
} طهــران – يسعى قادة إصالحيون في إيران 
إلى وضع حد لصالحيات مطلقة ورثها املرشد 
األعلى علي خامنئي عن آية الله اخلميني عبر 
وضع ســـلطاته حتت رقابة مجلـــس اخلبراء 
الذي ميلك تعيني القائد األول في البالد وعزله.
ويـــدرك اإلصالحيـــون أنـــه ليس باســـتطاعة 
مجلس اخلبراء اإلشـــراف على عمل خامنئي 
الـــذي يدين له احلـــرس الثـــوري وأغلب قادة 
اجليش بالوالء، لكنهم يســـعون في األســـاس 

إلى حتجيم سلطات خليفته.
وطال شرر االنتخابات اإليرانية احملافظني 
واإلصالحيـــني ورجـــال دين ووســـائل إعالم، 
ووصـــل قبل إجراء االقتـــراع املزدوج اجلمعة 
إلى املرشد األعلى آية الله علي خامنئي نفسه.

وطفت على الســـطح، وســـط حرب تكسير 
العظام التي تشـــهدها قوائم مرشحني ملجلس 
اخلبـــراء املســـؤول عـــن اختيار ولـــي الفقيه 
وعزلـــه، دعـــاوى تطالـــب بضرورة قيـــام هذا 
املجلـــس بعمله في ”الرقابة على أداء املرشـــد 

األعلى وتقييمه“.
وتكمـــن املهمـــة األساســـية للمجلـــس في 
اختيـــار الزعيم األعلى، لكـــن هذا املنصب ظل 

مشغوال منذ عام 1989.
أما هذه املرة فالوضع مختلف. ففي ضوء 
اعتـــالل صحة خامنئـــي (76 عاما) من املرجح 
أن يختـــار املجلس الذي ســـيتم انتخابه يوم 
اجلمعة لفترة ثماني ســـنوات خليفته ليرسم 

بذلك مسار البالد لسنوات عديدة مقبلة.
والزعيـــم األعلى هو صاحب أرفع ســـلطة 
عســـكرية وقضائية فـــي البالد وله ســـلطات 
واســـعة في اإلشـــراف على مؤسسات احلكم 
األخـــرى. بـــل إن رئيس الدولة الـــذي يختاره 
الشعب في انتخابات مباشرة له سلطات أقل.

ومنذ جناح إيـــران في التوصل إلى اتفاق 
نهائـــي مع القوى الغربية حول ملفها النووي 
في يوليو املاضي، يشـــهد املجتمـــع اإليراني 
موجـــة انفتاح غير مســـبوقة، خاصة مع رفع 

العقوبات االقتصادية مطلع العام.
لكـــن أحدا لـــم يكن يتوقـــع أن يتطرق هذا 
االنفتاح إلى محاولة تقويض ســـلطات املرشد 

األعلى القادم للثورة اإلسالمية.
ويتكـــون مجلـــس اخلبراء مـــن 88 عضوا 
ســـيتم انتخابهـــم فـــي نفـــس يـــوم إجـــراء 
االنتخابات البرملانية، لكـــن نتيجة انتخابات 
مجلس اخلبـــراء هي التي يرجح أن يكون لها 

أثر أكبر في املدى الطويل.
ومـــن حيث األعـــداد يثق املتشـــددون ثقة 
شـــبه تامة أن اليد العليا ستكون لهم. فقد قام 
مجلس صيانة الدســـتور الذي يســـيطر عليه 
املتشـــددون ويتولى فحص أهلية املرشـــحني 

بشطب 476 مرشحا يعتقد أن كثيرين منهم من 
املعتدلني فلم يبق إال 161 مرشـــحا يتنافسون 

على 88 مقعدا.
ومن بني املرشـــحني املســـتبعدين حســـن 
اخلمينـــي حفيـــد اإلمـــام اخلمينـــي وهو من 
الشخصيات اإلصالحية التي حتظى بشعبية 
واســـعة. وقـــد شـــكك املجلـــس فـــي مؤهالته 

الدينية.
بخـــوض  لهـــم  املســـموح  قائمـــة  لكـــن 
االنتخابـــات تشـــمل معتدلني بارزيـــن أيضا 
ففيها أوال وقبل كل شـــيء الرئيـــس اإليراني 
حســـن روحاني نفســـه الذي يتمتع بشـــعبية 
جارفة بعد أن ساهم في إبرام االتفاق النووي 

مع القوى العاملية في العام املاضي.
وصعد قادة إصالحيون من لهجتهم حول 
صالحيات مجلـــس اخلبراء خـــالل حمالتهم 
االنتخابية، وقالـــوا إن مهام املجلس يجب أن 
تصل إلى اإلشـــراف على أداء املرشـــد األعلى 
للحد من االســـتبداد، مســـتندين إلى مواد في 
الدستور اإليراني قالوا إنها تقر الرقابة عليه.

واألسبوع املاضي، قال روحاني في مقابلة 
تلفزيونية إن ”مؤهالت املرشد األعلى يجب أن 

تكون مراقبة بدقة من قبل مجلس اخلبراء“.
وفي ديســـمبر، قال الرئيس الســـابق علي 
أكبر هاشـــمي رفســـنجاني، الذي شغل أيضا 
منصـــب رئيس مجلـــس اخلبراء إنـــه ”يجب 
على املجلس أن يكون أكثر نشـــاطا، وأال يكون 
مهمـــال أو محيدا عن كل قضايـــا الدولة التي 

تقع ضمن سلطات املرشد“.
غضـــب  التصريحـــات  هـــذه  وأججـــت 
احملافظني الذين يشـــككون في االتفاق النووي 

برمته.
ونفى صـــادق الريجاني، رئيس الســـلطة 
القضائيـــة، أن يكـــون اإلشـــراف علـــى عمـــل 
املرشد األعلى من مهام مجلس اخلبراء. وقال 
”بعض الناس يعبرون عـــن مطالب وآمال غير 
مشروعة، وال عالقة لها بالدستور. ليس لدينا 

مثل هذا الشيء: مشرف على القائد“.
واعتـــرف الريجانـــي أن من بني ســـلطات 
املجلـــس ”التدقيق في التأكد مـــن مواصفات 

املرشد“، لكنه قال ”إن ذلك ال يعني أن من حقه 
اإلشراف على عمله“.

وفي 2004، كاد خطاب علي أكبر موســـوي 
في مجلس الشـــورى أن ينتهـــي بكارثة عندما 
حـــاول احملافظـــون إجباره على تـــرك املنصة 

بعدما دعا إلى اإلشراف على عمل املرشد.
وقبل عدة أشـــهر من وضعه حتت اإلقامة 
اجلبريـــة، أرســـل مهـــدي كروبي، الـــذي قاد 
عـــام 2009  مع موســـوي ”الثـــورة اخلضراء“ 
احتجاجـــا على تزوير االنتخابات الرئاســـية 
لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي جناد، 
إلى رفســـنجاني  طلبا دعاه فيه إلى اإلشراف 
على جميع املؤسســـات وفروعهـــا وعلى أداء 

املرشد األعلى في إصالحها.
ويســـتند املنتقدون لدعوة اإلشـــراف على 
عمل املرشد األعلى في إيران إلى بيان مجلس 
صيانة الدســـتور عام 1989 الـــذي قال فيه إن 
منح مجلس اخلبراء ســـلطة الرقابة على عمل 
املرشد ســـيخلق ”سلطة سرية“ بينما السلطة 

العلنية ستكون في يد املرشد.

} القاهرة – كشـــفت االحتجاجات األخيرة في 
مصر أن الشـــارع ما زال متحركا وغير مستقر 
في ظل استمرار التجاوزات األمنية التي تبدو 
في ظاهرها ســـلوكا فرديا، لكنها بدأت تتحول 

إلى ظاهرة تؤرق السلطة السياسية.
ويشـــعر الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
بالقلـــق، إذ يجـــد نفســـه مجبـــرا على حتمل 
مســـؤولية ما يجري من جتاوزات واسعة من 

قبل رجال أمن ومن تنامي الفساد.
وقال مراقبون إن املئات من األهالي الذين 
تظاهروا في منطقة الدرب األحمر في القاهرة 
إثر قتل سائق على يد شرطي، واألطباء الذين 
احتجوا بـــاآلالف على اســـتهداف شـــرطيني 
آخريـــن لزمالئهم، كانوا يعبـــرون عن ”غضب 
نبيل“ لم يستهدف السلطة السياسية، لكنه قد 

يتصاعد مع الوقت.
وأشـــاروا إلى أن رجال الشـــرطة يريدون 
اســـتثمار احلرب علـــى اجلماعات املتشـــددة 
إلخافة الشارع والعودة بهامش احلريات إلى 
ما قبل احتجاجات 25 يناير 2011 التي أطاحت 

بنظام حســـني مبارك، وهو ما قد يتناقض مع 
قناعات الســـلطة السياســـية التي تستمر في 
الرهان على وزارة الداخلية لفرض االستقرار 

األمني كأولوية قصوى.
وقدم وزير الداخلية املصري اللواء مجدي 
عبدالغفـــار اعتـــذارا علنيـــا االثنـــني لكل من 

تعرض إلساءة أو انتهاك من قبل الشرطة.
وقال اللواء عبدالغفار في مؤمتر صحافي 
مشـــترك مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، 
”نعتذر لكل مواطن تعرض إلســـاءة ونعتذر عن 

تصرفات بعض رجال الشرطة“.
وأضـــاف ”نقبـــل رأس كل مواطن تعرض 
إلى انتهاك أو إســـاءة أو تصرف غير كرمي من 

رجال الشرطة خالل الفترة املاضية“.
ويأتي هـــذا االعتذار العلنـــي، وهو األول 
مـــن نوعه، بعد تظاهر املئات من املواطنني في 
حي الدرب األحمر الشـــعبي بوســـط القاهرة 
اجلمعة املاضية إثر استخدام شرطي سالحه 
الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة أجرة 
إثر مشـــادة بينهما بسبب خالف بسيط حول 

تعريفة نقل بضائع تعود إلى الشرطي.
ويســـود منـــذ بضعة أشـــهر شـــعور عام 
في مصـــر، ينعكس فـــي حمالت علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي، بأن ممارســـات الشرطة 
وجتاوزاتهـــا عادت إلـــى ما كانـــت عليه قبل 

إسقاط مبارك.
وحتى اآلن كانت وزارة الداخلية واحلكومة 
تتجاهـــالن االنتقادات واالحتجاجات املتكررة 
ملنظمـــات محليـــة ودوليـــة علـــى ممارســـات 

الشرطة وجتاوزاتها.
غيـــر أن نـــزول املواطنـــني إلـــى الشـــارع 
لالحتجـــاج كان مبثابـــة ناقـــوس خطـــر دفع 
الرئيـــس املصـــري إلـــى التحرك ســـريعا، إذ 
اســـتدعى وزير الداخلية غداة مقتل الســـائق 
الذي أشـــعل تظاهرات الـــدرب األحمر وأعلن 

في اليوم نفســـه أن احلكومة ســـتعد تعديالت 
تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة 

الذين يرتكبون جتاوزات ضد املواطنني.
وقالت الرئاســـة املصرية في بيان اجلمعة 
إن السيســـي أبلـــغ وزير الداخليـــة بضرورة 
”وقف هذه التصرفات بشـــكل رادع ومحاسبة 
مرتكبيهـــا“، ما قـــد يقضي بـ“إدخـــال بعض 
التعديالت التشـــريعية أو سن قوانني جديدة 

تكفل ضبط األداء“.
وقال رئيس الوزراء شـــريف إسماعيل في 
املؤمتر الصحافي االثنـــني إن هذه التعديالت 
التشـــريعية ســـتكون جاهـــزة للعـــرض على 
احلكومة األســـبوع املقبل علـــى أن حتال بعد 

ذلك إلى مجلس النواب.
واعتبـــر محمـــد عبدالفتـــاح أســـتاذ علم 
االجتماع بجامعة الزقازيق أن السيسي أصبح 
فـــي ورطـــة إلقناع النـــاس بعكس مـــا يرونه، 
النشـــغاله في أمور من املفتـــرض أن تقوم بها 
أجهزة متعددة في الدولة، ما قد يجعل البعض 

يؤمن أن الوضع القدمي لم يتغير.

وأشـــار عبدالفتاح في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أنه ”حتى إذا جلـــأ الرئيس املصري إلى 
االستعانة بهيئات تابعة للمؤسسة العسكرية 
حلل مشـــكالت مزمنـــة، كان االتهام بالســـعي 
إلـــى ’عســـكرة الدولة‘ جاهزا، وهـــو ما مينح 
معارضيه فرصة للمزيـــد من االنتقادات، التي 
تضاعـــف من غضـــب املواطنني علـــى الرجل، 

الذي يحاول البحث عن حلول عملية“.
ودعـــت ســـكينة فـــؤاد، مستشـــار رئيس 
اجلمهورية سابقا، إلى ضرورة أن يتم االعتماد 
بشـــكل عاجـــل على الكفـــاءات املوجـــودة في 
مصر، والتـــي ال تريد بعض الدوائر املوجودة 
في احلكـــم أن تظهر إلى النـــور، أو يكون لها 

دور في احلياة السياسية واالجتماعية.
وقالت فؤاد لـ“العرب“ إن السيسي ”يواجه 
حاليـــا اآلالم املوروثـــة فـــي فكـــر احلكومات 
واألحزاب، بأنهم ليسوا أصحاب موقف حاسم 
مع املشـــكالت، كما أن طريقـــة اختيار الوزراء 
امتـــداد للماضي، ولـــم تعد التقاريـــر األمنية 

والرقابية احلاكم لصالحية شغل املنصب“.
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اإلصالحيون يريدون وضع املرشد القادم تحت الوصاية
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غالم حداد.. املحافظون يرتبون أوراق املواجهة

لبنان يتحرك الستعادة 

ثقة السعودية
} بــريوت – حتـــاول أطـــراف لبنانية مختلفة 
أن تطـــوق مخلفـــات قـــرار الســـعودية بوقف 
دعمها املالي والعسكري للبنان بسبب سيطرة 
حزب الله علـــى القرار الرســـمي وربط البالد 

بالسياسات اإليرانية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني متام 
ســـالم على أن لبنان عربي الهويـــة واالنتماء 
ومتمســـك باإلجمـــاع العربـــي فـــي القضايا 
املشـــتركة، وذلـــك ردا علـــى مآخـــذ ســـعودية 
وخليجيـــة بأن قـــرار بيـــروت صـــار مرتهنا 

حلسابات حزب الله.
وحث بيـــان ملجلـــس الوزراء ســـالم على 
لبنـــان  بـــني  العالقـــة  لـ“تصويـــب  التحـــرك 
وأشقائه“، وإجراء االتصاالت الالزمة مع قادة 
اململكـــة ودول مجلس التعـــاون متهيدا للقيام 

بجولة خليجية.
وناشـــد رئيـــس الـــوزراء الســـابق ســـعد 
احلريري بدوره الرياض عدم التخلي عن لبنان.
ويتخوف مراقبون من أن تتمسك الرياض 
مبوقفها، ما ســـيحدث أزمة كبـــرى في لبنان، 
خاصـــة أن ســـقف الدعم الســـعودي كبير وال 

توجد أي جهة إقليمية قادرة على تعويضه.
وقـــال مراقب سياســـي لبنانـــي ”كان من 
املفتـــرض أن تتنّبه احلكومـــة اللبنانية باكرا 
إلـــى خطورة حتّول البلد قاعدة إيرانية ووزير 
خارجيته بدال عن ضائع مـــن وزير اخلارجية 
اإليراني، فضال عن أنه ال يوجد ما يضمن عدم 
استفادة حزب الله من املساعدات السعودية“.
وتســـاءل فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”ما 
هي املصالح الســـعودية في لبنان؟ يســـتطيع 
السعودي الذهاب إلى أّي مكان آخر في العالم 
في حال كان يريد الســـياحة. مـــاذا لدى لبنان 
يقّدمه أكثر مما تســـتطيع أن تقّدمه تركيا على 

سبيل املثال وليس احلصر“.
وأضـــاف ”الثابـــت أن لبنان فـــي وضع ال 
يحســـد عليه. مصيبة إذا اســـتقالت احلكومة 
ومصيبـــة إذا لم تســـتقل. ما صـــار مطروحا 
صراحة كيـــف تتصـــّرف احلكومـــة للحّد من 
األضـــرار الناجمة عن اعتبـــار حزب الله البلد 

ملكا له وتابعا إليران“.
ومتنى نضال طعمـــة النائب عن كتلة تيار 
املستقبل ”أن تتراجع الســـعودية عن قرارها، 
وتقدر وضع لبنان الذي يعاني من تعنت فريق 

يلتزم بالقرارات اإليرانية“.
أن حزب  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
ينسى ما فعلته السعودية بعد حرب متوز 2006 
حيث قامت بتمويل بناء أكثر من 55 ألف وحدة 
سكنية“، مشددا على أن ”ما يجب التأكيد عليه 
هو أن قسما كبيرا من اللبنانيني يثمنون غاليا 
كل ما قدمته الســـعودية، ويتمنـــون عليها أال 

تأخذهم بجريرة ما يقوم به احلزب املسلح“.

