكل وملبس ومسكن، وتتغاضى عن 
األسباب الحقيقية للسعادة التي ال تكمن في 

االستسالم للروتين اليومي ولمسؤوليات 
الحياة الضاغطة، ونسيان الترويح عن 

النفس وعن األبناء من حين آلخر.
وقد أثبتت معظم الدراسات أن جزءا 

صغيرا فقط من السعادة يمكن أن يتولد من 
المال الذي نكسبه، بينما الجزء األكبر من 
السعادة نجنيه من متع الحياة المختلفة.

واألشياء التي نمتلكها وتشعرنا بالمتعة 
قد تفقد نكهتها مع مرور الوقت، إذا لم 

يكن هنالك جديد يتخللها، وثمة عدة سبل 
لتحقيق السعادة في ظل ظروف العمل 

الصعبة، إذا اعتمدنا على جدول سنوي 
للراحة النفسية.

ولكن لألسف، السائد اليوم أن اآلباء ال 
يتوقفون لحظة عن التفكير في جمع المال، 
فيما تحول األبناء إلى مسجونين، يقضون 

معظم أوقاتهم بين الجدران أو متسمرين 
أمام شاشة الكمبيوتر والتلفزيون، حتى 

في عطلة نهاية األسبوع، مما جعل حياتهم 
مليئة بالكآبة.

وأغلب من يعجزون عن إيجاد وقت لفسحة 
تساعدهم على استرداد عافيتهم وتجدد 

نشاطهم وأنفاسهم، ينتابهم شعور مدمر 
باألسى وال يتذوقون معنى الحياة الحقيقي.

شعور مدمر
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

ّ

ن
ل

التنســـيق الكالسيكية 
هـــي للبلـــوزة 
البذلة  مع  ارتداؤها 
”التايـــور“،  أو
تتناغم  ولكنهـــا 
مـــع  أيضـــًا 
م ه

قلم  تنـــورة 
الرصاص.
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 أزمات الكرة المصرية ترخي بظاللها على منتخب الفراعنة
[ فتنة األهلي والزمالك تصيب رجال كوبر قبل لقاء تنزانيا

} دبــي - يأمل األهلي في العبور إلى املباراة 
النهائية للمرة الرابعة علـــى التوالي وإحياء 
آماله بنيل الثنائية واالنفراد بالرقم القياســـي 
لعـــدد األلقـــاب عندمـــا يلعـــب مـــع اجلزيرة، 
اجلمعـــة، فـــي نصف نهائـــي مســـابقة كأس 

اإلمارات لكرة القدم. 
يلعب في الدور نفســـه العني مع بني ياس 
الســـبت املقبل. ويخـــوض األهلـــي االختبار 
اجلـــدي األول فـــي املســـابقة بعدمـــا جتاوز 
عجمـــان مـــن الدرجـــة الثانية 4-0 فـــي الدور 
ثمـــن النهائي ثم الشـــعب الهابط 3-1 في ربع 
النهائي، لذلك ســـتكون مباراتـــه في مواجهة 

اجلزيرة مختلفة كليا.
ويطمح األهلي املتوج بلقب الدوري ملوسم 
2015-2016 إلـــى متابعة مشـــواره الناجح في 
املســـابقة لعدة اعتبارات، منها محاولة إحراز 
الثنائيـــة الثانيـــة له بعد موســـم 1975-1974، 
واالنفراد بالرقم القياســـي بعدد األلقاب الذي 
يتقاســـمه حاليا مع الشـــارقة (8 مرات)، وأن 
يصبـــح أول فريق يتأهل إلـــى النهائي للمرة 
الرابعة على التوالي. وســـبق للعني أن صعد 

إلى النهائي ثالث مـــرات متتالية أعوام 2004 
و2005 و2006 قبـــل أن يعـــادل األهلي رقمه في 
السنوات الثالث األخيرة ويتطلع إلى النهائي 

الرابع في حال فوزه على اجلزيرة.
واعتـــرف الروماني كوزمني أوالريو مدرب 
األهلـــي بصعوبة مهمة فريقه وقـــال ”املباراة 
لن تكون ســـهلة، فاجلزيرة فريـــق قوي، وهو 
في حتســـن واضح في الفترة األخيرة، وميتاز 
بالعبني أصحاب مهارات عالية، وإذا تعاملنا 
مع فوزنا بدرع الدوري بصورة خاطئة سنقف 
عنـــده، وإذا تعاملنـــا معـــه بصـــورة إيجابية 

سنواصل االنتصارات“. 

وتعطي اإلحصاءات األفضلية لألهلي الذي 
لم يتعرض ألي خسارة في كافة املسابقات منذ 
ســـقوطه أمام بني ياس 0-1 في الدوري في 20 
ديســـمبر املاضي، كما أنه ميلك إمكانات فنية 
أكبر بوجود ثمانية العبني دوليني في صفوفه، 
إضافة إلى الثنائي البرازيلي إيفرتون ريبيرو 
وجوســـيل ســـياو والســـنغالي موســـى سو 

والكوري اجلنوبي كيونغ وون كون.
من جهته، لم يستفد اجلزيرة بطل نسختي 
2011 و2012 مـــن أجانبـــه كثيـــرا حيث فشـــل 
واألســـباني،  جونز،  كينويـــن  الترينيـــدادي، 
إنخيـــل الفيتـــا، فـــي تـــرك أي بصمـــة منـــذ 
انضمامهمـــا إلى صفوفه فـــي فترة االنتقاالت 
الشـــتوية فـــي ينايـــر املاضي. ويبقـــى رهان 
اجلزيـــرة على حـــارس مرماه علـــي خصيف 
واملهاجـــم الدولـــي علي مبخـــوت والبرازيلي 
تياغو نيفيز صاحب هدفني لفريقه في املباراة 
أمام الشـــارقة فـــي ثمن النهائـــي التي انتهت 
لصاحلـــه بـــركالت الترجيـــح 6-5 (الوقتـــان 

األصلي واإلضافي 4-4).
 وفـــي املبـــاراة الثانيـــة، ســـتكون مهمة 
العني تعويض موســـمه احمللي املخيب بعدما 
فقد لقبه فـــي الدوري وخرج مـــن الدور األول 
لكأس الرابطة. ويواجه العني أمام بني ياس، 
السبت، مشـــكلة اإلجهاد بعدما لعب األربعاء 
املبـــاراة أمـــام ضيفـــه ذوب آهـــان أصفهـــان 
اإليرانـــي في ذهاب ثمن نهائـــي دوري أبطال 
آســـيا التي انتهـــت بالتعـــادل 1-1، ويتوجب 
على مدربه الكرواتـــي زالتكو داليتش احلفاظ 
على العبيه قبل خوض املباراة املصيرية أمام 

الفريق نفسه األربعاء املقبل. 
أمـــا بني ياس فيتطلع إلى التاهل للنهائي 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد األولى عام 1992 
عندما أحـــرز اللقب الوحيد فـــي خزائنه على 
حســـاب النصر 2-1، والثانيـــة في 2012 حيث 

خسر أمام اجلزيرة 3-1. 
وفـــاز بني يـــاس في ثمـــن النهائـــي على 
اإلمـــارات بـــركالت الترجيـــح 4-3 (الوقتـــان 
األصلـــي واإلضافي 1-1) وهو يعتمد بشـــكل 
أساســـي على أجانبـــه األرجنتينـــي خواكني 
بلفوضيـــل  إســـحاق  واجلزائـــري  الريفـــي 
واألســـترالي  درينثي  رويســـتون  والهولندي 

مارك ميلغيان. 