[ السعودية: لن نترك لبنان فريسة لحزب الله 
ص٣

بريطانيا: دفء أوروبا أم القفز للمجهول
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اآلالت لم تعد بحاجة إلى البشر

سكينة فؤاد
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دوائر في الحكم
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} دمشــق – اســـتبعد وزير الخارجية التركي 
مولـــود تشـــاووش أوغلـــو، االثنيـــن، خوض 
بالده لعمليـــة برية في ســـوريا. يأتي ذلك في 
الوقـــت الذي أعلن فيه عن موعد لوقف األعمال 

العدائية فجر السبت المقبل.
وقال أوغلو إن قيام تركيا والمملكة العربية 
السعودية بتدخل بري ليس مطروحا، مضيفا 
أن أي خطـــوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل 
دول التحالـــف الذي تقـــوده الواليات المتحدة 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن ”قيام 
عملية عســـكرية تركية سعودية في سوريا، لم 

يكن يوما في أجنداتنا“.
وكانـــت أنقـــرة قد ألمحـــت خـــالل الفترة 
الماضية إلى إمكانية القيام بعملية عســـكرية 
في ســـوريا ردا على التقدم الذي أحرزه النظام 

واألكراد في محافظة حلب االستراتيجية.
واعتبـــر محللـــون آنـــذاك أن التلميحـــات 
التركيـــة ال تعدو كونها منـــاورة للضغط على 
روســـيا واألكـــراد من جهـــة وأيضـــا إلحراج 
الواليات المتحدة األميركية التي اتسم موقفها 
منذ بداية األزمة الســـورية بالتردد واالرتباك، 
وعـــدم رغبتها فـــي االنخراط بشـــكل أكبر في 

الصراع الذي قارب عامه الخامس.
وتلويـــح أنقـــرة بالقـــوة، لم يجـــد صداه 
المطلوب ســـواء كان لدى موسكو أو واشنطن 
اللتين اتفقتا على وقف إلطالق النار، والذي من 

المرجح أن يجد طريقه للتنفيذ هذا األسبوع.
وكشـــف بيـــان مشـــترك روســـي أميركي، 
االثنيـــن، أن االتفـــاق يدعو إلـــى وقف األعمال 
العدائيـــة في ســـوريا اعتبارا مـــن 27 فبراير 

ويستثني الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة. 

وبحســـب نـــص االتفاق فـــإن تنفيذ ”وقف 
األعمال العدائية“ سيشـــهد عمال مشـــتركا من 
قبل الواليات المتحدة وروســـيا من أجل تبادل 
المعلومـــات، كتحديد مناطق نشـــاط الجهات 
التـــي أشـــارت إلـــى التزامهـــا وقبولها بوقف 
”األعمـــال العدائية“، وتحديد نقـــاط تمركزها، 
ووضـــع اإلجـــراءات الالزمـــة لمنـــع األطراف 
من  المشـــاركة في ”وقـــف األعمـــال العدائية“ 
التعرض للهجـــوم من قبل القوات الروســـية، 
وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشـــنطن 
ضـــد ”تنظيم الدولة“، وهجمـــات ”الجمهورية 
العربية الســـورية“ وغيرها من القوى الداعمة 

لها واألطراف األخرى.
ويؤكـــد نـــص االتفـــاق علـــى أن العمليات 
العسكرية بما فيها القصف الجوي ستتواصل 
بعد  و”جبهـــة النصرة“  ضد ”تنظيـــم الدولة“ 
عمل مشـــترك روســـي – أميركي باإلضافة إلى 
”أطـــراف أخرى“ (لـــم يذكرها االتفـــاق) يفضي 
إلـــى تحديـــد األراضي الواقعة تحت ســـيطرة 
التنظيـــم، و”النصرة“، والمنظمـــات اإلرهابية 

التي ســـيحددها مجلس األمن. ويرى متابعون 
أنه وحتـــى التنفيذ الفعلي لهـــذا االتفاق، فإن 
أنقرة ســـتعمل ضمن هذا الحيـــز الضيق على 
وقف اندفاعة الجيش السوري واألكراد بحلب 

خاصة.
وبدأت أنقرة التحرك خالل األيام الماضية 
لتخفيـــف اندفاعة الطرفين عبـــر إعادة توزيع 

مقاتلي الفصائل اإلسالمية الذين تدعمهم.
وتمكنـــت هذه الفصائل ليل األحد/ االثنين 
وبتحـــرك وتنســـيق واضح مع تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية من قطع طريق اســـتراتيجية تربط 
مناطق ســـيطرة الجيش السوري في محافظة 
حلب بمناطق ســـيطرته في سائر المحافظات 
الســـورية، وفـــق المرصـــد الســـوري لحقوق 

اإلنسان.
وقـــال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
”مقاتلين من الحزب اإلســـالمي التركســـتاني 
وتنظيم جنـــد األقصى ومقاتلين مـــن القوقاز 
تمكنـــوا بعد منتصف ليل األحـــد/ االثنين من 
قطع طريق خناصر حلب، بعد ســـيطرتهم على 

جزء من قرية رســـم النفل الواقعة على الطريق 
إثر هجوم مفاجئ شنوه من غرب خناصر“.

وتزامن هجـــوم هذه الفصائـــل الجهادية، 
وفـــق المرصد، مع هجوم شـــنه تنظيم داعش 
على الطريق شـــمال خناصر، وتمكن خالله من 

قطعها في مكان آخر.
وتقـــع طريـــق خناصـــر فـــي ريـــف حلب 
الجنوبي الشرقي، وهي الطريق الوحيدة التي 
يمكن لعناصر الجيش السوري المتواجدة في 
غرب مدينة حلب ومناطق محيطة بها، ســـلكها 

للوصول من وسط البالد إلى حلب (شمال).
وتنظيما جند األقصى والحزب اإلســـالمي 
التركســـتاني يتمركـــزان أساســـا فـــي إدلـــب 
وجبـــل التركمـــان، وقـــد عبـــر المئـــات مـــن 
عناصرهمـــا في الفترة األخيـــرة إلى تركيا ثم 
إلى حلب حتى يتجنبوا حواجز النظام وسالح 

الجو الروسي.
ويرجـــح محللون عســـكريون أن يســـتعيد 
النظام سيطرته على الطريق الحيوية، في ظل 

تكثيف الطيران الروسي لغاراته هناك.

إقرار قانون االنتخاب باألردن  أنقرة تنفي نيتها التدخل بريا في شمال سوريا

يمهد لرحيل الحكومة 
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أخبار
[ وقف إطالق النار ينطلق السبت مع استثناء النصرة وداعش
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◄ قالت لجنة تحقيق تدعمها األمم 
المتحدة إن جرائم الحرب متفشية 

في الحرب السورية، وإن قوات 
الحكومة السورية وتنظيم الدولة 

اإلسالمية يواصالن ارتكاب جرائم 
ضد اإلنسانية في ظل غياب تحرك من 

جانب المجتمع الدولي.

◄ دعا وزير الخارجية األميركي 
جون كيري من عمان إلى ضرورة 
خفض العنف بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين مجددا تأييده لحل 
الدولتين، جاء ذلك بعد لقائه مع 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس.

◄ أدان المبعوث الخاص لألمم 
المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي 

مستورا سلسلة التفجيرات التي نفذت 
بواسطة انتحاريين وسيارة ملغومة 

في مدينتي حمص ودمشق األحد.

◄ عقد رئيس الوزراء المصري، 
شريف إسماعيل، اإلثنين، اجتماعا 

طارئا مع وزير داخلية بالده، اللواء 
مجدي عبدالغفار، لبحث قضية قتل 
شرطي ألحد المواطنين، وذلك بعد 
ساعات من تقديم الداخلية اعتذارا 

لوالده.

◄ ذكرت مصادر أمنية أن مدنيا 
قتل وأصيب 16 من المدنيين ورجال 

الشرطة في ثالثة انفجارات وقعت في 
محافظة شمال سيناء التي تنشط فيها 

”والية سيناء“ التابعة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية.

◄ اعتبرت الخارجية السودانية أن 
منع الحكومة للمنظمات ووكاالت األمم 

المتحدة من التحرك في والية وسط 
دارفور، لتقديم المساعدات للنازحين، 

جاء لدواع أمنية.

باختصار

تبحــــــث أنقرة عن حلول تبقيها مســــــيطرة 
على خيوط اللعبة في ســــــوريا، ولكن يبدو 
أن الالعبني الدوليني البارزين في املشهد 
أمرهما  حســــــما  وموســــــكو)  (واشــــــنطن 
باجتاه الســــــير فعليا في تسوية سياسية، 
قد ال تكون في صالح تركيا وهو ما يفسر 

حالة االرتباك التي تبدو عليها.

{على املجتمع الدولي، وفي مقدمته الواليات املتحدة األميركية، بذل املزيد من الجهود، إلنهاء 

حالة الجمود في عملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني}.
امللك عبدالله الثاني
العاهل األردني

{حزب الله يتحمل مســـؤولية ما يجري ألنه ال يزال يعمل خارج الشـــرعية اللبنانية، 

ويهاجم الدول الخليجية وال سيما السعودية}.
جوزف معلوف
عضو كتلة حزب القوات اللبنانية

} بــريوت – كشـــفت مصادر على صلة وثيقة 
بملـــّف النفايـــات في لبنـــان أن الشـــركة التي 
كانـــت تهتم بجمع النفايات فـــي البلد وتدعى 
”سوكلين“ حّققت انتصارا كبيرا لها يصّب في 

مصلحة الخزينة اللبنانية.
وتمّثل هذا االنتصـــار في تراجع الحكومة 
عن تنفيذ عقد مع شـــركة ”شينوك“ البريطانية 
يـــؤدي إلـــى ترحيـــل النفايـــات اللبنانية إلى 
األراضي الروســـية بأسعار مرتفعة مقارنة مع 

ما كانت تتقاضاه ”سوكلين“.
وأوضحت هذه المصـــادر أن عرقلة توقيع 
يوّفر مبالغ  عقد ترحيل النفايات مع ”شينوك“ 
على الخزينة، لكّنه يغطي في الوقت ذاته على 
تتقاضاها عن  الكلفة التـــي كانت ”ســـوكلين“ 
معالجة النفايات فـــي لبنان قبل طمرها، وهي 
كلفة مرتفعة بنســـبة ســـتين في المئة تقريبا 

مقارنة مع تلك التي قبلت بها ”شينوك“.
المصـــادر ذاتهـــا بـــأّن الكلفة  واعترفـــت 

اإلجماليـــة لعمليـــة التخلـــص مـــن النفايات 
وترحيلهـــا أعلـــى من تلـــك التـــي تتقاضاها 
”ســـوكلين“. وهذا عائد إلى أجور النقل أساسا 

وعمليات الفرز في روسيا.
ومعروف أّن ”ســـوكلين“ لم تعد قادرة على 
متابعة عملها بعد إقفال مطمر الناعمة جنوب 
بيروت، قبل نحو ســـّتة أشـــهر، بسبب ضغط 
شـــعبي من جهة ورفض كّل المناطق اللبنانية 
توّزع النفايات عليها بعد إنشـــاء مطامر فيها 

من جهة أخرى.
دخلت على خط النفايات  وكانت ”شينوك“ 
اللبنانيـــة بعد عجـــز الحكومـــة اللبنانية عن 

إيجاد مطامر للنفايات في داخل البلد.
إقناع  البريطانيـــة  الشـــركة  واســـتطاعت 
الســـلطات الروســـية بقبـــول طمـــر النفايات 
اللبنانيـــة. وأبلـــغ وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي الفـــروف ذلـــك إلـــى رئيـــس مجلس 
الـــوزراء اللبنانـــي تّمـــام ســـالم خـــالل لقاء 

بينهما في ميونيخ أخيرا. وأعرب الفروف عن 
اســـتعداد بالده الســـتقبال النفايات اللبنانية 
وذلك خدمـــة للبنان قبل أّي شـــيء آخر. وأّكد 
ســـالم ذلك في حديث تلفزيونـــي أدلى به إلى 
إحدى المحطات اللبنانيـــة بعيد لقائه الوزير 

الروسي في ميونيخ.
بدأت نشاطها في لبنان  وكانت ”سوكلين“ 
منذ ثمانية عشر عاما. وقدرت أوساط مختصة 
أرباح الشركة من عملية معالجة النفايات التي 
تشمل فرزها وتوظيبها قبل طمرها في الناعمة 

بنحو مليار ونصف مليار دوالر.
األربـــاح أن  هـــذه  ارتفـــاع  فـــي  وســـاهم 
”ســـوكلين“ كانت تتقاضى نحو ستة وخمسين 
دوالرا للطـــن من أجل الفرز وحوالي خمســـين 

دوالرا إضافيا لطمر كل طن في لبنان.
وذكرت أّن ”ســـوكلين“ لم تكن تتوّقع قبول 
أّي بلد في العالم استقبال النفايات اللبنانية، 
ولذلك انتظرت عـــودة الحكومة إليها لمعالجة 
هذه األزمة المســـتعصية. لكّن الشركة ما لبثت 
أن تحّركت في لبنان وروســـيا بعدما تبّين لها 
أن هناك اســـتعدادا لترحيل النفايات بواسطة 
”شـــينوك“ التـــي لديها نشـــاط فـــي بريطانيا 

نفسها.
وتعتقد هذه المصادر أن ”سوكلين“ نجحت 
في لبنان بعد تأليب الرأي العام على ”شينوك“ 
وتصويرهـــا بأن لديها عالقات بإســـرائيل عن 

طريق شخص لبناني لديه ارتباط بها.
وهذا الشخص المقيم في لندن محكوم في 
لبنـــان بعد إدانته بتهمة االتصال بإســـرائيل. 
وتوّلـــت عملية تأليـــب الرأي العـــام اللبناني 
إحدى المحطات التلفزيونية المعروفة بالبحث 
عن اإلثارة، متى وجدت لديها مصلحة في ذلك.

كذلك، نجحت ”سوكلين“ في روسيا نفسها، 
عـــن طريـــق مجموعة ضغـــط يســـّيرها محام 
لبناني األصل من آل قّسسيس، عندما صّورت 
أن النفايـــات اللبنانيـــة هي نفايات ”ســـامة“. 
وأّدى ذلك إلى خلق أجواء بلبلة لوزارة البيئة 
الروســـية التي لـــم تعترض أصـــال على طمر 
النفايـــات في البلد شـــرط تأميـــن الضمانات 
الخاص بنقل  المطلوبة بموجب ”اتفاق بازل“ 

النفايات من بلد إلى بلد آخر.

وأوضحـــت المصادر نفســـها أنـــه لم تكن 
هناك في أي وقت وثائق مزّورة صادرة عن أي 
دائرة روسية في شأن قبول استقبال النفايات 
اللبنانية، لكـــن الضغوط التي مورســـت على 
وزيـــر البيئة والضجـــة التي شـــهدها لبنان، 
حملته علـــى جعل موافقته المتعّلقة بالنفايات 
اللبنانيـــة رهن شـــروط معّينة، فـــي مقّدمتها 

التقّيد الدقيق بـ“اتفاق بازل“ وشروطه.
تجد نفسها  وأشـــارت إلى أن ”ســـوكلين“ 
حاليـــا في وضـــع مريح بعدمـــا حّققت هدفها 
األساســـي المتمّثـــل فـــي تغطية نشـــاطاتها 
في الســـنوات العشـــرين الماضية وكلفة هذه 
النشـــاطات التي كانت تشـــمل الحصول على 
مبلغ نحو خمســـين دوالرا عـــن كل طّن نفايات 

من أجل إيجاد مطامر صالحة مستقبال.
اســـتطاعت  ”ســـوكلين“  أن  والحظـــت 
اســـتخدام منظمـــات غير حكومية، محســـوبة 
على المجتمـــع المدني، مثل ”بدنا نحاســـب“ 
بطريق ذكّية أّمنت لها ما تســـعى إلى تحقيقه 

بطريقة غير مباشرة.
وشـــّددت على أن ”ســـوكلين“ لم تستهدف 
في أي وقت تجديد عقدها بمقدار ما أّن هدفها 
األساســـي كان في كّل وقـــت قطع الطريق على 

فتح ملّفات الماضي.
وخلصـــت إلى القـــول إن الخطيئة الكبرى 
لـ“شينوك“ كانت في تقديم سعر أقل من نصف 
الســـعر الذي كانت تتقاضاه ”ســـوكلين“ لقاء 

إدارة معملي العمروسية والكرنتينا.
لم تتحّرك من أجل  وأضافت أن ”سوكلين“ 
تجديـــد عقدها، بـــل أن الهدف األساســـي من 
هذا التحّرك الناجح التغطية على ممارســـاتها 
وعلـــى األربـــاح الضخمـــة التـــي حّققتها في 

السنوات العشرين الماضية.

وقف ترحيل النفايات إلى روسيا نجاح لحملة تخدم خزينة لبنان

[ الحكومة اللبنانية تتراجع عن التعاقد مع شركة «شينوك» البريطانية

النفايات ولعبة الشركات

 زج الجميع وسط دائرة مشتعلة

} عــامن – اختتــــم مجلس النــــواب األردني 
(الغرفــــة األولى للبرلمان)، االثنين، نقاشــــاته 
حــــول قانون االنتخاب، بعد يومين من الجدل 
المحتــــدم بين النواب على أبرز بنوده خاصة 
تلــــك المتعلقــــة بالقائمــــة الوطنيــــة الملغاة، 
وأيضا كوتة المرأة واألقليات من المسيحيين 

والشركس، وعدد الدوائر االنتخابية.
ويرجح نــــواب أن يكــــون إقــــرار القانون 
الــــذي لم تحصل به تعديالت كبيرة عن النص 

األصلي الذي دفعت به الحكومة منذ فترة.
وقــــال عضــــو بالبرلمان األردنــــي محمود 
الخرابشــــة إن النية في ســــرعة إقرار القانون 
ال شــــك أنهــــا تحمــــل دالالت رحيــــل البرلمان 

والحكومة.
مجلــــس  مــــدة  إن  الخرابشــــة:  وأضــــاف 
النواب الحالي تنتهي دســــتوريا في السابع 
من فبراير 2017، اســــتنادًا إلى المادة (68) من 
الدستور التي تقول إن ”مدة مجلس النواب 4 
سنوات شمســــية تبدأ من تاريخ إعالن نتائج 
االنتخاب في الجريدة الرســــمية“، وعليه نقرأ 
من احتمالية إقرار القانون األســــبوع الحالي 
رائحة لحل البرلمان وبالتالي رحيل الحكومة 

وجوبًا.
ويذهــــب الكاتــــب المختــــص في شــــؤون 
البرلمان وليد حســــني إلى ذات القراءة التي 
أشــــار إليهــــا الخرابشــــة، بقوله ”الشــــك أننا 
سنشــــهد في العــــام 2016 انتخابات للبرلمان، 
وعلــــى األرجح تكــــون خالل شــــهري أكتوبر 

ونوفمبر القادمين“.
وكان البرلمان األردنــــي قد عقد على مدى 
يوميــــن متتاليين (األحــــد واالثنين) اجتماعا 
لمناقشــــة بنود قانون االنتخاب وسط موجة 
اعتراضات لعدد من أعضائه على نية ســــرعة 
إقــــرار القانــــون، وأخــــرى تدعم فكــــرة إعادة 

القائمة الوطنية.
وقابل تلك االنتقــــادات تصريحات لرئيس 
الحكومــــة األردنيــــة عبداللــــه النســــور تحت 
قبــــة البرلمان قــــال فيهــــا إن القانــــون يمثل 
تقدمــــا كبيــــرا لألمــــام وبموجبه ألغــــي مبدأ 
الصوت الواحد ”يعطي الناخب صوتا واحدا 

فقط“.
وكان قانون االنتخاب السابق الذي ينص 
علــــى نظام الصــــوت الواحد محــــل رفض من 
معظم األطياف السياسية في األردن وقد أدى 
إلى تعليــــق جماعة اإلخوان لمشــــاركتها في 

االنتخابات الماضية.
ويعتبر أخصائيون قانونيون أن القانون 
االنتخابــــي الجديد يعتبر قفــــزة نوعية تمهد 
لعهد الحكومــــات البرلمانية في األردن والتي 

ينادي بها الكثيرون.

التركســـتاني  اإلســـالمي  الحـــزب 

وتنظيم جند األقصى ومقاتلون من 

القوقاز تمكنوا من الســـيطرة على 

طريق خناصر حلب

◄

{ســـوكلين} نجحـــت في لبنـــان بعد 

تأليـــب الرأي العام على {شـــينوك} 

عالقـــات  لديهـــا  بـــأن  وتصويرهـــا 

بإسرائيل

◄
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} الفلوجــة (العــراق) - أظهـــرت معلومـــات 
مســـّربة من داخل مدينـــة الفّلوجـــة العراقية 
داعـــش،  تنظيـــم  ســـيطرة  حتـــت  الواقعـــة 
واحملاصـــرة مـــن اخلـــارج مـــن قبـــل القوات 
العراقية ومقاتلي احلشـــد الشـــعبي، أّن حالة 
من الرعب الشـــديد تسود ســـّكان املدينة منذ 
األحد بعد مبادرة التنظيم باعتقال العشـــرات 
من األهالـــي على خلفية االنتفاضة التي كانت 
بدأتهـــا عشـــائر محّلية متـــّردت عليه ودخلت 
اجلمعـــة املاضيـــة في مواجهات مســـّلحة مع 

مقاتليه في عّدة أحياء.
وبحســـب املعلومـــات ذاتهـــا، فـــإّن حالة 
اخلوف الشديد ترافقت مع موجة من الغضب 
جتـــاه احلكومـــة العراقية والقوات املســـّلحة 
لعـــدم بذلهـــا أي محاولـــة لنجـــدة الســـكان 
املنتفضني وإيصال الســـالح والذخائر إليهم، 
ولو بإلقائهـــا عبر اجلو داخـــل املناطق التي 
متّكنوا من السيطرة عليها لساعات والصمود 

فيها إلى حني نفاد ذخائرهم.
وكان شـــبان من عشـــائر الفّلوجة متكنوا 
اجلمعة من الســـيطرة على أجـــزاء من أحياء 
اجلوالن الواقع في شمال غرب املدينة والنزال 
فـــي وســـطها، والعســـكري في شـــرقها، فيما 
بـــادرت عّدة شـــخصيات عراقية إلـــى توجيه 
نداءات لنجدة العشـــائر املنتفضة وعدم تركها 
ملصيرهـــا مبواجهـــة تنظيم داعـــش املعروف 

بعنفه وقسوته.
ودعـــا عضو جلنة األمن والدفاع البرملانية 
النائـــب محمـــد الكربولـــي، اإلثنـــني، رئيس 
الـــوزراء القائد العام للقوات املســـلحة حيدر 
العبـــادي لإليعـــاز إلـــى قيادتـــي العمليـــات 
املشـــتركة والتحالف الدولي للمبادرة بتنفيذ 
عملية عسكرية نوعية لتحرير مدينة الفلوجة 

من سيطرة تنظيم داعش ونصره ثوارها.
وقـــال الكربولـــي فـــي بيـــان إن ”التماهل 
والتقاعس في تقدمي الدعم واإلسناد العسكري 
واجلوي واللوجســـتي ألبنـــاء مدينة الفلوجة 
املنتفضـــني على بطـــش وظلـــم تنظيم داعش 
اإلرهابي ســـيحبط املعنويات ويطيل أمد بقاء 
التنظيـــم جاثما على صـــدور أهلها األبرياء“، 
و“يرســـل رســـالة ســـلبية ملقاومـــي االحتالل 
الداعشـــي في مدن نينوى واحلويجة وبيجي 
والشرقاط واملناطق الغربية من األنبار وباقي 

مدن ديالى“.

وبحســـب مطّلعـــني علـــى األوضـــاع فـــي 
الفّلوجـــة، فـــإن انتفاضـــة العشـــائر، رغم ما 
انطوت عليه من مقامرة خطرة، جاءت انعكاسا 
لألوضـــاع املأســـاوية التي يعانيها الســـكان 
احملاصرون وحالة اليأس التي وصلوا إليها.

ويرى خبراء عسكريون أنه كان من املمكن 
اســـتثمار انتفاضة العشـــائر إلطـــالق عملية 
اســـتعادة املدينة، كون جهـــود التنظيم كانت 
منصّبة على منع اقتحامهـــا من اخلارج فيما 
جاءه اخلطر من الداخل عكس ما كان ينتظره.

وبالتـــوازي مع احلصار املـــزدوج من قبل 
داعـــش الذي يتخـــذ من ســـكان املدينة دروعا 
بشرية والقوات العراقية مدعومة بامليليشيات 
الشـــيعية، والتـــي حترص على قطـــع اإلمداد 
عن التنظيم ومنع فـــرار مقاتليه، تنّفذ القوات 
العراقية قصفا متقّطعا لبعض أحياء الفلوجة 
بهدف اســـتنزاف تنظيم داعـــش، لكّن نازحني 
متّكنـــوا من مغادرة املدينـــة أّكدوا أن القصف 
كثيـــرا مـــا يوقع قتلـــى وجرحى فـــي صفوف 
املدنيني ويلحق خسائر مبرافقهم احليوية من 

مساكن وغيرها.
وكانت االشـــتباكات بني أهالـــي الفلوجة 
ومقاتلـــي تنظيم داعش قـــد توّقفت األحد بعد 
حملـــة اعتقـــاالت نّفذها التنظيـــم في صفوف 
األهالي، فيما أّكـــدت مصادر محلية أن داعش 

شرع فعال في إعدام بعض املعتقلني.
وُنقل عـــن مجيد اجلريصي، أحد شـــيوخ 
عشـــيرة اجلريصـــات فـــي الفلوجـــة، قوله إن 
التنظيم املتطـــرف نّفذ الســـبت واألحد حملة 
”اعتقـــاالت طالت العشـــرات أغلبهـــم تتراوح 
أعمارهـــم بـــني ١٥ وتصل إلـــى ٣٥ عاما“، لكن 
مقاتـــال مـــن أبنـــاء العشـــائر كان شـــارك في 
االشـــتباكات ومتّكن فجر اإلثنـــني من مغادرة 
املدينة، قال إن مقاتلـــي تنظيم داعش داهموا 
ليل األحد اإلثنني مســـاكن املواطنني واعتقلوا 
عـــددا من آبـــاء وأمهات شـــبان شـــاركوا في 

االنتفاضة.
ويقـــول سياســـيون متحّدرون مـــن مدينة 
الفلوجـــة إّن تخاذل حكومة بغـــداد في جندة 
الســـكان املنتفضني، يعكس املوقف السياسي 
السلبي لبعض الشخصيات املوجودة في سّدة 
القـــرار، من املدينة التـــي أصبحت في فترة ما 
بعد االحتالل األميركـــي رمزا ملعارضة النظام 

السياسي الذي تقوده األحزاب الشيعية.

وُتّتهـــم حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبـــادي وقيـــادة القـــوات املســـّلحة بالتلّكؤ 
فـــي إطالق عملية عســـكرية الســـتعادة مدينة 
الفّلوجـــة من تنظيم داعش، بحّجة اســـتحكام 

التنظيم داخلها وبني سكانها.
غير أن موجهي هذا االتهام يقولون إن كل 
املدن والبلدات العراقية التي متت استعادتها 
ومن بينها مدينة تكريت مركز محافظة صالح 
الدين، والرمـــادي مركز محافظة األنبار، كانت 
تعرف نفس الوضع الذي تعيشـــه الفّلوجة من 

حيث تغلغل داعش داخل أحيائها السكنية.
وكان ضابـــط كبيـــر في اجليـــش العراقي 
قد أشـــار لوكالة فرانس برس إلى ”اســـتعداد 
القوات املســـّلحة لتنفيذ عملية كبيرة خالل ٤٨ 
ســـاعة لتحرير مدينة الفلوجـــة“، لكن العميد 
يحيى رســـول، املتحدث باسم قيادة العمليات 
املشـــتركة، رفض تأكيد ذلـــك، قائال إن ”قواتنا 
تنفـــذ عمليـــات متواصلة في جميـــع املناطق 
وعندما ستنفذ عملية واسعة سنعلن عن ذلك“.

حكومة بغداد تخذل انتفاضة أبناء الفلوجة

[ حالة من اليأس دفعت السكان إلى مغامرة التمرد على داعش [ ضياع فرصة الستعادة المدينة بمشاركة أبنائها

هل ما يزال هناك أحياء

◄ اغتال مسلحون يرّجح انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة ضابطا يمنيا 

برتبة لواء يتولى قيادة محور أبين 
العسكري، وذلك في هجوم بسالح 
الدوشكا والرشاشات على سيارة 

كان يستقلها في حي الممدارة 
بمدينة عدن. 

◄ قام وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير، اإلثنين، بزيارة إلى 

العاصمة السودانية الخرطوم 
استغرقت ساعات، والتقى خاللها 
الرئيس عمر حسن البشير ووزير 

الخارجية السوداني إبراهيم 
غندور. 

◄ أسفر انفجار عبوة ناسفة عن 
مقتل عقيد بالشرطة العراقية كان 
يشغل منصب مدير إدارة شرطة 

محافظة ديالى بشرق العراق، كما 
أودت العبوة التي كانت مزروعة في 
سيارة الضابط بأحد أفراد حمايته.

◄ يواجه ثالثون سعوديا وأفغاني 
وإيراني بدأت محاكمتهم في 

السعودية تهمة الخيانة العظمى 
لتورطهم في التجسس لمصلحة 

إيران. وتستمر المرحلة األولى من 
المحاكمة حتى الخميس وتنتهي 
بتسليم المتهمين الئحة الدعوى، 

ومنحهم مهلة ثالثين يوما للرد 
عليها وتوكيل محامين للترافع 

عنهم.

◄ أرسلت السلطات العراقية، 
اإلثنين، تعزيزات عسكرية كبيرة 

إلى قاعدة عين األسد بجنوب غرب 
بلدة هيت ومنطقة كبيسة بمحافظة 

األنبار استعدادا إلطالق عملية 
عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم 

داعش هناك.

باختصار
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أخبار

الحرب على داعش محور 

اجتماع دولي في الكويت

} الكويــت - عقد قادة جيوش حوالي ثالثين 
دولة مشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده 
واشـــنطن ضد تنظيم داعش، اجتماعا االثنين 
في الكويـــت لبحـــث الضربات التـــي ينفذها 
التحالـــف ضد مقاتلـــي التنظيم في ســـوريا 

والعراق.
للجيـــش  العامـــة  األركان  رئيـــس  وقـــال 
الكويتـــي الفريق الركن محمـــد خالد الخضر 
في جلســـة االفتتاح ”إننا مطالبـــون بتكثيف 
الجهـــود مـــع دول العالـــم للتصـــدي لظاهرة 
اإلرهاب التي تمارســـها تلك التنظيمات التي 

تهدد أمن الدول واستقرارها“.
وجـــاء االجتماع الذي تم وســـط إجراءات 
أمنية مشـــددة، وهو الثـامن لقـادة عســـكريين 
مـــن دول التحالف الذي تشـــكل صيـــف العام 
2014، بعـــد أقل من أســـبوعين علـــى اجتماع 
موســـع لوزراء دفـــاع الـــدول المنضوية فيه 
ببروكســـل، وتعهدهم بتكثيـــف العمليات ضد 

التنظيم.
وشـــاركت فـــي اجتماع الكويـــت 29 دولة، 
بينها الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا، 

والسعودية واإلمارات ومصر والعراق.
وشـــّنت مقاتالت التحالف أكثر من عشرة 
آالف غارة على مواقع تنظيم داعش منذ صيف 
العام 2014، ما أدى إلى انحســـار المســـاحات 

التي يسيطر عليها ال سيما في العراق.

} الرياض - أكدت اململكة العربية السعودية في 
أعقاب اجتماع ملجلس وزرائها انعقد برئاســـة 
امللك ســـلمان بن عبدالعزيز، عدم اســـتعدادها 
للتخلـــي عن لبنـــان، وذلك في أعقـــاب الضّجة 
املثـــارة حول ســـحب الرياض هبتهـــا املقّدمة 
للجيش اللبناني احتجاجا على إساءات حزب 
الله للمملكة وتأثيره على السياســـة اخلارجية 

للبنان.
وشـــّدد مجلس الوزراء السعودي في بيان 
على االســـتمرار في مؤازرة الشـــعب اللبناني 

بكافة طوائفه وعدم التخّلي عنه.

وقـــال بيـــان املجلـــس «رغم دعمنـــا للبنان 
قوبلنا مبواقف مناهضة علـــى املنابر العربية 
واإلقليمية»، معتبرا أن «حزب الله يصادر إرادة 

الدولة اللبنانية».
وأوضح وزير الثقافة واإلعالم الســـعودي، 
عـــادل الطريفـــي، فـــي بيانـــه لوكالـــة األنباء 
الســـعودية عقب اجللســـة، أن مجلس الوزراء 
شـــدد على ما عبر عنه مصدر مســـؤول بشـــأن 
وقف مســـاعدات اململكة لتسليح اجليش وقوى 
األمن الداخلي اللبناني، مؤكدا أن الســـعودية 
دأبت عبر تاريخها على تقدمي الدعم واملساندة 

للـــدول العربية واإلســـالمية، وكان للجمهورية 
اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم واملساندة، 
ووقفـــت إلـــى جانب لبنـــان في كافـــة املراحل 
الصعبة التي مر بها وســـاندته دون تفريق بني 

طوائفه وفئاته.
كما شدد على أنه رغم هذه املواقف املشرفة 
فإن اململكة العربية الســـعودية تقابل مبواقف 
لبنانيـــة مناهضـــة لها علـــى املنابـــر العربية 
واإلقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى 
حـــزب اللـــه اللبناني إلرادة الدولـــة كما حصل 
في مجلس جامعة الـــدول العربية وفي منظمة 

التعاون اإلســـالمي من عدم إدانـــة االعتداءات 
الســـافرة علـــى ســـفارة اململكـــة فـــي طهـــران 
والقنصلية العامة في مشـــهد التي تتنافى مع 
القوانني الدولية واألعراف الدبلوماسية، فضال 
عن املواقف السياسية واإلعالمية التي يقودها 

ما يسمى حزب الله في لبنان ضد اململكة.
وبني الطريفي أن بـــالده التي عملت كل ما 
في وسعها للحيلولة دون وصول األمور إلى ما 
وصلت إليـــه، تؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى 
جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، وأنها لن 

تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته.

القوات املسّلحة العراقية أضاعت بتخاذلها في جندة سكان مدينة الفلوجة بعد انتفاضتهم 
بوجه تنظيم داعش، فرصة ســــــانحة الســــــتعادة املدينة بأقل اخلســــــائر واجلهود املمكنة، 

مكّرسة الشكوك بشأن وجود نوازع انتقامية وراء التلكؤ في حترير املدينة.

«من انضووا تحت العباءة اإليرانية وارتموا في أروقة السفارات للتنظير في شأن سياستنا 

الوطنية وأمورنا السيادية، هل يمكن أن يكونوا شركاء في اإلصالح السياسي}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
 وزير الداخلية البحريني

«املراجعـــة الســـعودية للعالقة مع لبنان جـــاءت بعد جهد دبلوماســـي دؤوب. ومن جهتنا 

وصلنا إلى قناعة بأن بوصلة لبنان لم تعد عربية والقرار الرسمي مخطوف}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي 

السعودية: لن نترك لبنان فريسة لحزب الله

} تكريــت (العــراق) - أفـــاد مصـــدر أمني  
مبحافظـــة صـــالح الديـــن الواقعـــة شـــمال 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، اإلثنـــني، بأن 
ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي أقدمـــت على 
اعتقـــال مدنيـــني هاربني من مناطـــق قضاء 
احلويجة اخلاضعة لســـيطرة تنظيم داعش 
وعائدين إلى مناطقهـــم التي كانوا غادروها 
عنـــد احتـــالل التنظيم لهـــا، وذلك بعـــد أّن 
حتّملوا مشاّق اجتياز جبال حمرين الوعرة.