رياضة

األهلي ينشد العبور لنهائي كأس اإلمارات

عماد أنور

} القاهــرة - فـــي الوقـــت الذي يســـعى فيه 
األرجنتيني هيكتور كوبر، املدير الفني ملنتخب 
مصـــر لكـــرة القدم، للوقـــوف على التشـــكيلة 
املثلى، التي ســـتخوض اللقـــاء املصيري أمام 
منتخـــب تنزانيـــا، ضمن التصفيـــات املؤهلة 
لكأس األمم األفريقية 2017 بالغابون، تكشـــفت 
مالمح أزمة في صفوف منتخب الفراعنة، بني 

املدرب أسامة نبيه والالعب حسام غالي. 
ظهرت األزمة في بادئ األمر كمجرد خالف 
عادي بني العـــب ومدربه، لكن في غضون أيام 
قليلة، ازدادت األحداث اشتعاال، ما دفع هاني 
أبوريـــدة، الرجـــل القوي في الوســـط الكروي 
املصري، واملشـــرف على املنتخب إلى التدخل، 
ووعـــد بحل األزمة بعـــد االنتهاء مـــن مباراة 
األهلـــي وروما اإليطالي الوديـــة في اإلمارات 

اجلمعة.
توعـــد أبوريـــدة، الـــذي يشـــغل منصـــب 
عضو املكتـــب التنفيذي باالحتاد الدولي لكرة 
القـــدم، مبعاقبة املخطـــئ، ويشـــير األمر إلى 
وجـــود أربعـــة ســـينـاريوهـات متوقعة، على 
إثر تدخـــل أبوريدة، أولها، التوســـط لتقريب 
وجهـــات النظر والتصالح، خاصة أن أبوريدة 
يتمتع باحتـــرام اجلميع، والثاني اســـتبعاد 
حســـام غـالي من صفــــوف املنتخـــب، إذا ما 
ثبـت تطـاوله على مـدربـــه، أمـا الثـالث، فهـو 
اإلطـاحـــة بنبيـه، الذي اتهمـــه غالي بالتعنت 

ضد العبي األهلي. 
يبقى الســـيناريو الرابع وهو رحيل كوبر، 
إذا تأكـــد أنـــه ليس صاحـــب اليـــد العليا في 
اجلهاز الفني للفراعنـــة، خاصة أنه لم يخرج 
بـــأي تصريح عن األزمة حتى اآلن، لكن إبعاده 
لـــن يحدث خـــالل فتـــرة قريبـــة، ألن املنتخب 
املصـــري تنتظره مباراة مهمـــة، أمام املنتخب 
التنزاني يوم 4 يونيـــو املقبل، في التصفيات 

املؤهلة ألمم أفريقيا.
بغـــض النظر عـــن حالة الترقـــب وانتظار 
احلـــل، هناك عامالن أساســـيان، جعال األمور 
أكثـــر تعقيدا، األول حـــرب التصريحات، التي 

دخل مســـؤولو األهلي طرفا فيهـــا، والثاني، 
وهو األهم، الزج باسم ناديي األهلي والزمالك 
فـــي األزمة، مـــا أشـــعل الفتنة بـــني جماهير 

الناديني على مواقع التواصل االجتماعي.
يعـــود اخلـــالف بني غالـــي، قائـــد النادي 
األهلي، الـــذي تلقبه اجلماهير بـ“الكابيتانو“، 
وبني أســـامة نبيه، العب الزمالك السابق، إلى 
شهر مارس املاضي، عقب مباراة العودة أمام 
نيجيريا، إال أن أحدا لم يكن يعرف باألزمة لوال 
تســـريبات صحافيـــة، وإذا كان نبيه نفى قبل 
عدة أيام وجود خالف أصال، فقد هدد حســـام 
غالي، املعروف بقلة ظهوره اإلعالمي، بكشـــف 

العديد من احلقائق خالل الفترة املقبلة.
وقـــال محمـــد عبدالوهـــاب، عضو مجلس 
إدارة األهلي، لـ“العرب“، ”إن إمداد املنتخبات 
الوطنيـــة بالعبـــني واجـــب وطنـــي يحترمـــه 
النـــادي، ويحرص على أن يكون الداعم الدائم 
للمنتخبـــات في مختلف األعمـــار، غير أن هذا 
ال يعني الســـماح ألحد بالتطـــاول على العبي 
األهلي“. وفقا ملا أعلن عنه أبو ريدة في أعقاب 
األزمـــة، فـــإن االســـتبعاد ينتظر أي شـــخص 
ســـيثبت تورطـــه فى إثـــارة الفنت بـــني العبى 
األهلـــي والزمالك داخـــل منتخب مصر. ويرى 
نادر الســـيد حـــارس مرمى األهلـــي والزمالك 
السابق، أن الزج باسم الناديني في األزمة، أمر 

جانبه الصواب من قبل البعض.
الســـابق  الدولـــي  احلـــارس  أوضـــح 
لـ”العـــرب“، أنه البد من احتـــواء األزمة، التي 
كان يجب أن تأخذ هـــذا املنحنى، قبل انتظار 
خوض املنتخـــب املصري مبـــاراة مهمة أمام 
منتخـــب تنزانيا. وألن حلـــم العودة إلى كأس 
األمم األفريقيـــة، التي حتتفظ مصر بأكبر عدد 
مـــن ألقابها، يبقـــى األمل املنتظـــر للجماهير 
املصرية، فقد طالب نادر السيد أعضاء اجلهاز 
الفنـــي والالعبني باالبتعاد متاما عن مثل هذه 
األمور، وعدم االنســـياق وراء الفنت، والتركيز 
في مبـــاراة تنزانيا. إذا كانـــت هذه هي ردود 
أفعال املســـؤولني، فـــإن اجلماهير اتخذت من 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي، منصة إلطالق 
التصريحات املعادية، وقادت جماهير الزمالك 
حملة ضد حســـام غالي، املعـــروف بعصبيته، 
وأشارت إلى تعمده معاملة زمالئه في األهلي 
معاملة ســـيئة للغاية، لكـــن ال أحد يعرف تلك 

األسرار.
فـــي حني اتهمـــت جماهير األهلي أســـامة 
نبيـــه باضطهـــاد العبـــي األهلـــي للمنتخب، 
وتطاولت على مدرب املنتخب قائلة له، ”تاريخ 
حســـام غالي أكبر من تاريخ نبيه“. األزمة في 

مجملها تعيد إلى األذهان، فكرة الالعب الزعيم 
داخل كل ناد، واملتهم دائما بإثارة الفتنة، وهو 
ما يحدث اآلن مع حســـام غالـــي داخل النادي 
األهلي، خاصة أن الالعب اتهم بالتســـبب في 
اإلطاحة بوائل جمعة مـــن منصب مدير الكرة 

في األهلي.
كمـــا كان غالـــي صاحب األزمـــة األكبر مع 
البرتغالـــي مانويل جوزيه، املدير الفني األبرز 
في تاريخ النادي األهلي، وصاحب الشخصية 
القويـــة، والذي اتهم حســـام غالـــي بالتمرد، 
واســـتبعده من التشكيلة األساســـية للفريق، 
حتى أن جوزيه نفســـه حذر مواطنه بيســـيرو 
مـــن الالعب وقت تعاقده لتدريـــب األهلي قبل 