وأوضـــح املصدر، الذي نقلـــت عنه وكالة 
األنباء األملانية، أن امليليشيات اعتقلت هؤالء 

بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش.
وأصبحـــت عـــودة ســـّكان عـــّدة مناطق 
مســـتعادة مـــن تنظيـــم داعـــش مبشـــاركة 
امليليشـــيات الشـــيعية إحـــدى املعضـــالت، 
كون تلك امليليشـــيات ذاتها تشارك في مسك 

األرض، وال تتـــرّدد فـــي اتهام مـــن يحاولون 
العـــودة بالتعـــاون مـــع داعـــش واحتضانه 

والقتال إلى جانبه.
ويذهب بعـــض العراقيني حـــّد ربط هذا 
السلوك مبحاوالت إحداث تغيير دميوغرافي 
علـــى التركيبـــة الســـكانية لبعـــض املناطق 

بجعل أبناء الطائفة السنية أقلية فيها.
وقـــال املصدر إن ”املجموعة اعتقلت أكثر 
من ٦٠ شـــخصا وال توجد أي مؤشـــرات عن 
انتمائهم لتنظيم داعش، فضال عن أنهم غير 

مطلوبني للسلطات األمنية“.
وأضـــاف أن ”لـــدى اجلهـــات الرســـمية 
معلومـــات كافية عن عناصـــر داعش وقوائم 
بأسمائهم“. وقال إن أبناء احلويجة املنضمني 
للحشـــد أكدوا أنه ال عالقة للمعتقلني بداعش 

بل هم هاربون من بطشه.

امليليشيات تفرض «قوانينها» في صالح الدين

} خبير بالمواد المشّعة يفحص اإلثنين في مدينة البصرة العراقية الحقيبة المحّملة ببضعة غرامات من ماّدة نظير اإلريديوم عالي اإلشعاع، والتي 
استعيدت مؤخرا بعد أن أثار فقدها فزعا شديدا في العراق كون المادة يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة قذرة.



صابر بليدي 

} الجزائــر - كشـــفت مصـــادر سياســـية في 
اجلزائر لـ“العـــرب“، أن الرئيس بوتفليقة الذي 
اضطر إلى إســـكات ذراعيه السياسيتني، لوقف 
السجال املشـــتعل بينهما، منذ مترير الدستور 
اجلديد عبـــر البرملـــان في األســـبوع األول من 
الشـــهر اجلاري، سيكشف عن حكومته اجلديدة 
مطلع شـــهر مـــارس املقبـــل، وأنه ســـيضمنها 
التوازنات اجلديدة في الســـلطة، كتصفية تركة 
اخلصـــوم القدماء في االســـتخبارات والوجوه 
احملســـوبة على معارضني مستقلني، إلى جانب 

توزيع املناصب على رموز املشهد القادم.
واضطر عمار سعداني وأحمد أويحيى إلى 
اخللود الستراحة احملارب، بعد الرسالة القوية 
التي أملتها السلطة عبر وكالتها الرسمية على 
الطبقة السياســـية، تنفي من خاللها وجود أي 
نص صريح في الدســـتور اجلديـــد، يحتم عليه 
إجراء تغيير حكومي، بعدما تناهى للرأي العام 
هويـــة حكومة جديدة، أثـــارت جتاذبا حادا بني 
زعيمي حزبي الســـلطة عمار ســـعداني وأحمد 

أويحيى.
وحاول كل طرف توظيف الرســـالة لصاحله 
حلفظ مـــاء وجهه أمـــام قواعده، حيث يســـود 
االعتقاد داخـــل حزب جبهـــة التحرير الوطني 
احلاكم، بأن الرئيـــس بوتفليقة انتصر لهم مبا 
أن غالبية الطاقم احلكومي احلالي تنتســـب له، 
بينما يـــروج حزب أويحيـــى (التجمع الوطني 
الدميقراطـــي)، بـــأن الرئيس انحاز للمعســـكر 
املؤيد له املنحدر من مدرســـة سياســـية واحدة، 

وليس لغرميه حزب عمار سعداني.
الرســـمية  الوكالـــة  وصفتـــه  مـــن  وَذّكـــر 
في مؤسســـة الرئاســـة،  بـ“املصـــدر املـــأذون“ 
مبضمون البند السابع والسبعني من الدستور 
اجلديد، الذي يقر باستشارة رئيس اجلمهورية 

حلـــزب األغلبيـــة، أثناء تعيني رئيـــس الوزراء، 
لكنه لم يحتـــم عليه العمل بذلك، أو باســـتقالة 
احلكومـــة بعد تعديـــل الدســـتور، ليضع بذلك 
حدا ولو ظرفيا حلالة عدم االنسجام بني األذرع 

السياسية داخل معسكر السلطة.
وأثـــارت طريقة حســـم مؤسســـة الرئاســـة 
للموقـــف، وطبيعـــة التعاطـــي املبهـــم للوكالة 
الرســـمية، مع ما أســـمته بـ“املصـــدر املأذون“، 

استفهامات حول مصدر وخلفية القرار.
وكانت دوائـــر سياســـية وإعالمية تداولت 
مؤخرا، تغييرا حكوميا الفتا، يبدأ بعودة أحمد 
أويحيى ملبنى الدكتور ســـعدان خلفا لعبداملالك 
ســـالل، إلى تعيني وجوه جديدة، واســـتحداث 
حقائـــب جديـــدة تأتي على رأســـها الشـــؤون 
اخلاصة للرئيس، التي كانت موجهة للشـــقيق 
واملستشار اخلاص سعيد بوتفليقة، إلى جانب 
تولي وزارة الدفاع الوطني بزي مدني، وإسناد 
قيـــادة أركان اجليـــش إلـــى ضابـــط آخـــر غير 

اجلنرال قايد صالح.
ويذكـــر مراقبون فـــي اجلزائر، أن املســـألة 
تتعلق بإرجاء التغيير وليـــس إلغائه، وترتبط 
بالدرجـــة األولـــى بالتجاذبات داخل الســـلطة، 
واملخاوف من انفجار البيـــت الداخلي، في ظل 
توجـــه املعارضـــة إلى املزيد مـــن التحالف ضد 
الســـلطة، وبدرجة أقل التطـــورات اإلقليمية في 
املنطقة، فتبعات التدخل العســـكري الغربي في 
ليبيا على اجلزائر، يتطلب اســـتقرارا ومتاسكا 

في اجلبهة الداخلية.
وســـبق للســـاحة احمللية أن شهدت تراشقا 
إعالميا، عقب اجللسة البرملانية لتزكية مشروع 
الدستور اجلديد في السابع من فبراير اجلاري، 
بني عمار سعداني وأحمد أويحيى، خاصة بعد 
تســـريب القائمة االســـمية للحكومـــة اجلديدة، 
حيـــث شـــدد الرجـــل األول في جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، علـــى رفـــض حزبـــه لتعيـــني رئيس 
وزراء مـــن خارجه، ومتســـكه مبضمـــون البند 
77 مـــن الدســـتور، الذي يقر باستشـــارة رئيس 
اجلمهوريـــة حلزب األغلبية قبـــل تعيني رئيس 

الوزراء.
وحتدثت حينها صحيفـــة ”صوت األحرار“ 
املقربة من حزب جبهة التحرير، عن لقاء مرتقب 
بني األمـــني العـــام عمـــار ســـعداني والرئيس 

بوتفليقـــة لبحـــث املســـألة، وهو الـــكالم الذي 
تراجعـــت عنه فـــي اليـــوم املوالـــي، وأرجعته 
لـ“قراءة وليس ملعلومة“، وتدخل مسؤولون في 
احلزب لنفي املسألة، والتأكيد على أن بوتفليقة 
هـــو الرئيـــس الفعلي للحزب، وهـــو الذي يقرر 

بشأن قضية تعيني رئيس الوزراء.
بينما لم يتوان أحمـــد أويحيى، في توجيه 
اتهامـــات لغرميه بتوظيف املال السياســـي في 
انتخابـــات التجديد النصفـــي، ووصف مقاعده 
بـ“احلـــالل“، فـــي إشـــارة لتزويـــر االنتخابات 
املذكورة من قبل غرميـــه، وقدم قراءته اخلاصة 
للبند 77 من الدســـتور، بأن الرئيس يستشـــير 
حزب األغلبية في حال كان من مدرسة سياسية 
غير تلك التي ينتســـب إليها هو شخصيا، وأما 

إذا كانـــت من نفس التوجه فهو غير ملزم بذلك، 
مما يعني حســـبه إمكانيـــة اختيـــار بوتفليقة 
لرئيس الوزراء من غير جبهة التحرير الوطني.

وكان البنـــد 51 الـــذي اشـــترط اجلنســـية 
اجلزائريـــة الوحيدة للمترشـــح ملنصب رئيس 
اجلمهوريـــة، ولعـــدد من املناصب احلساســـة 
في الدولة، الشـــرارة التي أشـــعلت الفتيل بني 
حزبي الســـلطة، وظهر من مداخـــالت أويحيى 
أثنـــاء عـــرض الوثيقـــة األولية للدســـتور، أنه 
صاحب الفكرة بالنظر لدفاعه املســـتميت عنها 
أمـــام وســـائل اإلعـــالم، بينما استشـــاط عمار 
سعداني غضبا واعتبره مقصيا ألفراد اجلالية 
اجلزائريـــة في اخلارج، وتوعـــد حينها خصمه 
مبا ”بعد الدستور“، في إشارة إلسقاط القوانني 

التنظيميـــة التـــي تكرس البند داخـــل البرملان، 
باعتباره صاحب األغلبية في الغرفتني.

حدا لســـجال  وإذ وضـــع ”املصدر املأذون“ 
حزبي الســـلطة، فإن حسم موازين القوى داخل 
معســـكر املواالة سيؤجل إلى موعد غير معلوم، 
مبـــا يوحي بـــأن نهايـــة صراع االســـتخبارات 
والرئاســـة لصالح األخيرة، ال يعني أنه انتهى 
في ما يتعلق مبواقـــع مرحلة ما بعد بوتفليقة، 
وأن اخلليفـــة املنتظر لم يحـــظ باإلجماع الالزم 
إلـــى حد اآلن، في ظل تالشـــي حظوظ التوريث 
لصالح الشـــقيق األصغر واملستشـــار اخلاص 
ســـعيد بوتفليقـــة، وتصـــادم طموحـــات أحمد 
أويحيى مع الفاعلني اآلخرين كعبداملالك ســـالل 

وحتى عمار سعداني.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الدفاع التونسية بأن دورية عسكرية 
قتلت شخصا وأصابت ثالثة آخرين 

عندما أطلقت النار على سيارتهم 
التي دخلت منطقة عسكرية عازلة 

في أقصى جنوب البالد للعبور منها 
نحو ليبيا.

◄ نقلت صحيفة ”الستامبا“ 
اإليطالية عن مصادر عسكرية، 
وصفتها بالمطلعة، تحديد 118 

موقعا في ليبيا لها صلة بتنظيم 
الدولة اإلسالمية ستكون مستهدفة 

من قبل تحالف دولي.

◄ أذنت النيابة العمومية، في 
تونس، اإلثنين، بفتح تحقيق 
بخصوص القتلى والجرحى 

التونسيين، الذين اسُتهدفوا في 
الغارة الجوية األميركية، على مدينة 

صبراتة الليبية.

◄ أعلنت المؤسسة الدولية 
لألبحاث حول السالم في ستوكهولم 

أن المغرب والجزائر يعدان أكبر 
مستوردي السالح على المستوى 

األفريقي خالل الخمس سنوات 
األخيرة (2011 - 2015).

◄ تبادلت وحدات عسكرية 
وأمنية تونسية، اإلثنين، إطالق 

النار مع مجموعة إرهابية 
مسلحة بجهة جندوبة شمال غرب 

تونس.

◄ قالت وزارة الدفاع األميركية 
(البنتاغون) إن مسلحي تنظيم 

داعش الذين قتلوا في قصف أميركي 
استهدف مقرا لهم في صبراتة، 

هددوا مصالح واشنطن والغرب، 
عن طريق ”التخطيط لهجمات ضد 
الواليات المتحدة ومصالح غربية 

أخرى بالمنطقة“.

باختصار

خالفات أحزاب المواالة تعيق ترتيب التوازنات داخل السلطة الجزائرية
 [ الرئيس ينهي السجال بين سعداني وأويحيى [ خالفة بوتفليقة تحيي الطموحات السياسية لمؤيديه 
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} الجزائر - يستعد األمني العام لألمم املتحدة 
بـــان كي مون للقيام بزيـــارة إلى اجلزائر يومي 
6 و7 مـــارس املقبل للتباحث حـــول عدة قضايا 
أبرزها ملـــف الصحـــراء املغربيـــة، قبل تقدمي 
التقرير الســـنوي حول هـــذا النزاع إلى مجلس 
األمن الـــذي يرتقب أن ميدد لبعثة املينورســـو 

لسنة أخرى.
وحســـب مصادر مّطلعة، فإن جولة بان كي 
مون احلالية لن تشمل املغرب، حيث سيكتفي في 
شهر مارس املقبل بزيارة اجلزائر وموريتانيا. 
وســـيخصص األمني العام لألمم املتحدة زيارة 

مستقلة إلى املغرب في شهر يوليو املقبل.
ومنـــذ إعالن الزيـــارة وحتى قبلهـــا تتالت 
تصريحات املســـؤولني اجلزائريني حول قضية 

الصحراء، آخرها تأكيد عبدالقادر مساهل وزير 
الشؤون املغاربية واالحتاد األفريقي على موقف 
بالده من أجل تســـوية سياسية ”عادلة ودائمة“ 
للنزاع، دون أن يخفـــي دعم اجلزائر لألطروحة 
االنفصالية بالتشـــديد على ”حق تقرير الشعب 

الصحراوي ملصيره“.
يذكر أّن املغرب، بادر باقتراح احلكم الذاتي 
فـــي أقاليمه اجلنوبية كحل إلنهاء النزاع، مينح 
منطقة الصحراء حكما ذاتيا موســـعا في إطار 
الســـيادة املغربية. وقد القت هذه املبادرة دعما 
دوليا واسعا غير أّن إصرار جبهة البوليساريو 
على خيار االســـتقالل ورفضها التفاوض حول 
املقتـــرح املغربـــي، تســـبب في تصاعـــد األزمة 

السياسية.

وبـــدأ املبعوث األممـــي كريســـتوفر روس، 
منذ أيام، في زيارة رســـمية للمنطقة ستشـــمل 
مباحثات مع مسؤولي كل من املغرب واجلزائر 

وموريتانيا.
واســـتهل روس جولته بزيارة إلى مخيمات 
تنـــدوف، حيـــث التقى مع مســـؤولني من جبهة 
البوليســـاريو االنفصالية. وأفاد متابعون بأن 
املبعوث األممي سيســـتغل املناسبة للتحضير 
للزيارة التي من املنتظر أن يجريها األمني العام 
لألمم املتحدة شـــخصيا للمنطقة، وسط حتفظ 
مغربي غير معلن رســـميا. واعتبر متابعون أن 
حتفظ املغرب على زيـــارة بان كي مون للجزائر 
موضوعـــي ومنطقي نظرا إلمكانيـــة التوظيف 

السياسي للزيارة وتأثير ذلك على التقرير.

وبـــدأت قضيـــة الصحـــراء املغربية ســـنة 
1975، بعـــد إنهـــاء تواجد االحتالل األســـباني 
بها حني نظم العاهل املغربي الراحل، احلســـن 
الثانـــي، ”املســـيرة اخلضـــراء“، شـــارك فيهـــا 
حوالـــي 350 ألـــف مغربـــي، لكن مبجـــرد جالء 
االحتالل األسباني عن منطقة الساقية احلمراء، 
الذهـــب ملوريتانيا،  وتســـليمها منطقـــة وادي 
دخلـــت البوليســـاريو فـــي حرب ضـــد الرباط 
ونواكشوط، حملاولة الســـيطرة على املنطقتني. 
وفي العام 1979 انســـحبت موريتانيا من وادي 
الذهب لصالح اإلدارة املغربية، ليســـتمر النزاع 
املســـلح بني البوليســـاريو والرباط إلى حدود 
ســـنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطالق 

النار برعاية األمم املتحدة.