عام.
كذلك حســـني عبدربـــه في اإلســـماعيلي، 
الـــذي قـــاد مؤخرا حملـــة مترد ضـــد مجلس 
إدارة النـــادي بســـبب املســـتحقات املتأخرة، 

أدت إلى اتخاذ قرار بإيقاف ســـتة العبني. كان 
عبدربه ســـببا في رحيل أحمد حســـام (ميدو) 
عن تدريب الفريق، في املوســـم احلالي، واألمر 
نفسه بالنسبة إلى الالعب محمود عبدالرازق 
(شيكاباال) في الزمالك، لكن األوضاع دائما ما 

تختلف داخل صفوف املنتخب.
أوضـــح طـــه إســـماعيل اخلبيـــر الكروي 
لـ“العرب“، أن الوضع دخل األندية يختلف عن 
املنتخبات، غير أن االلتزام واالحترام املتبادل 

واجب على اجلميع. 
ولفت إلى أن أي منتخب يضم بني الصفوة 
والنجوم، لذا البد أن يعي املدربون، الشـــباب 
منهـــم حتديـــدا كيفيـــة التعامـــل مـــع هؤالء 
الالعبني، لتجنب األزمات، ألن املنتخبات دائما 
ما تشـــهد وجود العبني متمردين، أغلبهم من 
أصحـــاب املواهب، وأن اســـتبعادهم قد يؤثر 

على الفريق.

شــــــهد اخلالف بني أســــــامة نبيه املدرب املساعد للمنتخب وحســــــام غالي قائد املنتخب، 
تصاعديا وازدادت األزمة اشــــــتعاال، بســــــبب حرب التصريحات التي نشبت بني أطراف 

متعددة، والتي شغلت الشارع الكروي في مصر خالل األيام املاضية.

حسام غالي يثير أزمة جديدة

خطوات ثابتة

متفرقات
◄ جنـــح ســـتيفني كاري فـــي تســـجيل 17 
نقطة مـــن أصل 28 نقطة فـــي الربع الثالث 
ليقود غولدن ســـتيت واريورز حامل اللقب 
للفوز علـــى أوكالهوما ســـيتي ثاندر 118-

91 ليتعـــادل الفريقان 1-1 في 
االحتاد  منافســـات  نهائـــي 
الســـلة  كرة  لدوري  الغربي 

للمحترفـــني.  األميركـــي 
الفارق  واريورز  ووسع 
إلى عشرين نقطة بواقع 

خمـــس  قبـــل   59-79
من  ثانية  و12  دقائق 
الثالث  الربـــع  نهاية 

خامس  كاري  سجل  ثم 
رميـــة ثالثيـــة لـــه فـــي 
املبـــاراة ليوســـع الفارق 
إلـــى 23 نقطـــة قبل أربع 
من  ثوان  وثـــالث  دقائق 

النهاية.

روتـــا  الليتوانيـــة،  الســـباحة  ظفـــرت   ◄
ميلوتيتـــي، بذهبيـــة 100 متر صـــدرا، في 
بطولـــة أوروبا للســـباحة واأللعاب املائية، 

في نفس املســـبح الذي شقت منه 
طريقها نحو املجد كبطلة أوملبية 
في 2012 حينمـــا كان عمرها 15 

ميلوتيتـــي  وفـــازت  عامـــا. 
حاملـــة الرقم القياســـي 

العاملـــي بشـــكل مريح 
مســـجلة دقيقة واحدة 
و6.17 ثانيـــة. وقالـــت 
ميلوتيتـــي عقـــب أول 
األوروبيـــة  ألقابهـــا 
الطويلة  املسابح  في 
”مـــن الرائع العودة 
إلـــى هنـــا مجـــددا. 
مذهل  مســـبح  إنـــه 
حقا ودائما ما يكون 

مكانا خاصا بالنسبة إلي“.

◄ أعـــرب شـــاميل تاربيتشـــيف، رئيـــس 
االحتاد الروسي للتنس عن مخاوفه من عدم 
عودة النجمة العاملية ماريا شـــارابوفا إلى 
املنافســـات مرة أخرى بعد إيقافها بســـبب 
املنشـــطات. وقـــال تاربيتشـــيف ”املوقـــف 
معقد، عودة شـــارابوفا الستكمال مسيرتها 
أمر مشـــكوك فيه للغايـــة“. يذكر 
عوقبت  الروســـية  الالعبـــة  أن 
باإليقـــاف منـــذ ذلـــك التاريخ. 
وسبق لرئيس االحتاد الروسي 
التأكيد على أن شـــارابوفا 
(29 عامـــا) ســـتعود إلى 
أعـــرب  كمـــا  اللعـــب، 
إمكانية  فـــي  ثقتـــه  عن 
مشـــاركة الالعبـــة فـــي 
األوملبية  األلعـــاب  دورة 
جانيرو  دي  بريو  املقبلة 
2016 في أغسطس املقبل.

الخـــالف بـــني غالـــي قائـــد النـــادي 

األهلي وأســـامة نبيه العب الزمالك 

السابق يعود إلى شهر مارس عقب 

مباراة العودة أمام نيجيريا

◄

مهمـــة العـــني ســـتكون تعويـــض 

موسمه املحلي املخيب بعدما فقد 

لقبـــه في الـــدوري وخرج مـــن الدور 

األول لكأس الرابطة

◄

«تنتظرنا مواجهة صعبة والشـــك في ذلك، فرصنا متســـاوية مع فريـــق نادي لخويا الذي 

نحترمه كثيرا ونسعى للفوز عليه وحصد الكأس الغالية}.

 حمزة الصنهاجي 
العب فريق السد القطري

«مبـــاراة روما تاريخية، واألهلي طوال تاريخه يواجه كبار فرق العالم مثل ســـانتوس وبرشـــلونة 

وريال مدريد، وهذه املواجهات من وقت إلى آخر شيء في غاية األهمية}.

 عماد متعب 
مهاجم فريق األهلي املصري

◄ أعرب المصري محمد صالح 
المحترف في صفوف روما، عن 

سعادته الغامرة بخوض المباراة 
الودية التي تجمع فريقه أمام 

األهلي المصري، الجمعة، على 
ملعب هزاع بن زايد بدولة اإلمارات.

◄ بلغ الثنائي المغربي، الفتح 
الرباطي والكوكب المراكشي، 

ربع نهائي مسابقة كأس االتحاد 
األفريقي (دور المجموعتين) على 

حساب الملعب المالي والمريخ 
السوداني على التوالي.

◄ دخل مسؤولو نادى الزمالك 
المصري في مفاوضات جديدة مع 

نادي مصر المقاصة لضم ثالثي 
الفريق محمود عبدالعاطي ”دونغا“ 

وعمرو بركات ومحمود وحيد 
لتدعيم صفوف الفريق األبيض 

بداية من الموسم المقبل.

◄ قررت الجنة التأديبية التابعة 
لالتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ 

إيقاع عقوبة اإليقاف عن النشاط 
على حارس الترجي  الرياضي 

التونسي سامي هالل لمدة سنتين 
وذلك بعد ثبوت تناوله للمنشطات.

◄ يغادر فريق الهالل السعودي 
إلى العاصمة األوزبكية طشقند 

بعد نهاية تدريبات األحد المقبل، 
لخوض لقاء إياب دور الستة عشر 
لدوري أبطال آسيا 2016 أمام فريق 

لوكوموتيف األوزبكي الثالثاء.

◄ قّدم فياريال األسباني العبه 
الجديد، القطري أكرم عفيف، والذي 

أكد أنه ينضم إلى النادي وإلى 
الكرة األسبانية بحماس شديد 
لفتح األبواب لالعبين آخرين، 

وأبدى الالعب سعادته لكونه انضم 
إلى أحد أفضل الفرق في أسبانيا.
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الصراع يحتدم في قمة 

الدوري العراقي

} بغداد - يخوض نفط الوسط غمار منافسات 
املرحلة الســـابعة واألخيرة من الدور النهائي 
لبطولة العراق في كرة القدم وهو ميني نفسه 
بخدمة من النفط من أجل احملافظة على اللقب. 
ويدخل نفط الوســـط املرحلـــة اخلتامية وهو 
في املركـــز الثاني بفارق نقطـــة خلف الزوراء 
املتصـــدر، وبالتالي ســـيكون مطالبـــا بالفوز 
في مواجهـــة اجلمعة على املينـــاء، القادم من 
خسارة قاسية جدا في املرحلة السابقة على يد 
املتصدر (1-5). وسيكون نفط الوسط مرشحا 
للحصـــول على النقاط الثـــالث خصوصا أنه 
يخـــوض اللقاء مبعنويـــات مرتفعة بعد فوزه 

في املرحلة املاضية على اجلوية 1-3.
لكن الفوز لن يكون كافيا لنفط الوســـط في 
حال جنح الـــزوراء، الباحث عـــن لقبه الثالث 
عشـــر، بتخطي النفط في مبـــاراة األحد التي 
حتدث عنها مدربه باسم قاسم، قائال ”الفريق 
يركـــز فقط علـــى مبـــاراة األحد املقبـــل. هذه 
املواجهـــة ندخلها بروحية الفـــوز ألنها متثل 
املوســـم كله، لدينا رغبة وإصرار على حتقيق 
االنتصار ومن اجلميـــل أن تظفر باللقب بفوز 

الفت“.
وحذر قاســـم العبيه من االســـتهانة بفريق 
نفط الوســـط. وقـــال باســـم ”أنبـــه الالعبني 
واجلهـــاز الفنـــي واإلداري إلـــى أن اللقب لم 
واردة  االحتمـــاالت  وكل  وأن  بعـــد،  يحســـم 
احلدوث بسبب فارق النقطة“. وأضاف ”نادي 
النفـــط ميتلك مدربا كبيرا هو الكابنت حســـن 
أحمد الـــذي قدم مـــع مجموعة مـــن الالعبني 
الشـــبان موســـما اســـتحق عليـــه االحتـــرام 

والتقدير والثناء“.
وكان مـــن املفتـــرض أن يلعـــب، اجلمعة، 
فضـــل  األول  أن  إال  اجلويـــة،  مـــع  الشـــرطة 
االنســـحاب مـــن هذه املبـــاراة لعـــدم التحاق 
العبيه بالتدريبات بسبب عدم دفع ما تبقى من 
مســـتحقاتهم املالية. واعتبـــر االحتاد احمللي 
أن الشـــرطة الذي واجه موســـما سيئا، خسر 
بثالثية نظيفة أمام اجلوية بســـبب انسحابه. 
ويلعب الســـبت الطلبة مع بغـــداد في مباراة 
يســـعى من خاللها األول لفوز يحسم به املركز 
الثالث في حني أن اللقاء هامشي للثاني كونه 

يقبع في الثامن األخير.

باختصار



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

عقدة النهائيات 

تالزم كلوب

[ إنجازات إشبيلية حالة نادرة في البطوالت األوروبية

} لنــدن - تذوق يورغن كلوب طعم اخلســـارة 
فـــي خامس مباراة نهائية على التوالي بعدما 
مني فريقه ليفربول اإلنكليزي بهزمية قاســـية 
أمام إشبيلية األسباني 1-3 في نهائي الدوري 
األوروبي لكرة القدم. ودخل كلوب في حالة من 

التأمل مع نهاية موسم شاق. 
وقال كلوب ”في النهائي عندما تكون الكفة 
متســـاوية فإنـــك حتتاج إلى قـــدر من احلظ“. 
وأضاف ”ولكن احلظ لم يقف بجانبنا، ليست 
لدينا يد في ذلك، لكن نتحكم فقط باألداء داخل 
امللعب لذلك نشعر باإلحباط وخيبة األمل اآلن، 

بكل تأكيد“. 
وتابع كلوب ”األوضـــاع كانت مختلفة، لم 
أواجه هـــذا الوضع من قبل، لقد خســـرت في 
النهائي من قبل، وكنت أمتنى أن تتغير األمور 

الليلة املاضية لكن ذلك لم يحدث“.
بوروســـيا  تدريـــب  يتولـــى  كلـــوب  كان 
دورمتونـــد األملاني عندما خســـر أمـــام بايرن 
ميونيخ في نهائـــي دوري أبطال أوروبا 2013 
بهدف في الوقت القاتل، كما خســـر كلوب في 
نهائي كأس أملانيا في 2014 أمام بايرن وخسر 
نهائي البطولة نفســـها أمام فولفســـبورغ في 
2015 قبـــل أن يخســـر مع ليفربـــول في نهائي 
كأس رابطـــة احملترفـــني علـــى يد مانشســـتر 

سيتي هذا املوسم. 
وقال كلوب ”الفريق مازال شـــابا وهذا هو 
أول نهائي كبير لنا، لألســـف ثاني نهائي في 
املوســـم، لكنه كان كبيرا وسنســـتغل اخلبرة 
التي نكتســـبها ســـويا“. وتابع ”فـــي يوم ما 
سيقول اجلميع إن بازل كان حلظة حاسمة في 

مستقبل رائع لنادي ليفربول“.
خســـارة نهائـــي الـــدوري األوروبي تعني 
أن ليفربـــول صاحـــب املركز الثامـــن بالدوري 
اإلنكليزي، لم يخســـر فقط املاليـــني التي كان 
ســـيتحصل عليهـــا من املشـــاركة فـــي دوري 
األبطال املوســـم املقبل لكنه أيضا أهدر فرصة 

املشاركة في أي بطولة أوروبية املوسم القادم. 
وأوضح كلوب ”السبت، في غضون أسبوع أو 
أكثر، سنرى األمور بشكل أوضح ثم سنستغل 

اخلبرة التي حصلنا عليها“. 
وأضاف ”هـــذا ما علينا فعلـــه، اآلن األمر 
واضح وهو أننا لن نشارك في أوروبا املوسم 

املقبل“. 
وقال املدرب األملاني إنه ســـيبذل كل ما في 
وســـعه لبلوغ مباراة نهائيـــة جديدة وإحراز 
اللقب وذلك بعد حصوله على خامس ميدالية 
فضية. وكان ليفربول يأمل في إنهاء صيام دام 
15 ســـنة عن لقب املســـابقة التي توج بها آخر 

مرة عام 2001. 
وال يـــزال ليفربول يبحث عـــن لقبه القاري 
األول منـــذ تتويجـــه بلقـــب دوري األبطال في 
2005 علـــى حســـاب ميالن اإليطالـــي بركالت 