} طرابلــس - أكـــد اجليـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة اللـــواء خليفة حفتر تقدمـــه في مدينتي 

بنغازي وأجدابيا.
وذكرت وكالة األنباء الليبية الرسمية (وال)، 
أن القـــوات املســـلحة تقوم بعمليـــات ”مطاردة 
للجماعـــات اإلرهابيـــة“ فـــي احملـــور الغربـــي 

لبنغازي.
وكان اجليش الليبي أعلن، الســـبت، عملية 

نوعية أطلق عليها اسم عملية ”دم الشهيد“.
وقد أعلنت مصادر طبية وعسكرية، مقتل 14 
قتيـــال من قوات اجليش، جـــراء املعارك الدائرة 
ضد تنظيم داعش والتنظيمات املسلحة املوالية 

له باحملور الغربي ملدينة بنغازي.
وقال نائب مدير املستشفى امليداني باحملور 
الغربـــي ملدينة بنغازي، الدكتور علي الســـويح 
السعيطي ملوقع ”بوابة الوسط“، إن املستشفى 
امليداني تســـلم 13 جثمانا مـــن اجليش الليبي 
شهداء للواجب، جراء املعارك الطاحنة مبحاور 
تيكا واملريســـة واحلليس، مشـــيرا إلى مصرع 

جندي آخر جراء انفجار لغم أرضي.
ويحـــاول تنظيم داعش منذ فترة الســـيطرة 
أجدابيـــا نظـــرا إلـــى موقعهـــا  علـــى مدينـــة 
االســـتراتيجي وباعتبارهـــا مصـــدرا إلمدادات 
األســـلحة إلى مقاتلي التنظيـــم ببنغازي ودرنة 
إلـــى جانب اإلمدادات التـــي تصلهم عبر املنافذ 

البحرية غير املراقبة.
وقـــد حـــّذر خبـــراء أمنيـــون من اســـتغالل 

امليليشـــيات اإلسالمية املتشـــددة والتنظيمات 
اجلهادية للمنافذ البحرية من أجل نقل األسلحة، 
مؤكدين أن أغلب إمدادات األســـلحة التي تصل 
إلـــى اجلماعـــات املتطرفة يتم نقلهـــا عن طريق 

البحر نظرا إلى غياب الرقابة عن السواحل.
وســـبق أن أكد ضابط ليبي أن عملية حترير 
مدينـــة بنغازي من قبضة التنظيمات املســـلحة 

متعلقة بالســـيطرة على أجدابيـــا ووقف الدعم 
الذي يصلهم عبر هذه املدينة.

هذا وقـــال رئيس مؤسســـة النفـــط الليبية 
مصطفـــى صنع اللـــه، االثنني، إنه مـــن املرجح 
أن تتعرض منشـــآت النفط الليبيـــة للمزيد من 
الهجمـــات ما لم تتم املوافقة على حكومة وحدة 

مدعومة من األمم املتحدة.

وأكد صنع الله، فـــي تصريحات صحافية، 
أن مسلحني يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة 
اإلســـالمية شـــنوا أحدث هجوم علـــى البنية 
التحتيـــة النفطية فـــي ليبيـــا، اجلمعة، حيث 
أضرمـــوا النيران فـــي أحد صهاريـــج اإلنتاج 
ودمروا صهريجا آخر في حقل الفداء النفطي.

ويقـــع حقـــل الفـــداء جنوب غربـــي مرفأي 
الســـدر وراس النـــوف حيث شـــن املســـلحون 
اعتداءات متكررة وأحدثوا دمارا كبيرا الشهر 

املاضي.
وقـــال صنع الله إن إجمالـــي حجم اإلنتاج 
يتـــراوح حاليا بني 360 ألفـــا و370 ألف برميل 
يوميا وهو ما يقـــل عن ربع حجم إنتاج البالد 
قبـــل االنتفاضة الشـــعبية التي أطاحت مبعمر 
القذافـــي فـــي 2011 والبالغ 1.6 مليـــون برميل 

يوميا.
وتشـــهد ليبيا صراعـــا على الســـلطة منذ 
إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع 
مسلح في الصيف املاضي وبانقسام البالد بني 
ســـلطتني، حكومة يعترف بها املجتمع الدولي 
في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة 

منذ أغسطس مبساندة ميليشيا فجر ليبيا.
ويســـتدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
املجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـالح 
عن قـــوات اجليـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر امليليشـــيات اإلســـالمية وتفكيك الكتائب 

اإلرهابية في مختلف مناطق البالد.

المغرب يتحفظ على زيارة بان كي مون المرتقبة للجزائر

الجيش الليبي يتقدم في مدينتي بنغازي وأجدابيا

بقدر ما أســــــكت ”املصدر املأذون“، حسب توصيف الوكالة الرسمية اجلزائرية، السجال 
ــــــدم حول احلكومة اجلديدة، ال ســــــيما بني أجنحة معســــــكر املــــــواالة، بقدر ما أثار  احملت

استفهامات جديدة حول حسم اللعبة وترتيب األوراق داخل معسكر السلطة.

أخبار

كل يدافع عن أحقيته في الحكم

يبدو أنه كان يوما شاقا

{من الضروري انتهاج الحلول السياسية المطابقة للشرعية الدولية بشأن كل األزمات والنزاعات، 

ال سيما في منطقتنا، لذلك يجب محاربة اإلرهاب في ليبيا في إطار الشرعية الدولية}.

رمطان لعمامرة
وزير اخلارجية اجلزائري

{التوازن السياســـي في البالد اختل مجددا بعد انهيار حركة نداء تونس، كما حدث ســـنة 

2011، من الضروري بناء حزب جديد يعيد هذا التوازن للبالد}.

محسن مرزوق
األمني العام السابق حلزب نداء تونس

رسالة من بوتفليقة تنفي وجود 

أي نـــص صريـــح فـــي الدســـتور 

الجديـــد، يحتم عليه إجراء تغيير 

حكومي بعد تعديل الدستور

◄



} كابــول - تثير التطـــورات امليدانية األخيرة 
في أفغانستان شكوكا كبيرة حول قدرة قوات 
األمن األفغانية على التصـــدي حلركة طالبان 

دون االعتماد على القوات الدولية.
ولـــم يعد مبقـــدور الشـــرطة األفغانية منذ 
بدايـــة ٢٠١٥ التعويل على الدعم امليداني لقوة 
احللف األطلســـي التي تقتصر مهمتها اليوم 

على التدريب واملشورة.
وعلى الرغـــم من وجود وحـــدات أميركية 
خاصة للمساعدة في تدريب اجليش األفغاني 
وإرســـال املئات من القـــوات األميركية مؤخرا 
لتعزيـــز أمـــن القـــوات التـــي تتولـــى مهمـــة 
التدريب، فإن جهود الشـــرطة األفغانية تترّنح 

حتت وطأة ضربات قوية ملقاتلي طالبان.

وفي أحدث تطور ميداني انسحب اجليش 
األفغاني من إقليمـــني محاذيني لوالية هلمند، 
فـــي خطوة انتقدها نـــواب محليون وتزيد من 
صعوبات اجلنود في مواجهة متمردي طالبان 
في هـــذه املنطقة اجلنوبية التي تنتشـــر فيها 

زراعة األفيون.
وقـــررت هيئـــة األركان األفغانيـــة نهايـــة 
األســـبوع املاضـــي ســـحب قواتها مـــن ثالث 
قواعـــد فـــي إقليمـــي موســـى قلعة ونـــوزاد، 
حيـــث يتم إنتاج األفيون بشـــكل كبير، وبررت 
االنسحاب بحاجتها إلى تعزيز الوحدات التي 

تخوض معارك عنيفة في مناطق أخرى.
وقال احلاكم اإلقليمي ميرزا خان رحيمي، 
إن ”قـــوات األمن لم تعد موجودة في موســـى 

قلعة ونـــوزاد“، لكنه اعتبر ذلك حتركا منطقيا 
يتيح تقدمي مساعدة للجنود في مناطق أخرى، 

وخصوصا في إقليم سانغني.
لكن البعـــض انتقد هذا القـــرار على غرار 
عبداملجيد أخونـــزاده، نائـــب رئيس املجلس 
اإلقليمي، الذي اعتبر أن هذا االنسحاب يعني 
”التضحيـــة بذكـــرى اجلنود واملدنيـــني الذين 

قتلوا في املعارك“ في موسى قلعة.
ويقـــول مراقبـــون للوضـــع امليدانـــي في 
االنســـحابات املفاجئة لقوات  أفغانستان، إن 
األمن تشـــجع مقاتلـــي طالبان علـــى التحرك 
نحو منطقـــة كاجاكـــي القريبـــة والتي تضم 
ســـدا ضخمـــا يولـــد الكهربـــاء باملاليـــني من 
الدوالرات تتأتى من املســـاعدات األميركية في 

إطـــار اجلهود الرامية لتوفيـــر الطاقة لهلمند 
واألقاليم املجاورة.

وسيطر متمردو حركة طالبان على اإلقليم 
املذكور في أغسطس املاضي قبل أن يستعيده 
اجليش األفغانـــي. واعتبارا مـــن ربيع ٢٠١٥، 
تصاعدت وتيـــرة املعارك فـــي مختلف أنحاء 

أفغانستان.
ورغـــم ذلـــك، كثفـــت احلكومـــة األفغانية 
وشـــركاؤها من الصني وباكســـتان والواليات 
إلحيـــاء  محاولـــة  فـــي  جهودهـــم  املتحـــدة 
مفاوضات السالم املباشرة مع طالبان ولكنها 

توقفت الصيف املاضي.
 وســـتعقد جولـــة رابعـــة مـــن املفاوضات 

الرباعية الثالثاء في كابول.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ زار الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند جزيرتي واليس وفوتونا 

الفرنسيتني في احمليط الهادئ 
اجلنوبي، ضمن مرحلة أولى من 
جولته للمنطقة. وهي أول زيارة 

لرئيس فرنسي لواليس منذ ٣٧ عاما، 
كما استقبلت فوتونا أول زيارة 

رئاسية على أراضيها بقدوم هوالند.

◄ ألقي القبض على زعيم املعارضة 
في أوغندا، االثنني، بسبب محاولته 

قيادة مسيرة في العاصمة كمباال، 
وذلك بعد أن كان قد ألقي القبض 

عليه قبيل التصويت في االنتخابات 
الرئاسية، األسبوع املاضي.

◄ أعلنت اخلارجية األميركية أن 
واشنطن رفضت اقتراح كوريا 

الشمالية لبحث معاهدة السالم إلنهاء 
احلرب الكورية الشمالية، رسميا، 

ألنها لم تتناول إخالء شبه اجلزيرة 
الكورية من األسلحة النووية.

◄ قالت وزارة اخلارجية الصينية 
بعد أن حددت بريطانيا موعدا في 

يونيو إلجراء استفتاء بشأن البقاء 
في االحتاد األوروبي، إن الصني 

دعمت دائما عملية التكامل األوروبية 
وأنها ترغب في أن تلعب أوروبا دورا 

أكثر أهمية على الساحة الدولية.

◄ عرضت البرتغال استقبال ٥٨٠٠ 
مهاجر إضافة إلى ٤٥٠٠ مهاجر وافقت 
على استقبالهم في إطار نظام االحتاد 

األوروبي لتوزيع الالجئني، وذلك 
ملساعدة الدول التي جتد صعوبة في 

استيعاب تدفق املهاجرين.

◄ أعلنت اليونان، أنها ستقوم 
بتحرك دبلوماسي إلقناع مقدونيا 

بالسماح للمهاجرين األفغان بعبور 
احلدود، حيث هناك اآلالف من 

العالقني على اجلانب اليوناني.
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باختصارانتكاسة جديدة للقوات األفغانية في مواجهة طالبان

«وكالة الشـــرطة األوروبية ســـتجعل من مكافحة تهريب املهاجرين أولوية رئيسية لها، ولدينا 

معلومات عن أكثر من 40 ألف شخص يشتبه بضلوعهم في تهريب املهاجرين».

روب وينرايت
مدير وكالة الشرطة األوروبية

«ال يمكن ألملانيا أن تتعهد لليونان باســـتمرار سياســـة الحدود املفتوحة ثم تطلب من النمســـا 

وقف جميع من يريدون الدخول إلى أملانيا، فبرلني بذلك ترسل إشارات متباينة تماما».

يوهانا ميكل اليتنر
وزيرة الداخلية النمساوية

}  برلني - تسود مخاوف في أملانيا من موجة 
معاداة لألجانب في شرق البالد زاد من حدتها 
تدفق املهاجرين واحلركات السياسية املتطرفة 
مثل حركة بيغيدا، وذلك بعد عدة عمليات شغب 
وأعمال عنف كان آخرها إضرام النار في مركز 
الستقبال الالجئني على مرأى من حشد مؤيد.

اليسارية، االثنني،  وعنونت صحيفة ”تاز“ 
”العار لساكســـونيا“ ملخصة شـــعورا منتشرا 
بأن البالد مصدومـــة لألحداث التي وقعت في 

هذه املقاطعة الشرقية وأحيت ذكريات أليمة.
واألمر يتعلـــق أوال بإحـــراق متعّمد ملبنى 
يفترض أن يســـتقبل الجئني فـــي بوتزن. وما 
أثـــار صدمـــة جتـــاوزت احلريـــق هـــو وجود 
”العشـــرات من األشـــخاص الذين عّبـــروا عن 
فرحهم ملا حصل“، بحســـب الشرطة حتى أنهم 

أعاقوا تدخل فرق اإلطفاء إلخماده.
وعـــادت إلى ذاكـــرة األملان األحـــداث التي 
ســـببتها أعمال العنف املناهضـــة للمهاجرين 
خـــالل الفترة التي أعقبت توحيد أملانيا عندما 
تعرضـــت مســـاكن في روســـتوك لهجـــوم في 
أغســـطس ١٩٩٢ وأحـــرق على وقـــع التصفيق 

حشد ضم ثالثة آالف شخص.
وكتبت صحيفة ”بي زي“ الشعبية، االثنني، 
”مجددا تنتشـــر مشاعر الســـرور عندما حترق 

املساكن“.
ووقـــع حريـــق بوتـــزن بعد اســـتقبال مئة 
متظاهـــر مـــن الغاضبـــني، اخلميـــس، حلافلة 
الجئـــني قادمة مـــن مركـــز آخر فـــي املقاطعة 
نفسها. وما زاد من التوتر مشهد شرطي ينزل 
فتى بالقـــوة من احلافلة ومعلومات عن انتماء 
املســـؤول عن املركز إلى حزب ”البديل ألملانيا“ 

املناهض لالجئني. 
ومتـــت صباح االثنني إقالة هذا املســـؤول. 
ونقلـــت وكالة األنباء األملانية عن مســـؤول في 
اإلدارة احملليـــة ماتياس دام قوله ”اتخذنا هذا 
وبســـبب ”النقـــاش الوطني“  القرار حلمايته“ 

بخصوصه. 
ووصفت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
على لسان املتحدث باســـمها ستيفان سيبرت 
االثنـــني احلـــادث بأنه ”معيب جـــدا“ واتهمت 

احلشود بـ“اجلنب“.
وذكـــر املتحدث باســـم احلكومـــة األملانية 
شـــتيفن زايبرت في برلـــني أن مناصبة العداء  
بالصياح والسب لالجئني الوافدين، الذين من 

بينهم الكثير من النساء واألطفال، أمر ينم عن 
قسوة قلب.

وأكد املتحدث أن احلكومة األملانية بأكملها 
تـــرى أن ”بلدنا مختلف عن ذلك. بلدنا تعلم أن 
األمر يدور حول أشـــخاص في أزمة. سنتعامل 
معهم بلباقة ومواســـاة“. وأضاف زايبرت ”من 
يوافـــق على مثل هذه األعمـــال يتعّني أن يلقى 

ردا واضحا متاما من كافة القوى الرسمية“.
وهذه األعمـــال تؤكد مرة أخـــرى األصداء 
التي يلقاهـــا اخلطاب املعادي للمهاجرين لدى 
فئة متشـــددة من الـــرأي العام فـــي جمهورية 

أملانيا الدميقراطية سابقا.
وأعلـــن، االثنني، الرئيس الســـابق ملجلس 
النـــواب فولفغانغ تيرســـي الشـــخصية التي 
حتظـــى باحترام كبيـــر في أملانيـــا أن ”احلقد 

والعنف منتشران أكثر في الشرق“.
الصحافيـــة  ”فنكـــي“  ملجموعـــة  وصـــرح 
بـــأن ”مـــن اضطـــروا خـــالل الســـنوات الـ٢٥ 
املاضية (منذ ســـقوط جـــدار برلـــني) لتجاوز 
هـــذه التغييرات الكبيـــرة، ميتلكـــون قناعات 

دميقراطية وأخالقية أقل صالبة“ من الغرب.
وهذه الظاهرة ليســـت جديدة لكنها تأخذ 
بعـــدا جديـــدا مـــع تدفـــق أعـــداد ضخمة من 

املهاجرين.
وأظهـــر تعـــداد ملنظمتـــني أملانيتـــني غير 
حكوميتني، أنه من أصل ٢٣١ اعتداء من اليمني 
املتطـــرف مت إحصاؤهـــا منذ مطلـــع العام في 
البالد، فإن ٤٧ حصلت في مقاطعة ساكسونيا.

ووفقا ألرقام رســـمية للعام ٢٠١٥، تضاعفت 
أعمـــال العنف من جانب اليمـــني املتطرف في 

أملانيا مقارنة مع ٢٠١٤. 
ورغـــم أنه لم يعرف بعد التوزيع، بحســـب 
املناطـــق، إال أن أعمـــال العنف املســـجلة ضد 
الالجئـــني فـــي ٢٠١٤ كانـــت واضحـــة، فنحو 
نصف هذه األعمال وقع في الشرق األقل كثافة 

سكانية.
ومن الناحية االنتخابية فإن حركة النازيني 
اجلدد في جمهورية أملانيا الدميقراطية سابقا 
تسجل أفضل النتائج على مستوى املقاطعات.