الترجيح عندما حقق عودة صادمة.
ومـــن جهتـــه، رأى أونـــاي إميـــري مدرب 
إشبيلية الذي حقق فوزه الثالث على التوالي 
واخلامـــس في املســـابقة أن ”ليفربـــول فريق 
كبيـــر أراد أيضا حجز بطاقـــة دوري األبطال. 
شـــعر العبو فريقي بالعاطفة كمـــا في ملعبنا 
نظرا لشـــغف جماهيرنـــا. جمهور إشـــبيلية 
يعشـــق هذه املســـابقة. دوري األبطال يشـــكل 
فرصـــة للنمو، لكن في احلقيقة هذه املســـابقة 
تكبـــر ويجب أن نحافظ على رغبـــة الفوز بها 
واالســـتمتاع بكل مبـــاراة. أصبحـــت األمور 
أصعب مع الوقت، ولقد حققنا هدفنا بالتتويج 

الثالث املتتالي“. 
أما كوكي قائد إشـــبيلية فقـــد قال ”تلقيت 
اآلالف من الرســـائل من أشخاص وقفوا دوما 
إلـــى جانبي. خضنـــا هـــذه املبـــاراة وكأنها 
األخيرة هذا املوســـم، وقد منحتنا طاقة كبرى 
خلوض مبـــاراة األحد (نهائي كأس أســـبانيا 
ضد برشلونة). ركضنا كثيرا هذا املساء لكننا 

سنركض أكثر ضد برشلونة“.
ال يعتبـــر الفـــوز بثالثـــة ألقـــاب متتالية 
لبطولة أوروبية إجنازا ميكن أن يحققه العديد 
من األندية، إال أن إشـــبيلية األسباني يعد أحد 

تلك األندية القليلة في هذا الصدد. 
وتوج الفريق األســـباني مرة أخرى بلقب 
البطولـــة الثانيـــة فـــي أوروبا بعـــد لقبيه في 
2014 و2015، ليحقـــق بذلـــك رقما قياســـيا لم 

تصل إليـــه إال األندية الكبرى مثل ريال مدريد 
خالل حقبة الالعب الراحل ألفريدو ديستفانو 
وبايـــرن ميونيخ مع فرانز بيكينباور وأياكس 

أمستردام مع يوهان كرويف. 
وحتى اليوم لم يسبق ألي فريق احلصول 

علـــى لقب كأس االحتاد األوروبـــي لكرة القدم 
”يويفا“ أو الدوري األوروبي ”املســـمى اجلديد 
للبطولـــة“ ثالث مرات متتالية، حيث كان ريال 
مدريد هو الفريق الوحيد الذي فاز بهذا اللقب 

مرتني متتاليتني عامي 1985 و1986. 

وميلـــك إشـــبيلية دوافـــع كافية للشـــعور 
بالفخـــر، بعـــد أن أصبح أكثـــر الفرق حصوال 
على لقب الدوري األوروبي في تاريخه برصيد 
خمســـة ألقـــاب، حصدهـــا جميعا فـــي العقد 

األخير.

ــــــات النهائية إلى  وصل فشــــــل املدير الفني األملاني يورغــــــن كلوب في التعامل مع املباري
ذروته حني خســــــر نهائي كأس الدوري األوروبي مع فريقه اجلديد ليفربول أمام إشبيلية، 
ليحرم من أول تتويج قاري في حياته املهنية، ويحرم معه ليفربول من فرصة ُمعادلة الرقم 

القياسي كأكثر فريق تتويجا بالبطولة.

◄ يستعد نادي أرسنال للتقدم 
بعرض مالي مغر للغاية لضم كانتي، 

واستغالل وجود شرط جزائي في 
عقده يسمح برحيله مقابل 20 مليون 

جنيه إسترليني، علما بأنه انضم إلى 
ليستر سيتي قادما من كان الفرنسي 

مقابل 5.6 مليون جنيه إسترليني.

◄ يثق المدير الفني لليفربول يورغن 
كلوب في قدرة إدارة ناديه على حسم 
صفقة انضمام العب الوسط الدولي 

األلماني ماريو غوتسه إلى سوق 
االنتقاالت الصيفية الحالية، وعدم 

تأجيلها إلى يناير المقبل.

◄ اقترب نادي برشلونة، بطل الدوري 
األسباني من تمديد عقد نيمار دا 
سيلفا، فقد أثار النجم البرازيلي 

تكهنات كبيرة في األشهر األخيرة 
بشأن مستقبله مع البلوغرانا وارتبط 
بالعديد من األندية ومن بينها الغريم 

التقليدي ريال مدريد.

◄ تنفس عشاق كرة القدم في أسبانيا 
الصعداء بعد إعالن شركة ”ميدياسيت 

أسبانيا“ عن توصلها إلى اتفاق لبث 
مباريات كأس أوروبا 2016 المقررة في 

10 يونيو المقبل في فرنسا.

◄ طلب فالنسيا من يوفنتوس إدخال 

بطاقة المهاجم سيموني زازا في 
عرضه ألندريه غوميز العب خط 

الوسط. وُيعتبر البرتغالي أحد أبرز 
أهداف يوفنتوس لكن حتى اآلن لم يتم 

التوصل إلى اتفاق مرضي.

◄ قال رئيس االتحاد الكولومبي لكرة 
القدم، رامون خيسورون، إن العب 

وسط ريال مدريد، جيمس رودريغيز، 
سيشارك فقط في بطولة كوبا أميركا 

الشهر القادم بالواليات المتحدة، 
بينما سيغيب عن أولمبياد 2016.

باختصار
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متى سأفك النحس!

«يجـــب علينا املنافســـة على لقـــب كأس أوروبا، ليس هنـــاك حل آخر. تتبقـــى أمامنا ثالثة 

أسابيع من أجل االستعداد بشكل جيد ملباراة روسيا والتعرف جيدا على الالعبني».

  جو هارت 
حارس املنتخب اإلنكليزي

«مســـيرتي مـــع باليرمو انتهت، لم أعد قـــادرا على تقديم املزيد، لقد كانت ثالث ســـنوات 

رائعة واآلن أنا بحاجة للتغيير ولدوافع وأهداف جديدة».

    فرانكو فاسكويز 
العب فريق باليرمو اإليطالي

} مونتفيديــو - يفتقـــد منتخـــب أوروغواي 
خدمات املدافع سيباســـتيان كواتيس، بداعي 
اإلصابة، خـــالل بطولة أميـــركا، التي تنطلق 
في الثالث من يونيو املقبل بالواليات املتحدة 
األميركية، وحل الالعب غاستون سيلفا، العب 
تورينـــو اإليطالي، بديال لكواتيس. وبدأ فريق 
أوروغـــواي تدريباتـــه االثنني مبشـــاركة عدد 
قليـــل من الالعبني، حيث يبـــدأ باقي الالعبني 
فـــي التوافـــد علـــى مونتفيديو، عقـــب انتهاء 

ارتباطاتهم مع أنديتهم في اخلارج.

وسيكون الالعبان دييغو غودين وخوسيه 
ماريـــا خيمينيز آخـــر الالعبني وصـــوال إلى 
معســـكر منتخب أوروغواي، نظرا الرتباطهما 
بالتواجـــد مـــع أتلتيكـــو مدريد فـــي مباراته 
املصيريـــة فـــي 28 مايو أمام ريـــال مدريد في 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا مبدينة ميالنو. 
ولن يشارك خيمينيز في تلك املباراة لإليقاف. 
ويلعب فريق أوروغواي فـــي كوبا أميركا 
باملجموعـــة الثالثـــة إلـــى جانـــب منتخبـــات 

املكسيك وجامايكا وفنزويال.

منتخب أوروغواي يفقد مجهودات كواتيس

} برلــني - رفـــض املهاجـــم الدولـــي األملاني 
توماس مولر التحدث عن أرقامه الشـــخصية 
املتميزة هذا املوســـم، مشـــيرا إلـــى أن كل ما 
يهمـــه هو جمـــع الثنائية بعد الفشـــل في ذلك 

املوسم املاضي. 
وقال ”ال أهتم كثيـــرا باإلجنازات الفردية، 
الســـجل اجلماعـــي هـــو األهم، فإذا ســـجلت 
الســـبت ثالثة أهداف وخســـرنا 3-4، سيكون 
يوما ســـيئا للغاية بالنسبة إلي، األكثر أهمية 
لي هـــو الفوز والتتويـــج بالبطولة“. وأضاف 

”بالطبع هـــذا املوســـم كان أفضل مـــن ناحية 
األرقـــام الفرديـــة، لكن مـــا فائدة األرقـــام إذا 
خســـرنا الســـبت؟ ما هي فائدتها فـــي نهاية 
املطاف؟ ال شـــيء“. ووعد تومـــاس مولر بعدم 
تسديد أي ركلة جزاء ســـيحصل عليها بايرن 
ميونخ في نهائي كأس أملانيا مطلع األســـبوع 
املقبـــل، خوفا مـــن تكـــرار ما حـــدث معه في 
إياب نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا أمام 
أتلتيكو مدريد عندمـــا أضاع ركلة جزاء أثناء 

تقدم فريقه بهدف دون رد.

مولر: ال أهتم باإلنجازات الفردية

الفوز بثالثة ألقاب متتالية لبطولة 

أوروبيـــة ال يعتبـــر إنجـــازا يمكن أن 

يحققـــه العديد من األنديـــة، إال أن 

إشبيلية كسر هذه القاعدة

◄

} قدم جون تيري قائد فريق تشيلسي 
اإلنكليزي لكرة القدم والءه للبلوز وجدد 
عقده مع النادي لمدة عام آخر، ليتراجع 
بذلك عن قوله في يناير الماضي إنه في 

طريقه إلى الرحيل. 
وكان من المفترض أن ينتهي عقد تيري 

هذا الصيف لكنه كان قد أبدى رغبته في 
االستمرار مع النادي. 

وبعد التشاور مع المدرب المقبل 
أنطونيو كونتي ورامون أبراموفيتش مالك 

النادي ومجلس اإلدارة، وقع تيري عقدا 
جديدا لمدة عام واحد. 

وقال تيري، الذي انضم إلى تشيلسي 
منذ أن كان عمره 14 عاما، في تصريحات 
إعالمية ”أتطلع إلى الموسم المقبل تحت 

قيادة الجهاز الفني الجديد وأتمنى أن نقدم 
موسما ناجحا“. 

وشارك تيري في 703 مباريات ضمن 
الفريق األول منذ المشاركة األولى في عام 

1998، وقد سجل رقما قياسيا بارتداء شارة 

قيادة الفريق في 570 مباراة. ودافع تيري 
أيضا عن منتخب إنكلترا في 78 مباراة بين 

عامي 2003 و2012.
وفاز تيري مع الفريق بأربعة ألقاب في 

الدوري اإلنكليزي الممتاز وخمسة في كأس 
االتحاد اإلنكليزي وثالثة في كأس رابطة 

الدوري اإلنكليزي كما توج معه في كل من 
دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي. 

وقال تيري ”أنا سعيد، الجميع يعرف مدى 
تعلقي بتشيلسي. أتطلع قدما إلى معاودة 

التدريب مع مدرب جديد وآمل أن نحقق 
النجاح“. 

وثارت تكهنات حول مستقبل تيري في 
الفترة األخيرة. وقال بروس بوك رئيس 

تشيلسي ”نحن سعداء بأن تيري سيقضي 
عاما آخر في النادي. إنه قائد تشكيلة 

تشيلسي خالل أنجح فترة بتاريخ النادي“. 
وكان تيري قد أكد لجماهير فريقه بأنه 

يريد البقاء مع بطل الدوري اإلنكليزي 
للموسم الماضي. وفاجأ تيري الجميع 
في يناير الماضي عندما أعلن أن إدارة 
تشيلسي قررت عدم تجديد عقده الذي 

ينتهي الصيف المقبل، ما يعني أنه 
يخوض موسمه األخير مع النادي اللندني 

الذي دافع عن ألوانه لمدة 18 عاما وتوج 
معه بـ16 من األلقاب الـ25 التي أحرزها 
الـ”بلوز“ في تاريخه ويبقى أبرزها على 

اإلطالق في دوري أبطال أوروبا عام 2012، 
حين تغلب على بايرن ميونيخ األلماني 

في معقله ”أليانز أرينا“ بركالت الترجيح 
4-3 بعد تعادل الطرفين 1-1 في الوقتين 

األصلي واإلضافي.
لكن تشيلسي تراجع عن قراره خالل 
األسبوع الحالي وأعلن أنه عرض على 
تيري تمديد عقده لعام إضافي. ”نحن 

جميعا نريد األمر ذاته“، هذا ما قاله تيري 
للجمهور، مضيفا ”سبق أن قلت ذلك. أريد 
البقاء. النادي يعلم ذلك والجماهير تعلم 
ذلك“. وغاب تيري عن مباراة ليستر كما 

حال المباراة السابقة للفريق وذلك بسبب 
اإليقاف لكنه كان متواجدا في ”ستامفورد 

بريدج“ حيث هتفت الجماهير باسمه ”جون 
تيري، نريدك أن تبقى!“، حاملة رقم 26 الذي 

يرتديه هذا الالعب الذي وجه في خطابه 
تحية إلى مدرب ليستر الحالي وتشيلسي 

السابق اإليطالي كالوديو رانييري الذي 
كرم في مباراة األحد من قبل إدارة النادي 

اللندني.

وكاد تيري يوافق على مغادرة 
ستامفورد بريدج لالنتقال إلى أحد أندية 

الدوري الصيني هذا الصيف نظير 20 
مليون جنيه إسترليني بعقد مدته عامان، 
إال أنه فضل الموافقة على العرض األخير 

الذي تقدمت به إدارة تشيلسي. 
وقالت صحف بريطانية إن األجر 

األسبوعي المقدم لجون تيري من أجل 
التمديد أقل من أجره السابق الذي كان 

يتجاوز الـ200 ألف جنيه إسترليني، وهو 
المبدأ الذي سبق ورفضه الثنائي ديديه 

دروغبا وفرانك المبارد ليشقا طريقهما إلى 
الصين والواليات المتحدة األميركية. 

وانتظر نجوم تشيلسي مغادرة قائدهم 
هذا الصيف، لكنه أوضح خالل إلقاء 

كلمته الختامية بأنه يود البقاء، رافضا 
إعالن الرحيل، وهو ما أعجب رومان 

أبراموفيتش. فمسيرة تيري مع كتيبة 
البلوز سيدونها التاريخ وستحفظ ضمن 

إنجازات النادي اللندني التاريخية، وهو ما 
شجع القائد العاطفي على التشبث بإنهاء 

مشواره داخل أسوار تشيلسي ويوجه 
رسالة إلى العديد من النجوم بأن الوفاء 

شيمة الكبار.