على  وقد يحصل حـــزب ”البديـــل ألملانيا“ 
١٧ باملئة من األصوات، وفقا الســـتطالع للرأي 
لالنتخابـــات اإلقليميـــة املقبلة فـــي مارس في 

ساكسونيا-انالت (شرق).
ويرجـــع مراقبـــون التشـــدد الـــذي يظهره 

الشـــرق فـــي مواجهـــة املهاجريـــن إلـــى قلـــة 
االحتكاك باألجانب في عهـــد جمهورية أملانيا 
الدميقراطية، فيما ينســـبه آخرون إلى التأخر 
االقتصادي.  وقال األخصائي في علم االجتماع 
املتخصص في شؤون اليمني املتطرف ماتياس 
كينت ”في غـــرب أملانيا مجتمع مدني قوي مع 
ثقافة نقاش متينة تقـــول بوضوح للمتطرفني 

اليمينيني إنهم مهمشون“. وأضاف في حديث 
لصحيفة ”دي زايست“ أنه في الشرق استولت 
حركـــة ”بيغيدا املعادية لإلســـالم ومجموعات 
أخـــرى على الفضاء العام وحولته إلى اليمني، 
واحملرومـــون مـــن الناحيـــة االقتصادية ليس 
لديهم ما يخســـرونه وعددهـــم حاليا أكبر في 

الشرق“.

وتيرة االعتداءات ضد األجانب في ارتفاع مطرد باملقاطعات الشرقية ألملانيا، حيث يحظى 
اخلطاب اليميني املتطرف بقبول متزايد، ما جعل سياســــــات ميركل جتاه املهاجرين على 

احملك. 

بيغيدا باقية وتتمدد

شرق أملانيا يقود موجة كراهية ضد املهاجرين
[ اليمين المتطرف يطبق على سياسات ميركل الهشة تجاه الالجئين

} نيودهلــي - انتهــــى القتال الذي اســــتمر 
ثالثــــة أيام في إقليم كشــــمير بني قوات األمن 
الهندية  ومســــلحني اقتحموا مبنى حكوميا، 

االثنني.
وسيطر املســــلحون على معهد تدريب من 
خمســــة طوابق السبت وقتلوا ستة أشخاص 
في تبادل إلطالق النار. وقال مســــاعد املفتش 
العــــام للشــــرطة الهنديــــة غالم حســــن بهات 
”انتهــــت املواجهــــات وقتل جميع املتشــــددين 
الثالثة“. وكان مســــلح آخــــر قد قتل األحد في 

الهجوم نفسه.
القوات  مســــلمون  انفصاليــــون  ويقاتــــل 
الهندية في الشــــطر الهندي من كشــــمير منذ 
العــــام ١٩٨٩. وتتهم الهند باكســــتان بتدريب 
وتســــليح املتمردين في الشــــطر الذي تسيطر 
عليه وإرســــالهم إلى اجلانب الهندي، وهو ما 

تنفيه إسالم أباد.
وقــــال ضابط فــــي اجليش الهنــــدي ”هذه 
واحــــدة مــــن أطــــول املواجهات في كشــــمير 
ستسجلها الذاكرة احلديثة.. وهذا ألن املبنى 

كبير جدا وأننا تكبدنا خسائر بشرية“.
وبــــدأ الهجــــوم، الســــبت، عندمــــا أطلــــق 
مســــلحون النار على حافلة تقل رجال شرطة 
قبل اقتحام معهد التدريب، وكان أكثر من ١٠٠ 

شخص داخل املبنى وقت االقتحام.
وقتل في الهجــــوم ثالثة من عناصر قوات 
الكومانــــدوس باجليــــش الهندي وشــــرطيان 

ومدني.
ويحمــــل أحدث هجــــوم نقاط تشــــابه مع 
هجمات أخرى شنها مســــلحون في الهند، إذ 
يقتحم رجــــال مدججون بالســــالح ومدربون 
جيدا مبان يستخدمونها حملاربة قوات األمن.

وتســــبب هجوم مشابه مؤخرا على قاعدة 
جويــــة هندية اســــتمر أربعة أيــــام في جتميد 
جهود إحياء احملادثات بني الهند وباكستان.

وانتهــــى الهجوم الذي شــــنه مســــلحون 
علــــى قاعــــدة جوية هندية قريبــــة من احلدود 
الباكســــتانية في يناير املاضي بعد ١٤ ساعة 
لم يتمكــــن خاللها مســــلحون يرتــــدون الزي 

العسكري الهندي من دخول القاعدة. 
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن باكســــتان 
اعتقلــــت عدة أشــــخاص، بينهــــم قائد جماعة 
متشــــددة محظــــورة، بســــبب االشــــتباه فــــي 
عالقتهم بالهجــــوم على قاعدة هندية وســــط 

ضغوط للتصدي إلى اإلرهاب عبر احلدود.
وخاضــــت الهند وباكســــتان ثالث حروب 
منذ االســــتقالل في العام ١٩٤٧ بينهما حربان 
بســــبب إقليم كشــــمير ذي الغالبية املســــلمة، 
والذي تطالب كل منهما بكامل السيادة عليه.

الشرطة الهندية 

تنهي هجوم كشمير

راهبان صغيرا السن يتعبدان برفقة رهبان آخرين خالل االحتفال اإلثنني بعيد ماخال بوتشا في محافظة باثوم ثاني شمالي العاصمة التايالندية بانكوك

أسانج يأمل في إلغاء 

السويد مذكرة اعتقاله

} ســتوكهومل - قـــال محامو مؤســـس موقع 
ويكيليكس جوليان أســـاجن، إنهـــم طلبوا من 
محكمة في ســـتوكهولم إلغـــاء مذكرة العتقاله 

بسبب تهمة اغتصاب وجهت له في ٢٠١٠.
واســـتند احملامـــون في طلبهـــم على رأي 
قانوني غير ملزم أصدرتـــه مجموعة عمل في 
األمم املتحدة في اخلامس من فبراير، جاء فيه 
أن احتجاز أساجن يرقى إلى مستوى االعتقال 

التعسفي من قبل السويد وبريطانيا.
وصرح احملامي توماس أولســـون ”أعتقد 
أن رأي مجموعـــة العمل التابعة لألمم املتحدة 
مهم ويجب أخذه في االعتبار“. وأضاف ”نريد 

منهم إعادة النظر في قرارهم أو إلغائه“.
بإنهـــاء  األمميـــة  املجموعـــة  وطالبـــت 
”االحتجـــاز التعســـفي“ ألســـاجن، لكـــن لندن 
وستوكهولم سرعان ما رفضتا القرار، وأعلنت 
لندن من جانبها أنها ستعتقله فور خروجه من 
السفارة. ويختبئ أساجن في سفارة اإلكوادور 

بلندن منذ أكثر من ٣ سنوات.
وتريد ستوكهولم استجوابه بشأن شكوى 
باالغتصاب تنتهي مدتها القانونية في ٢٠٢٠.

لكن مؤسس ويكيليكس يخشى ذلك خوفا 
من أن يتم تســـليمه لواشنطن التي قد حتاكمه 
وتســـجنه بسبب نشـــر موقعه ٥٠٠ ألف وثيقة 
عسكرية حول احلرب في أفغانستان والعراق.



علـــى مـــدى األشـــهر األخيرة  } واشــنطن – 
اتخـــذت إدارة أوبامـــا نظـــرة ضيقـــة األفـــق 
جتاه الصـــراع الدائر في ســـوريا، ما اجنرت 
عنه نتائج ســـيئة بالنســـبة إلى موقع أميركا 
في الشـــرق األوســـط. وفي فورة من النشـــاط 
والتصريحات ركز جون كيري وزير اخلارجية 
األميركي على املوت والدمار في سوريا ليعطي 
األولوية لوقف إطالق النار قبل أي شيء آخر. 
وفي أعقاب تعليق محادثات جنيف وصل هذا 
املجهود ذروته هذا األســـبوع، ولكن هذه املرة 
عبر إعطاء األولوية للجانب اإلنساني. ومتلك 
إدارة أوباما مفتاح احلل لســـالم دائم أال وهو 

إزاحة بشار األسد ونظامه من احلكم.
وكان كيـــري قد صّرح فـــي اجتماع انعقد 
في شـــهر ديســـمبر املاضي في موســـكو بأنه 
لم يعد يعتبر تغيير النظام الســـوري شـــرطا 
مســـبقا ضروريـــا إلنهـــاء الصـــراع، مبـــا أن 
الواليات املتحدة ”ال تســـعى إلى تغيير النظام 
في ســـوريا بالشـــكل املعروف“. ومؤخرا، كرر 
جون كيربي املتحدث باســـم وزارة اخلارجية 
وجهة نظر رئيســـه مجادال بأنـــه ”عند املقدرة 
على إجراء احملادثات… ميكنـــك البدء بتناول 
املســـائل ذات األهميـــة الكبـــرى… وهي وقف 

إطالق النار ووصول املساعدات اإلنسانية“.

االنزياح نحو موسكو

مما ال شـــك فيـــه أنـــه وبعد ســـنوات من 
اجلمود، ال يفسر التغيير في املوقف األميركي 
بخصوص مصير األســـد بصحوة إنســـانية 
مفاجئـــة، بل يكمن اجلـــواب في جتنب أوباما 

الســـتعمال القـــوة وصعـــود الدولة 
الهجمـــات  أدت  كمـــا  اإلســـالمية. 
وســـان  باريـــس  فـــي  املذهلـــة 
برناردينو إلى إثارة الرأي العام 
احلملـــة  وأعطـــت  األميركـــي، 
ضـــد داعـــش دفعـــا جديـــدا، 

وأجبرت أوباما على إعـــادة النظر في ادعائه 
بأن داعش مت احتواؤه.

لكـــن بدل التوجـــه نحو إزاحة األســـد عن 
الســـلطة والقضاء على أداة داعش األولى في 
جتنيد املقاتلني (وهو تعهد يتناقض مع حملة 
الرئيس في اجتاه إنهاء احلروب في الشـــرق 
األوسط)، توجه أوباما إلى روسيا وإيران في 
محاولة منه إلنهاء احلرب األهلية. فبعد إقدام 
الرئيس األميركي علـــى إبرام االتفاق النووي 
مع إيران يأمل اآلن في أن يعيد استخدام اآللة 

الدبلوماسية من جديد.
الحظ فالدمييـــر بوتني الرئيس الروســـي 
ذلك، واستغل وزير خارجيته سيرجي الفروف 
الرؤية املتحيزة لإلدارة األميركية عبر التلميح 
إلى التعاون املســـتقبلي في ســـوريا، مما دفع 
أوباما إلـــى التفكيـــر في يوليـــو املاضي في 
”فرصة إجـــراء حديث جدي“. وتوقع أن يحدث 
فـــي ديســـمبر ”تغيير في حســـابات الروس�، 
ثـــم تبني أن هـــذه الفرص والتغيـــرات واهمة 
متاما، فـــي ظل ما يتـــم رصده علـــى األرض. 
إذ تقـــوم الطائرات املقاتلة الروســـية بقصف 
مواقع املتمردين املناهضني لألسد بينما يدير 

النشطاء اإليرانيون احلرب على األرض.
وإلـــى حد اآلن يبقـــى حتذيـــر أوباما بأن 
روسيا ســـتتورط في مســـتنقع، وأن العملية 
لـــن  تقودهـــا  التـــي 
تعبير  مجـــرد  تنجح 
صـــارخ عـــن اإلميان 
بالذات ال غير. إذ وعلى 
عكس هـــذه التصورات 

والتحذيرات التـــي أطلقها الرئيس األميركي، 
يعيد بشـــار األسد بســـط نفوذه حتت حماية 
روســـية على مساحات شاسعة من  إيرانية – 
غرب ســـوريا. ودفعت هـــذه احلقائق الدموية 
على األرض الواليات املتحدة لالنزياح بثبات 
نحو موســـكو في مســـألة مســـتقبل ســـوريا 
السياسي، وهو استسالم تلبسه ثوب احلاجة 

اإلنسانية امللحة.
واآلن يؤكد تقدم النظام األخير في املناطق 
احمليطـــة بحلب بأن األســـد ال يريد فقط رواقا 
ميتـــد بـــني دمشـــق والالذقية، وإمنا يســـعى 
بالفعل إلى اســـترجاع كل شـــيء. بذلك يتبني 
أن التنـــازالت األميركيـــة الهادفـــة إلى إطالق 
العملية السياسية، لم تؤد إال إلى تغذية رغبة 
األسد في النصر التام. إن استراتيجية أوباما 
املتمثلة في استالف القوة الروسية واإليرانية 
هـــي مهمة غير مجدية، فهي لن تفضي إال إلى 
التنازل عن شـــرق املتوســـط لفائدة موســـكو 
وطهران، وتضمن بقاء األســـد الدائم، وتقوي 
الدولة اإلســـالمية وحزب اللـــه في حني تفرغ 

املعارضة السنية املعتدلة.

دعم الحلفاء السنة

املقاربة األفضل تتمثـــل في االعتراف بأن 
الشـــرق األوســـط هو أشـــبه بنظام متشـــابك 
منه بصوامع منفصلة. يتشـــابك وضع األسد 
مع وضع داعش الـــذي يتغذى على مذابح 
األســـد من أجل جتنيد املقاتلني بني السنة 
وإيجاد مالذ آمن. الســـبيل إلـــى القضاء على 

داعـــش يبدأ من دعم احللفـــاء التقليديني مثل 
تركيا واململكة العربية السعودية ضد روسيا 
وإيـــران في مطلبهـــم بضرورة رحيل األســـد. 
ألنه فقط من خالل إزاحة األســـد ميكن انتظار 
تألب احللفاء التقليديني وســـّنة شمال الشرق 
األوســـط على داعـــش. عندما يحاصر األســـد 
املناطق الواقعة حتت ســـيطرة املتمردين على 
الواليـــات املتحدة أن تزودها باملؤن عن طريق 
جســـر جوي، وعندما تتحالـــف طوائف كردية 
مع روسيا واألسد في شمال سوريا، علينا أن 
نتصدى، وعندما تتنمر روسيا على املعارضة 
فـــي املفاوضـــات علينـــا أن نقف إلـــى جانب 

أصدقائنا.
كل هـــذا يتطلـــب الرجوع إلى اســـتخدام 
األدوات التقليدية فـــي احلكم. لقد أثار أوباما 
مـــرارا وتكرارا شـــبح تدخـــل علـــى الطريقة 
العراقيـــة عند تبريـــر نأي الواليـــات املتحدة 
بنفســـها جتاه املســـألة الســـورية، حتى أنه 
في بعض األوقات عـــّرف جتنب الصراع بأنه 
مصلحة أمنية قومية. ويالحظ أن إدارة أوباما 
تلجأ بشكل متزايد إلى االلتواءات لتبرير نشر 
اجلنـــود في املنطقة. ولكن مثلما برهن بوتني، 
بأن الدبلوماســـية ال تتعلق فقـــط باألفكار بل 
تقـــوم على احلقائق اململومســـة على األرض، 
وهي حقائق أكدها بنشـــر جنـــود روس بقدر 
متواضع نســـبيا في األراضي الســـورية. ولم 
يفت الوقت بعد علـــى الواليات املتحدة لتقوم 
بالتنســـيق مع حلفائنا العرب الســـنة وتركيا 
لفـــرض منطقـــة حظر جـــوي ومناطـــق آمنة 
إلعطاء املتمردين السّنة املعتدلني، واملعارضة 

السياســـية منصة وثب ميكنهم انطالقا منها 
دحر داعش وهزم األسد. لكن الوقت ذو أهمية 
جوهريـــة، إال إذا كنـــا مســـتعدين للتنازل عن 
دورنا القيادي في املنطقة الذي اســـتمر لعقود 
لروسيا وإيران. وفي تلك احلالة ستحدث أكبر 

كارثة إنسانية على اإلطالق.
وفيما تواصل القوات السورية ، املدعومة 
من روسيا محاصرة مدينة حلب، التي تعد احد 
املعاقل الهامة للثوار الســـوريني، تزداد الريبة 
من النهـــج الذي يتبنـــاه الرئيـــس األميركي، 
بـــاراك أوبامـــا إزاء تطور األحـــداث. وهو ما 
اعتبـــره الكثيـــر من املتابعني صمتـــا أميركيا 
غير مبرر في ظل وعـــي الرئيس األميركي أنه 
ما لم توجه الواليات املتحدة رســـالة واضحة 
إلى اجلانب الروسي، فإن نظام األسد املدعوم 
من موسكو ســـينجح في التوسع على حساب 
مســـاحات كبـــرى مـــن ســـوريا على حســـاب 
املعارضة التي تبـــدو غير قادرة على مجارات 
احلمالت العســـكرية الروســـية. وبالتالي قد 
تصبح محادثات السالم التي ما تزال الواليات 
املتحـــدة تروج لها عدمية اجلـــدوى وقد تفتح 

الباب أمام سيناريوهات خطيرة.

[ أوباما يسيء التقدير بالتوجه إلى روسيا وإيران  [ التنسيق األميركي مع الحلفاء التقليديين ضروري للقضاء على داعش
تردد واشنطن في سوريا.. ضعف أم استراتيجية 

حتولت اســــــتراتيجية أوباما جتاه الشــــــرق األوســــــط وحتديدا جتاه امللف الســــــوري إلى 
ــــــن تنوعت مقارباتهم لها، وإن  معضلة تربك املهتمني بالسياســــــة اخلارجية األميركية الذي
التقى أغلبها في مســــــمى التردد واالرتباك، حيث تؤكد مجريات األحداث على األرض أن 
السياسة املعتمدة من قبل واشنطن جتاه املنطقة لم تعد حتمل ذاك البعد االستباقي الذي 
ميز حقبة هامة من سياســــــتها اخلارجية، بل أصبحت مبثابة املســــــايرة ملجريات األحداث 
الدولية دون االنخراط املباشــــــر والتورط في صراع يشــــــابه ســــــيناريو التدخل في العراق 
واالعتمــــــاد على وكالء في املنطقة لتحقيق أهدافها. وهو ما يؤكده التغاضي األميركي عن 
األدوار العسكرية املتنامية لكل من روسيا وإيران في سوريا اليوم. وفي هذا اإلطار كتب 
بيتر راف، الباحث واحمللل ملعهد هدســــــون، وهو أحد مراكز األبحاث املؤثرة في السياسة 

األميركية اخلاصة بالشرق األوسط.
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في 
العمق

{يبدو أن هناك مراهنة على الحل العســـكري، في حال فشـــلت المفاوضات أو منع انطالقها. ويؤكد 
ذلك بشكل علني بعض الدول}.

سيرجي الفروف 
وزير اخلارجية الروسي

{المزيد من الدعم لحكومة األســـد يزعزع االســـتقرار ويأتي بنتائج عكسية، وهذا بشكل أساسي، ألن 
األسد فقد الشرعية لقيادة البالد، ودعم روسيا لألسد رهان خاسر}.

جوش إيرنست 
املتحدث باسم البيت األبيض

سوريا لكم

تقدم النظام األخير في المناطق 
المحيطة بحلب يؤكد أن األسد ال 
يريد فقط رواقا يمتد بين دمشق 

والالذقية

◄

الســـبيل إلى القضاء على داعش 
يبدأ من دعم الحلفاء التقليديين 
العربية  والمملكـــة  مثـــل تركيـــا 

السعودية ضد روسيا وإيران 

◄

األسد حين يلعب بالنار

} تعّهد الرئيس السوري بشار األسد قبل 
أيام في مقابلة مع وكالة أنباء أوروبية 

باستعادة السيطرة على سوريا بالكامل، 
وقال إن ذلك قد يتطلب وقتا طويال، وأّكد 

على أن التفاوض ال يعني التوقف عن 
مكافحة اإلرهاب، وبعد يومين تعامل في 
لقاء مع المحامين مع الوجود العسكري 

الروسي في سوريا على أنه لصالحه في كل 
اتجاه، لكن رؤيته المستندة إلى استمرار 

الحرب ُووجهت برد غير متوقع.
جاء الرد من مكان غير مألوف، فعقب 
هذه التصريحات صّوب الروس ألول مّرة 

سهامهم اإلعالمية تجاه األسد، وغّير اإلعالم 
الروسي المقرب من الكرملين لهجته تجاه 

رأس النظام السوري، وقال إن تفكيره 
يتناقض مع السياسة الروسية، ونشرت 

الـ“كوميرسانت“ و“ونيرافيسيمايا غازيتا“ 
وغيرها انتقادات لخطابه الحربي وتفاخره 

الدائم بـ“قرعة جاره“ روسيا، ونشرت مقاالت 
بعناوين هجومية كـ“األسد يمعن برغبته 

في القتال“، و“األسد يفرض نفسه على 
موسكو“، وقالت إن النهج الذي اتخذه األسد 

لن يعرقل تحويل نجاح روسيا العسكري 
في سوريا إلى مكاسب سياسية فحسب بل 
يهدد باستمرار تسعير عالقاتها مع الغرب 

والعالم العربي.
لم يكن هناك شك بأن انتقادات اإلعالم 

الروسي أتت بناء على طلب من السلطة 

السياسية، حيث لم تمض أربع وعشرون 
ساعة إال وأطلق مندوب روسيا الدائم لدى 
األمم المتحدة فيتالي تشوركين تصريحا 

مثيرا قال فيه إن تعليقات األسد ”ال تتسق 
مع المساعي الدبلوماسية الروسية لحل 
األزمة السورية“، وأضاف ”إذا ما حذت 

السلطات السورية حذو روسيا فستكون 
لديها الفرصة للخروج من األزمة بكرامة“، 

بل واستخف بكالمه وقال ”ال يجب أن نركز 
على ما يقوله بل على ما سيقوم به في 

النهاية“.
تبع هذا التصريح آخر مشابه لنائب 

وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف قال فيه ”على األسد وأطراف 

أخرى في الصراع االستماع لنصيحة 
موسكو“، ثم أّكد بعدها الكرملين أنه ال بديل 

عن التسوية السياسية بسوريا ردًا على 
(مراجل) األسد الحربية، كذلك أّكد رئيس 
الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على 

أن قرار العمليات العسكرية بيد بوتين ال 
األسد، وألمح إلمكانية فتح تحقيق دولي 
حول اتهام مجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم المتحدة لألسد بارتكاب جرائم حرب.
ليس خافيا أن األسد مازال حتى اللحظة 

ُيقّدم تفسيراته الخاصة للحل السياسي 
لألزمة السورية، ولموضوع هيئة الحكم 

االنتقالي، وتصنيف المعارضة، وصالحيات 
الرئيس، وينسف بتفسيراته بيانات جنيف 
وفيينا وميونيخ والقرار 2254. وال تتقاطع 

رؤيته للحل مع الحد األدنى من معطيات 
البيانات والقرارات الدولية، حيث يرى 

أن الحكم االنتقالي هو مجرد انتقال من 

الفوضى إلى االستقرار، وهيئة الحكم هي 
تعديل وزاري، وأن المعارضة هي فقط تلك 
التي تعمل بالداخل وتؤيد اإلصالح تحت 
سقفه، وأن كل من حمل سالحا ضده هو 

إرهابي، وأن مصيره وأبدية حكمه أشياء 
غير قابلة للنقاش.

يعتقد األسد أن انخراط روسيا بالصراع 
في سوريا جاء من أجل ضمان نصر 

شخصي نهائي له، وتناسى كل الدوافع 
الروسية الذاتية واالستراتيجية والعسكرية 

والسياسية، وتوحي تصريحاته بأن 
الروس يحاربون لينتصروا على الجميع ثم 

ُيسّلمون له مفاتيح سوريا ويرحلون، وأن 
السوريين سينسون المآسي وجرائم الحرب 

والقتل الجماعي والمجاعات والدمار الال 
محدود الذي خّلفتها حربه وسيعودون إلى 

حضنه راضين سعيدين.
قّدم النظام السوري لروسيا األرض 

للطائرات العسكرية، ودون سقف زمني، 

ودون أن يحق لحكومته الدخول إلى مناطق 
انتشار القوات الروسية إال بموافقة الطرف 

الروسي، وسّلم قيادة العملية العسكرية 
لروسيا، وسمح لها أن تقرر الكثير من 

األمور بالنيابة عنه مقابل منع سقوطه الذي 
كان وشيكا قبل التدخل الروسي، ورغم هذا 
مازال يعتقد أنه مازال قادرا على المناورة، 
ويحاول دخول البرزخ بين روسيا وإيران 

ويلعب في تلك المنطقة الخطرة. حيث ترى 
أوساط الحكم في دمشق أن روسيا يمكن 

أن تضمن استمرار النظام مرحليا أما 
إيران فيمكن أن تضمنه بشكل أبدي، وأن 
األول حليف تكتيكي بينما الثانية حليفة 

استراتيجية.
يحاول األسد التعامل مع الوضع 

السوري كالعب األكروبات، ويعتقد أنه 
قادر على السير على الحبل الفاصل بين 

روسيا وإيران، لينهل من قوة روسيا 
وحمايتها وقوتها الدولية من جهة ويتكئ 

على ميليشيات إيران وتمردها على 
المجتمع الدولي وطائفيتها من جهة أخرى، 

وهو يعتقد أن هذا اللعب وحده الضامن 
الستمراره بالحكم والسلطة.

ليس مستبعدا أن ُيحاول األسد 
عصيان الروس، فلنظامه تاريخ حافل 

بتغيير المواقف ونقض الوعود والتأقلم 
مع الظروف واللعب على الحبال، تاريخ 

من تذبذب العالقات وتبدلها صعودًا 
وهبوطًا مع الكثير من الدول والحكومات 

واألنظمة، فعالقته التي وصلت خالل فترة 
قياسية بسرعتها مع تركيا إلى درجة 

العالقة االستراتيجية سرعان ما انهارت 

وتحّولت إلى العداء الُمطلق بسرعة 
قياسية أيضًا. وينطبق األمر نفسه على 
عالقته بقطر والسعودية ومصر، وهذا 

التذبذب والمزاجية صبغا أيضًا عالقاته 
مع لبنان والعراق، وهيمنت على عالقاته 
مع المنظمات الفلسطينية من فتح وحتى 

حماس، كما وسمت وخربت عالقته بفرنسا 
وبالعديد من الدول األوروبية التي حاولت 
مد يد العون له لتنتشله من قطيعة دولية 

خانقة بعد استالمه السلطة بسنوات قليلة.
من منطلق الواقعية السياسية يمكن 

القول إن التصريحات الروسية بحق 
األسد ليست بالضرورة مؤشر على تحول 

سياسي جذري بموقف الكرملين، لكّنها دون 
شك تنبيه عالي اللهجة بأن التمرد تتبعه 

عقوبة، وأن خروج األسد عن النص الروسي 
سيؤدي إلى ”عدم خروجه بكرامة“ كما 

قال تشوركين. وهو ما ُترّجحه المعارضة 
السورية التي تقول إن النظام لو كان يعرف 

معنى الكرامة لما شن حربًا طاحنة على 
شعبه لمجرد أنه طالب بالحرية والكرامة.

ُيطلق األسد تصريحات وفتاوى سياسية 
أكبر من حجمه، وهو يعتقد أنه قادر على 

االستفادة من االندفاع الروسي ووضع حد 
له متى شاء، ليعود إلى حضن إيران من 
جديد، لكّنه ينسى أن خروج روسيا من 

سوريا لم يعد بيده، وأن سيطرة إيران على 
القرار السوري من جديد سُيشعل حروبًا 

إقليمية ال نهاية لها، ستدفع الروس لضرب 
النظام بيد من حديد كما تضرب المعارضة 

اآلن، عندها لن يفيده ال حرس ثوري وال 
ماللي وال مرشد.

باسل العودات
كاتب من سوريا

األسد يحاول التعامل مع الوضع السوري 
كالعب األكروبات، ويعتقد أنه قادر على 

السير على الحبل الفاصل بني روسيا 
وإيران، لينهل من قوة روسيا وحمايتها 
وقوتها الدولية ويتكئ على ميليشيات 

إيران وتمردها على املجتمع الدولي

اجلمود، ال يفسر التغيير في املوقف األميركي
بخصوص مصير األســـد بصحوة إنســـانية
مفاجئـــة، بل يكمن اجلـــواب في جتنب أوباما

الدولة وصعـــود القـــوة الســـتعمال

إذ تقـــوم الطائرات املقاتلة الروســـية بقصف 
مواقع املتمردين املناهضني لألسد بينما يدير 

النشطاء اإليرانيون احلرب على األرض.
بأن أوباما حتذيـــر يبقـــى اآلن حد وإلـــى

أن التنـ
العملية
األسد ف
املتمثلة
هـــي مه
التنازل
وطهران
الدولة ا
املعارض

دعم ال

املقا
الشـــرق
منه بص
مع و
األس
وإيجاد

الســـتعمال القـــوة وصعـــود الدولة 
الهجمـــات أدت  كمـــا  اإلســـالمية. 
وســـان  باريـــس  فـــي  املذهلـــة 
برناردينو إلى إثارة الرأي العام 
احلملـــة  وأعطـــت  األميركـــي، 
ضـــد داعـــش دفعـــا جديـــدا، 

وإلـــى حد اآلن يبقـــى حتذيـــر أوباما بأن 
روسيا ســـتتورط في مســـتنقع، وأن العملية 
لـــن  تقودهـــا  التـــي 
تعبير  مجـــرد  تنجح 
صـــارخ عـــن اإلميان 
بالذات ال غير. إذ وعلى 
عكس هـــذه التصورات 

ا
ه
ا
و
ا
ا

د

ا
م

و



7 الثالثاء 2016/02/23 - السنة 38 العدد 10194

} الصـــورة، ببســـاطة، كمـــا رســـم مالمحها 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون، 
هي أن بريطانيا ستكون مع االحتاد األوروبي 
في األمـــور التي تفيدها وحتقـــق مصاحلها، 
وســـتبقى خارج التزاماته فـــي األمور التي ال 
تناســـبها، وال حتقق تطلعاتها. ومن ثمة، دعا 
كاميـــرون مواطنيه اجلمعة 19 فبراير احلالي، 
بعـــد مفاوضـــات ماراثونيـــة فـــي العاصمـــة 
البلجيكية بروكسل، إلى قبول اتفاق جديد مع 
أوروبا، والتصويت لصالح استمرار بريطانيا 
في االحتاد األوروبي في االستفتاء الذي سيتم 

في 23 يونيو من العام اجلاري.
هذه هـــي الصورة العامة، أمـــا التفاصيل 
فهي كثيرة وواســـعة بقدر اتساع العالقة بني 
بريطانيا وشـــركائها األوروبيني. ومن أبرزها 
أن بريطانيـــا ســـتظل خارج منطقـــة اليورو، 
التي تضم حاليا 19 دولة، وستحتفظ باجلنيه 
اإلسترليني. كما يضمن االتفاق اجلديد حماية 
اخلدمات املالية التي تقدمها لندن، وهي أكبر 
مركـــز مالي فـــي أوروبـــا، من أي تشـــريعات 
أوروبيـــة ميكـــن أن تؤثر عليها. عـــالوة على 
حماية الشـــركات البريطانية من أي متييز في 
معامالتها التجارية مع منطقة اليورو بســـبب 

استخدام العملة البريطانية. 
وعـــالوة على ذلك، فـــإن االتفـــاق اجلديد 
يعطـــي بريطانيـــا احلق فـــي منـــع مواطني 
االحتـــاد األوروبي الذين يبحثون عن عمل في 
بريطانيا من احلصول على مســـاعدات مالية 
من الدولة ملدة أربع ســـنوات، وذلك استجابة 
لشـــكوى الكثير من البريطانيـــني من حصول 
الوافدين اجلدد من أوروبا، خاصة من شـــرق 
أوروبـــا مثل بولندا ورومانيـــا وبلغاريا، على 
معونـــات حكومية بعد وصولهم إلى بريطانيا 
بفتـــرة بســـيطة. غيـــر أن كاميـــرون اضطـــر 
إلـــى تقدمي تنـــازالت في هذا املجال لشـــركائه 
األوروبيني بســـبب اعتراض بولندا، وانتهى 
األمر بأن منع املعونات سيســـتمر ملدة ســـبع 
ســـنوات فقط، فيما كان كاميـــرون يتطلع ألن 

يبقى ملدة 13 سنة.
وصحيح أن كاميرون قدم بعض التنازالت 
عمـــا كان يتطلـــع إليه فـــي هذا االتفـــاق، لكن 
صحيـــح أيضا أن األوروبيـــني قدموا بدورهم 
تنـــازالت، وقبلوا بوضـــع خـــاص لبريطانيا 

داخل االحتـــاد األوروبي، الذي يضم حاليا 28 
دولة، وبشـــكل يصعب تخّيـــل تكراره مع دولة 

أوروبية أخرى.
ولكن الســـؤال هو ملاذا حـــرص الطرفان، 
بريطانيـــا واالحتاد األوروبـــي، على الوصول 
إلـــى صيغـــة زواج جديد، حتى لـــو بدا مجرد 
”زواج مصلحـــة“ ال يحمـــل الكثير مـــن الدفء 

واحلماس؟

احتياج متبادل

االحتاد األوروبي سيخسر الكثير بال شك 
إذا خرجـــت بريطانيا منـــه، إذ متثل بريطانيا 
ثاني أكبر اقتصاد في االحتاد بعد أملانيا، كما 
أن الـــدول الثالث الكبرى فـــي االحتاد، أملانيا 
وفرنســـا وبريطانيا، تعمل معا في الكثير من 
امللفات السياسية الهامة، سواء على املستوى 
األوروبـــي أو الدولـــي. وعـــالوة علـــى ذلـــك، 
فإن خـــروج بريطانيا ســـيغير موازين القوى 
النســـبية بني الدول الرئيســـية فـــي االحتاد، 
وستبقى القيادة أساســـا بني أملانيا وفرنسا. 
ونظـــرا ألن أملانيـــا هـــي القاطرة التـــي تقود 
اقتصاد أوروبا، فإن فرنســـا ستصبح الشريك 
األضعـــف إذا اقتصر األمر عليهـــا مع أملانيا. 
ولعل هذا ما يفســـر حرص الرئيس الفرنسي 
فرنســـوا هوالند على اســـتمرار بريطانيا في 
االحتاد األوروبي، بخـــالف املوقف التاريخي 
للزعيم الفرنســـي الراحل شـــارل ديغول الذي 
رفض مرتـــني انضمام بريطانيا إلى الســـوق 

األوروبية املشتركة في عامي 1963 و1967.
وتدعـــم أملانيا أيضـــا بقـــاء بريطانيا في 
االحتـــاد األوروبي نظرا لتقـــارب املواقف بني 
البلدين في قضايا هامة، مثل برامج التقشـــف 
املالـــي التي تتبناها برلـــني. وتبدو بريطانيا، 
ودول شـــمال أوروبا عمومـــا، أكثر توافقا مع 
برلـــني فـــي السياســـات املالية مقارنـــة بدول 
جنوب أوروبا. هذا عالوة على أن حاجة أملانيا 
للتنسيق مع بريطانيا في امللفات الهامة خارج 
أوروبا، مثلما حدث في املباحثات حول امللف 

النووي اإليراني.
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، فـــإن بريطانيا ال 
ميكنهـــا أن تبقـــى خـــارج الســـوق األوروبية 
املوحـــدة، أكبر جتمـــع اقتصادي فـــي العالم، 
الذي يســـتهلك نحـــو 51 باملئة مـــن صادرات 
الســـلع البريطانيـــة، أو نحـــو 45 باملئـــة من 
صادرات بريطانيا إجماال إذا أضفنا صادرات 
اخلدمات، مثل الســـياحة والنقـــل واخلدمات 
املالية. كما أن جناح بريطانيا في جذب الكثير 
من االســـتثمارات األجنبيـــة يرجع، على األقل 
فـــي جزء منـــه، إلى أن املســـتثمرين يتمتعون 
بفـــرص بيـــع منتجاتهـــم فـــي كامل الســـوق 
األوروبية املوحدة، وليس الســـوق البريطاني 
فقط. وهذه ميزة هائلة بال شك لكل الدول التي 
تتمتع بعضوية الســـوق. وال يبدو منطقيا ما 

يقوله املطالبون بخروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي، وهو أن ارتباط بريطانيا بالســـوق 
األوروبية مينع متددها ألسواق أخرى كبيرة، 
خاصة الصني والهند. وعلى سبيل املثال، فإن 
صادرات أملانيا للصني تبلغ في الوقت احلالي 

ثالثة أمثال صادرات بريطانيا.
وإذا كان منتقـــدو االحتاد األوروبي يرون 
أن بريطانيـــا تخضـــع للكثيـــر مـــن القواعـــد 
األوروبية، فإنها ستســـتمر فـــي االلتزام بهذه 
القواعد طاملا اســـتمرت فـــي التمتع بعضوية 
الســـوق املوحـــدة. وهنـــا ميكـــن النظـــر إلى 
ال  اللتـــني  وسويســـرا،  النرويـــج  منوذجـــي 
تتمتعان بعضوية االحتاد األوروبي، ولكنهما 
تلتزمـــان بأغلـــب القواعد األوروبية بســـبب 

عضويتيهما في السوق املوحدة.
وكل هـــذا يعنـــي أن بريطانيـــا لـــو قّلدت 
النرويج أو سويسرا ستخضع ألغلب القواعد 
األوروبية دون أن يكون لها دور في صياغتها، 
وستفقد تأثيرها السياسي على أوروبا، وهذا 
يخالـــف ما حاولـــت بريطانيا القيـــام به عبر 

تاريخها الطويـــل. إذ دخلت بريطانيا في عدة 
حروب ملنع انفراد أملانيا أو فرنسا بالسيطرة 

على أوروبا.