القائد تيري وتشيلسي.. حالة عشق ال تنتهي

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



} دبــي - توصـــف مدينـــة دبـــي اإلماراتية 
مبدينـــة املســـتقبل وهي فعال اســـتباقية في 
العديـــد من املجاالت؛ من الهندســـة املعمارية 
ملبانيها إلى املشـــاريع الثقافية والفنية التي 
انطلقـــت منها ليس نحو املـــدن العربية فقط 

بل نحو العالم.
ومن بني هذه املشاريع الفريدة من نوعها 
فـــي العالم، عرضت مجموعة ”كليندينســـت“ 
وهي شركة تطوير عقاري عاملية مقرها دبي، 
أول منازلهـــا العائمة في مدينـــة دبي والتي 

أطلقت عليها اسم ”فرس البحر العائم“.
ومتت هندســـة وتصميم وتطوير املنازل 
الفريدة من نوعها وعددها 42 فيال، في ميناء 
مبدينة دبي املالحية، ويبلغ وزن كل منزل 88 

طنا، ومساحته 269 قدما مربعة.
ورســـى أول منزل عائم فـــي مياه اخلليج 
أمام ســـواحل دبي، على بعـــد ميلني ونصف 
امليل عن الساحل في انتظار نقل بقية املنازل 

العائمة في وقت الحق.
ويتكـــون منزل ”فرس البحـــر العائم“ من 
ثالثة طوابق؛ الطابق الرئيسي على مستوى 
ســـطح البحر، والطابق السفلي مغمور حتت 
املياه يطل على حديقـــة صناعية من املرجان 
مبســـاحة 495 قدمـــا مربعة ســـيتم تزويد كل 

منزل بها الحقا.
ويوجد بالطابق املســـاوي لسطح البحر 
حوض االســـتحمام ومطبخ مصغر وحوض 
جاكـــوزي بقاع زجاجي، مثالـــي للترفيه. أما 
الطابق العلوي فهو عبارة عن منصة صغيرة 
للجلوس ومشاهدة األفق واألطراف املترامية 

للخليج العربي.
وقال القائمون على املشروع إن أسس تلك 
املنـــازل العائمة مكونة من هياكل قوارب دون 
محركات، وتعد تلك املنازل جزءا من مشـــروع 

جزيرة اصطناعية كبيرة في دبي.
وكشـــفت مجموعة ”كليندينســـت“، التي 

يرتبط اسم مشروعها بحماية احلياة البحرية 
فـــي منطقـــة اخلليج العربـــي أنها ســـتقوم 
بإنشـــاء الشـــعاب املرجانيـــة االصطناعيـــة 
حتت اخللوات الفاخرة التي ستكون مساحة 

محمية طبيعيا.
وســـوف تظهـــر غرفـــة النوم الرئيســـية 
واحلمـــام املغموران باملاء مناظـــر رائعة من 

الشعب املرجانية.
وقالت الشـــركة إنها استلهمت تصميمات 
املنازل العائمـــة من ثقافة وأســـلوب احلياة 
التصميمـــات  مـــع  ومزجتهـــا  اإلماراتيـــة 
األوروبية البارزة، وقد مت تطويرها خصيصا 

للعائالت الكبيرة التـــي تضم أفرادا من كافة 
األعمار.

وقـــال املديـــر التنفيذي للشـــركة جوزيف 
كليندينســـت ”قضينا العديد من األشـــهر في 
بخصوص  والتخطيـــط  والتصميم  البحـــوث 
العائم الـــذي يعتبر  مشـــروع ”فرس البحـــر“ 
مثاليـــا لهواة البحـــر واليخوت، كمـــا يعتبر 
مبثابة شـــيء فريد وفرصة مواتية لالستثمار 
طوال العمر“. وأضاف ”ســـيعمل هذا املشروع 
الفريد من نوعه في اإلمارات وفي العالم أيضا 
علـــى وضع معاييـــر جديدة ألســـلوب احلياة 
الفاخرة وقطاع الســـفر في كافة أرجاء العالم، 

وذلـــك لالبتـــكار اخلالق والتصميـــم املعاصر 
واحلياة حتت املاء“.

وتنـــدرج فكرة منازل ”فرس النهر العائمة“ 
ضمن مشروع جزر العالم، أو ما يعرف بـ”قلب 
أوروبا“ في دبي والذي تتناقل وســـائل اإلعالم 
العامليـــة أخبـــاره منـــذ العام املاضـــي، لكونه 

مشروعا فريدا في العالم العربي.
ويتضمن مشروع ”قلب أوروبا“ الذي يتألف 
من 6 جـــزر اصطناعية، أجنحة فندقية ومنازل 
فاخـــرة تعكس كل منهـــا وجها فريـــدا لبلدان 
أوروبيـــة مثل أملانيا، والنمســـا، وسويســـرا، 

وهولندا، وسانت بيترسبورغ، والسويد.
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} ال متضي فتـــرة من حياتنـــا، إال وتكون 
إحدى الشـــخصيات السايكوباتية املريضة 
نفســـيا، بطلة ملشـــاهد كثيرة فيها. فيظهر 
لك جاٌر متجّمد على شـــرفته، يشرب القهوة 
بالبيجاما ليل نهار، وينظر بعينني زائغتني 
إلى الفراغ، ممضيا أيامه هكذا من عشرات 
السنني، أو بائعة عجوز في الشارع القريب 
تشـــّك بكل زبـــون يدخل إلى الـــدكان، فتمد 
يدهـــا ببطء إلـــى العصـــا املوضوعة حتت 
الطاولـــة أمامها، أو مثقف يظـــن أنه مفّكر 
كبير، وأن عليه أن يرسم على وجهه مالمح 

شوبنهاور املتشائم، وآخرون وآخرون.
أما أبوجعفـــر فقد كان عنصر مخابرات 
معينـــا رســـميا وعلنيـــا فـــي التلفزيـــون 
السوري، كان عاديا مثل بقية اخللق، إال أنه 
كان مكلفا برصد ذلـــك املكان ورفع تقاريره 
بشـــكل متواصـــل، وهنـــا كانـــت معاناته، 
فصـــار ســـايكوباتيا، وفقد عقلـــه لكثرة ما 
مّر عليـــه، وأخذ يتوهم الكثيـــر من األمور. 
وكان من أشـــد اللحظات حيرة عندي، حني 
كان يطلـــب التحقيق معي علـــى انفراد، ثم 
يبدأ بســـرد القصص احلزينـــة عن حياته 
وأسرته ومعاناته مع أجرة البيت واملالبس 
وزوجتـــه بطلباتها التي ال ترحـــم، وأنه ال 
يجـــد ما يكتبه للضابط املســـؤول عنه، فال 

شيء يحدث وال مؤامرات وال متآمرين.
قبلهـــا فـــي الثمانينـــات، كان أســـتاذ 
الـــدروس اخلاصـــة في مـــادة الرياضيات، 
يفعـــل معـــي األمر ذاتـــه. وبدال من شـــرح 
التفاضل والتكامل، كان يشـــرح لي ظروفه 
العاطفيـــة، فيطلب مني الســـجائر وتنهمر 
دموعـــه معها، ويشـــكو مـــن املجتمع الذي 
يتعامـــل معـــه بنظـــرة مســـبقة، ألن جدته 
”أرملّيـــة“ كما كان يقول، جـــاءت بعد مذابح 
األرمن، فآواها العـــرب ورّبوها ثم تزوجها 
جده، لكنها باتت ســـببا في رفض العوائل 

له حني يتقدم خلطبة بناتهن.
سائق سيارة األجرة لديه أيضا أعماقه 
النفســـية، فقـــد كان محبطًا دومـــًا. وحني 
تسأله ما هي صنعتك أصًال؟ يقول لك ”خبير 
َسّحابات“. ويشرح ”نحن نستورد سّحابات 
البنطلونات، وتكون مفردة. اجلانب األمين 
وحده، واجلانب األيســـر وحده. دوري هو 
أن أرّكـــب الســـّحاب األمين على الســـّحاب 
األيسر، صرت بارعا في هذا الكار، وحلمت 
بأن أكون مثل الياباني تاداو يوشيدا الذي 
جتدون اســـمه علـــى كل ســـّحابات العالم. 
ولكن حظي عَدم. لذلك تراني أعمل ســـائقًا 
للتكسي، وأقضي الوقت كله شاردا، أتخيل 
نفسي وأنا أنتقي السّحاب األمين املناسب 

للسّحاب األيسر الذي أفّكر فيه أيضا“.
وفـــي حـــارة قدميـــة قـــرب دار الكتاب 
املقـــدس فـــي دمشـــق القدميـــة، كان عطية 
العانـــس يعيش مع والده الثري الذي ميلك 
بيوتا كثيـــرة يؤجرها للناس. ســـكنت في 
إحدى غرفهـــا قدميـــا. كان الوالد يضطهد 
عطيـــة، ويقنعه بأن احليـــاة ال فائدة منها، 
ويأخذ منه مرتبه الشـــهري حتى ال يهدره، 
رغـــم أن عطيـــة كان موظفا يكاد يبلغ ســـن 
التقاعـــد، إال أنه بقي مع أبيه يقضم أظافره 

كل يوم، ويشرب الشاي الثقيل.
في زمن التواصـــل االجتماعي تتضخم 
هذه احلالـــة، حتى يصبح القلق النفســـي 
ضخا متواصال مشّكال ملونا، نستورد معه 
حاالت البشر، حتى تصبح حياتنا جنونية، 
تتطلـــب الكثير من األمل الـــذي يعمل كدرع 

سايكوباتي واق.

حالة يوشيدا العربي

صباح العرب {فرس البحر العائم} منزل خيالي يطفو على السواحل اإلماراتية
ســــــيتمتع كل من تتاح لهم فرصة السكن 
ــــــرة ”العالم“  فــــــي منازل عائمــــــة على جزي
ــــــة قبالة ســــــاحل دبي، مبنظر  االصطناعي
خالب للمدينة اإلماراتية من على شرفات 
بيوتهــــــم التي تطفو على ســــــطح املياه في 
ــــــال في ما  مشــــــهد يبدو أقــــــرب إلى اخلي

مضى لكنه أصبح حقيقة اليوم.

رفاهية تحرسها حمرة المرجان وزرقة السماء

} قنا (مصر) - تســـببت شـــائعة فـــي مدينة 
قنـــا جنـــوب الصعيـــد املصـــري، فـــي تزاحم 
وتسابق بني املواطنني على مديرية التضامن 
االجتماعي باملدينة لتقـــدمي طلبات للحصول 
على قســـط من ثروة النجـــم عادل إمام بعد أن 

وصلهم خبر تبرعه باملال لفقراء الصعيد.
وقـــال حســـني البـــاز وكيـــل مديـــر وزارة 
التضامـــن بقنـــا، إن الطلبـــات املقدمـــة مـــن 
املواطنني حتـــى اآلن للتضامن بلغت نحو 10 
آالف طلب رغم تأكيـــدات التضامن واحملافظة 

واألمن عدم صحتها.
وانتشـــرت شـــائعة تبـــرع الفنـــان عـــادل 
إمـــام بجزء من ثروته لصالح ســـكان الصعيد 
كالنار في الهشـــيم بني سكان مدينة قنا، حيث 
توجهوا بطلبـــات ملديرية التضامن باحملافظة 
للحصول على نصيبهم مـــن املنحة التي وعد 

بها الفنان الكبير.
وصرح الباز أنـــه فوجئ مبوظفي املديرية 
وإدارة التضامن بقنا يبلغونه بوجود حشود 
كبيـــرة مـــن املواطنني ومعهم طلبـــات لنماذج 
مبنحة مقدمـــة من الفنان عادل إمام، ويريدون 
التقدم بهـــا للمديرية. وبالبحث عن أصل هذه 
النمـــاذج، تبني أنها تباع في مكتبات خارجية 
ويتم شـــراء الطلب الواحد بنحـــو 20 جنيها، 

كما وصلت في بعض املناطق إلى 30 جنيها.

وقامـــت مباحث األمـــوال العامة بالتحفظ 
على أحد املواطنني مـــن قرية أوالد عمرو بعد 
استغالله املواطنني وتوزيع 200 استمارة لهم 

مببالغ مالية.
وكشـــف البـــاز أنه وأمـــام عـــدم تصديق 
املواطنني بأن اخلبر مجرد شائعة ولتزاحمهم 
الشديد، قام موظفو املديرية بإبالغهم أن هناك 
مشـــروعا اســـمه ”تكافل“ تقوم به الدولة ملنح 
فقراء الصعيد مبالغ مالية، إال أنهم لم يصدقوا 
أيضا، مما اضطره لقبول الطلبات منهم حتى 
يهدئ من ثورتهم وغضبهم، مضيفا أنه فوجئ 
بأن ”بعض األشخاص تقدموا بنحو 100 طلب 
مرة واحدة وبأســـماء عدة مواطنني، ما يؤكد 
أن األمر فيه شـــبهة احتيال ونصب يقوم بها 
أشـــخاص من معدومي الضمير للنصب على 
احتياجهم  مســـتغلني  واحملتاجـــني  الفقـــراء 
الشـــديد للمال“. وأشـــار إلى أنـــه أبلغ وزارة 
األوقـــاف باألمر، التي قامـــت بدورها بالتنبيه 
علـــى املواطنني بأن الفنان لم يتقدم مبنحة أو 

يخصص جزءا من ثروته للفقراء بالصعيد.
وتقوم األجهـــزة األمنية في قنـــا بالبحث 
عن مروجي هذه الشـــائعة ومن يقومون بطبع 
وبيـــع تلك االســـتمارات، خاصة أنه حتى اآلن 
آخـــرون بتقـــدمي طلباتهم  مواطنـــون  يقـــوم 

للمديرية رافضني تصديق أن اخلبر شائعة.

الصعيد يطالب بنصيبه في ثروة عادل إمام

صورة جمعت بين الماضي والحاضر معا خالل تصوير 
أحد مشاهد الجزء الثاني من مسلسل {خاتون} في جبال 

منطقة يعفور بريف دمشق، حيث يشارك العديد من 
النجوم السوريين في هذا العمل الذي يصور البيئة 

الشامية في زمن االستعمار الفرنسي وسيعرض خالل 
شهر رمضان.

إبراهيم الجبين
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