اسكتلندا تهدد باالنفصال

مشـــكلة أخرى تواجه من يطالبون بخروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، وهي إمكانية 
انفصال اســـكتلندا. إذ يبدو املـــزاج العام في 
أدنبرة وغالسكو مختلفا كثيرا عن لندن جتاه 

املوقف من عضوية االحتاد األوروبي. 
وعلـــى النقيض مـــن اخلـــالف القائم بني 
السياســـيني فـــي إنكلتـــرا حـــول البقـــاء في 
االحتـــاد األوروبـــي، فإن أغلبيـــة واضحة من 
االســـكتلنديني تطالـــب بالبقـــاء فـــي االحتاد 
األوروبي. وكما أوضحـــت الوزيرة األولى في 
اســـكتلندا، نيكوال ســـتيرجون، زعيمة احلزب 
القومي االسكتلندي، إذا مت التصويت لصالح 
خـــروج بريطانيا من االحتـــاد األوروبي، فإنه 
”تقريبا مـــن املؤكد“، بحســـب وصفها، أن يتم 

االســـتفتاء مجددا على اســـتقالل اســـكتلندا، 
وذلك ألن االسكتلنديني لن يقبلوا باخلروج من 

االحتاد األوروبي ”رغما عنهم“.
وفي ذات الوقت من الواضح أن تيارا قويا 
في إنكلترا يطالب بخروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبـــي تقـــوده مجموعة من السياســـيني 
البارزين، من بينهم وزراء في حكومة كاميرون 
قرروا أن ينتهجوا نهجا مخالفا له، ومن بينهم 
عمدة لندن، بوريس جونســـون، وهم يرون أن 
بالدهم ســـتتخلص من أعباء كثيرة بخروجها 
من االحتـــاد األوروبي، مثل أعبـــاء املهاجرين 
وقيـــود اللوائح األوروبية، وســـتمتلك قرارها 

بشكل أفضل.
وتظـــل دعوة كاميرون لقبـــول عقد الزواج 
اجلديد مع أوروبا محل جدل ال يتوقف. أوروبا 
من جانبها قدمت كل ما تســـتطيع لكي يستمر 
هذا الزواج، لكن ال ميكن أن يســـتمر احلب من 
طرف واحد. وال بد أن يختار البريطانيون: إما 
الطالق، وإما عقد زواج جديد، ولو كان مجرد 

”زواج مصلحة“.

[ بريطانيا مع االتحاد في ما يفيدها وخارج التزاماته في ما ال يناسبها  [ كاميرون يدعو لعقد شراكة جديدة مع االتحاد األوروبي
بريطانيا: صراع التسليم ألوروبا أو القفز إلى المجهول

لطاملا اعتبر االحتاد األوروبي، على مدى سنوات طويلة، النموذج األمثل لظاهرة الشراكة 
ــــــة املتميزة، وكثيرا ما اتخذ رمزا للداللة على إمكانية االحتاد رغم وجود مجموعة  اإلقليمي
مــــــن اللغات والثقافات والسياســــــات املتباينة، لكن يبدو أن هــــــذه الظاهرة مهّددة بانفراط 
ــــــوم 23 يونيو القادم في بريطانيا  عقدها في حال كانت نتيجة االســــــتفتاء املقرر إجراؤه ي

لصالح خروجها من االحتاد األوروبي.

في 
العمق

{المفوضيـــة األوروبية لن تقوم بحملة ولن تتدخل في النقاش الجاري في بريطانيا لحســـم مســـألة 
البقاء أم ال في االتحاد األوروبي خالل استفتاء ٢٣ يونيو}. 

مارغاريتس شيناس
املتحدث باسم املفوضية األوروبية 

{سأدعو إلى مغادرة االتحاد األوروبي. وال يجب الخلط بين روائع أوروبا والغذاء الممتاز والصداقات مع 
مشروع سياسي قائم منذ عقود وينذر اليوم بالخروج عن السيطرة الديمقراطية}.

بوريس جونسون
رئيس بلدية لندن

ماذا ستفعل من دون بوريس

بريطانيـــا لـــو قلـــدت النرويـــج أو 
سويسرا ستخضع ألغلب القواعد 
األوروبيـــة دون أن يكـــون لها دور 

في صياغتها

◄

عامر املأمون

العربـــي  الربيـــع  ثـــورات  انـــدالع  رغـــم   {
والتغيرات التي تشـــهدها املنطقة العربية، إال 
أنه لم تطرح بعد احملاوالت التي تصب في نقد 
للتاريخ السياســـي العربي املعاصر، وخاصة 
املراحل املفصلية التي مرت بها املنطقة، ودور 
األحـــزاب والتيارات السياســـية التي حكمت 
ســـابقا، وانهارت أفكارها. وغيـــاب هذا النقد 
جعل األخطاء التي شـــهدتها املنطقة في بداية 

القرن تتكرر اآلن أمامنا.
ويكشف عن هذا اخللل الكاتب والصحافي 
اللبناني ســـليمان الفرزلي فـــي كتابه اجلديد 
”حـــروب الناصرية والبعث“ الصـــادر عن دار 
نوفل هاشـــيت أنطوان، والذي يقدم من خالله 
قـــراءة نقديـــة مقارنـــة للصـــراع العربي إبان 
الوحدة بني سوريا ومصر، في محاولة لتفكيك 
املفاهيـــم املرتبطة بتلك الفتـــرة إلعادة النظر 
فيها، وخصوصا في ظل فشـــل كال املشروعني 
في حتقيق أهدافهما أو أهداف اجلماهير التي 

يدعي كالهما أنه ميثلها.
الســـورية  الوحـــدة  الفرزلـــي  ويتنـــاول 
املصريـــة، وخصوصا العالقـــة املضطربة بني 
احلزبني اللذين كانا ناشـــطني بشـــدة في تلك 
الفتـــرة بوصفهمـــا ثوريني أو األكثـــر ثورية، 
وهما حـــزب البعث في العراق وســـوريا إلى 
جانـــب الناصريـــة في مصـــر بقيـــادة جمال 
عبدالناصـــر. ويشـــرح سياســـة كال احلزبني 
وأخطاءهما وما مارساه من دكتاتورية، وبّني 
سياســـة عبدالناصر ســـواء في مصر، أو في 
سوريا أيام الوحدة عبر إطالق يد عبداحلميد 

السراج فيها، وجتاهل حزب البعث وتهميشه. 
والتكتيك الـــذي مارســـه عبدالناصر بوضعه 
لشـــروط الوحـــدة، وخصوصـــا ذاك الشـــرط 
املرتبط بحّل األحزاب السياســـية في سوريا، 
وخاصة البعث، بوصف هذا الشرط يشكك في 
”وحدوّية“ هذه األحـــزاب وموقفها من الوحدة 
العربيـــة. إلـــى جانـــب التعامل مـــع الوزراء 
الســـوريني في فترة الوحـــدة بوصفهم أتباعا 

له ال شركاء.
وينتقـــد الفرزلـــي االنقســـام العربي حول 
القضايا املختلفة، واملقاربات الفاشـــلة لتبرير 
التدخل اخلارجي في املنطقة وكأن ”املاضي ال 
بل هو حاضر دوما، ما جعل األنظمة  ميضي“ 
العربية املعاصرة تنتهي بوصفها دكتاتوريات 
اســـتخباراتية، تقّنعـــت باليســـار في ســـبيل 
الوصول إلى السلطة. وكأن تاريخ العرب يعيد 
وسيكرر نفســـه، وخصوصا مفاهيم املؤامرة 
التي استخدمتها السلطة وتلك األحزاب التي 
تّدعـــي التقدمية في ســـبيل تبريـــر هزائمها.
املفاهيـــم األخرى التي يتطـــرق إليها الفرزلي 
هي التي أسســـت لظهور األحزاب ”التقدمّية“ 
في املنطقة، ويشـــير إلى غمـــوض معنى هذه 
املفاهيـــم، كالعروبة و“اإلســـالم“ والقومية بل 
وحتى الثورة. وينتقد استخدام هذه املفاهيم 
من قبـــل الناصريـــة والبعـــث وحتويلها إلى 
وسيلة سياسية، وليس انتماء ثقافيا وفكريا، 
وخصوصـــا في اإلســـالم بشـــقه السياســـي. 
فميشـــال عفلق، مؤســـس حزب البعث، حاول 
أن  حـــني  فـــي  اإلســـالم،  بأهـــداب  التمســـك 
عبدالناصر في اجلوهر قام في حكمه على دعم 
اإلخوان املســـلمني. وهذا ما أشار إليه الكاتب 

مستعرضا عالقة سيد قطب مع حركة الضباط 
األحرار، واملبادئ التـــي وضعها قطب، والتي 
ترفـــض مفاهيم االنتمـــاء القومـــي بوصفها 
”كفرا“ والتركيز على االنتماء اإلسالمي، وقمع 
اجلماهيـــر وتســـييرها، والوقـــوف في وجه 
الفنان و“ميوعتـــه“. ثم يذكر بعدها خيبة أمل 
قطب وانفكاكه عن هذه احلركة التي كان يحلم 

بأن يكون من منظريها وثورييها.
ويناقش الكتاب ”أزمة احلرب والســـلم مع 
إســـرائيل“، وخصوصا احملاوالت ”الصوتّية“ 
العربيـــة للقضـــاء عليها، ثـــم الواقع املختلف 
في التعامـــل معها، الذي وصل حّد التســـليم 
بوجودها، في تناقض مع الشـــعارات الرّنانة 
التي رفعهـــا كل من البعث وعبدالناصر. كذلك 
ربط احلرب مع إســـرائيل باحلرب األهلية في 
الداخـــل العربي، بوصف احلـــرب األهلية هي 
املصير شـــبه احلتمـــي في حال عـــدم معاداة 
إســـرائيل. فأنظمة القمع العربية، قائمة على 
أســـاس بقـــاء إســـرائيل، وهي احلجـــة التي 
مازالت إلى اآلن تســـتخدمها األنظمة القمعية 
والتنظيمـــات املســـلحة فـــي تبريـــر وجودها 
شـــعوبها حتـــت مفهـــوم ”املمانعة“،  وقمـــع 
بوصفـــه يبرر كل شـــيء، حتى قتل الشـــعوب 

العربية وتهجيرها. وهـــذا ما نراه في جتربة 
البعث الســـوري التي انتهت بتشريد الشعب 

السوري، بحجة حمايته ومحاربة إسرائيل.
وخالصـــة القول إن املؤلف يعود في كتابه 
هذا إلى تاريخ نشأة حزبي ”البعث“ و“العربي 
أداءهمـــا  مفنـــدا  الناصـــري“،  الدميقراطـــي 
وعالقتهمـــا باحلركات اإلســـالمية، لعله يجد 
في املاضي تفســـيرا ملـــا يجـــري راهنا. وهو 
مـــا مينحه اليـــوم أهمية نظرا إلـــى احلركات 
التي يشـــهدها العالـــم العربي، خصوصا بعد 

عودة اإلسالم السياســـي إلى الواجهة. إال أن 
الفرزلـــي يختتـــم  بقوله ”يبقـــى بصيص من 
األمل وسط هذا الركام وهو أن تقوم في العالم 
العربي قوى حية تتصّدى للمواجهة مع العدو 
احلقيقـــي التاريخـــي لألمة وداعميـــه وقوفا 

صلبا ومتفوقا“. 
وهـــذا يعني أنه رمبـــا يأتـــي الزمن الذي 
تنتبه فيه الزعامات العربية إلى اخلطر  الذي 
يتهددها، وحتـــدد أهدافها بدقة حتى تصحح 

مساراتها، وتنسى خالفاتها.

} لنــدن - هبط اجلنيه اإلســـترليني أمام 
الـــدوالر بعدمـــا انضم رئيـــس بلدية لندن 
بوريس جونســـون إلى معســـكر املطالبني 
بانفصـــال بريطانيا عن االحتاد األوروبي، 
وهو مـــا أدى إلى تنامـــي املخاوف من أن 
خـــروج بريطانيا من االحتاد أصبح خطرا 

حقيقيا.
الـــوزراء  رئيـــس  توصـــل  وبعدمـــا 
البريطاني ديفيد كاميـــرون إلى اتفاق مع 
االحتاد األوروبي يتيح لـــه محاولة إقناع 
البريطانيـــني بالبقـــاء داخـــل التكتـــل في 
االســـتفتاء املقـــرر إجراؤه فـــي 23 يونيو، 
فإن حترك جونسون مع عدد قليل من كبار 
أعضاء حزب احملافظني احلاكم حّفز موجة 

بيع للجنيه اإلسترليني في آسيا.
وتراجع اإلســـترليني 1.5 باملئة ليصل 
إلى 1.4175 دوالر مســـجال أدنى مستوياته 
في ثالثة أســـابيع. وإذا استمر االنخفاض 
فسيشـــكل ذلك أكبر هبوط فـــي يوم واحد 

خالل 11 شهرا.
هبـــوط  علـــى  املراهنـــات  وبلغـــت 
اإلسترليني على مدى الستة أشهر القادمة 
أعلـــى مســـتوياتها فيمـــا يزيد عـــن أربع 

سنوات. 
وعلى الصعيـــد األمني حـــذرت وكالة 
الشـــرطة األوروبيـــة (يوروبـــول) االثنني 
مـــن أن بريطانيـــا ســـتكون أكثـــر عرضة 
لالعتـــداءات واجلرمية املنظمـــة إذا قررت 

اخلروج من االحتاد األوروبي.
وقال مدير "يوروبول" البريطاني روب 
وينرايـــت علـــى هامش مؤمتـــر صحافي 
فـــي الهاي حيـــث مقر املنظمـــة "أالحظ أن 
اململكة املتحدة تعتمد بشـــكل واضح جدا 
علـــى االحتاد األوروبي في ما يتعلق بأمن 

مصاحلها".

اإلسترليني يتراجع بعد تأييد 
رئيس بلدية لندن للخروج

أزمات الشرق األوسط المتصاعدة: في الماضي تفسير لما يجري راهنا

محمود القصاص
كاتب مقيم في لندن

ميشيل عفلق: البعث العربي، جمال عبدالناصر: القومي العربي

األخطاء التي شـــهدتها المنطقة 
اآلن  تتكـــرر  القـــرن  بدايـــة  فـــي 
أمامنا والسبب غياب نقد للتاريخ 

السياسي العربي المعاصر

◄
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} تشكلت حكومة الرئيس تمام سالم قبل 
عامين تحت سقف معادلة ”ربط النزاع“ بين 
قوى 14 آذار وقوى 8 آذار، هذا ما قاله زعيم 
تيار المستقبل في محاولته تبرير المشاركة 

في الحكومة مع حزب الله المنخرط في القتال 
السوري، وعلى مستوى المنطقة، ربط النزاع 

هذا وفر لحزب الله استقرارا أمنيا لقاعدة 
انطالق مقاتليه تلبية لما يسميه الواجب 

الجهادي في سوريا والعراق واليمن، و“حيث 
يجب أن نكون سنكون“ كما قال أمين عام حزب 

الله حسن نصرالله، في المقابل وفر التوافق 
اإلقليمي والدولي على الحفاظ على االستقرار 

األمني النسبي في لبنان، فرصة نظرية 
إلمكانية تعزيز منطق الدولة وشروطها، لكن 

في واقع الحال بدا أن مؤسسات الدولة باتت 
في خدمة مشروع الدويلة التي يقودها حزب 

الله، ولعل عدم انتخاب رئيس للجمهورية 
أثبت أن الفراغ الدستوري كان عنصر قوة 
له ولمشروعه اإلقليمي. بهذا المعنى كان 

حرص المملكة العربية السعودية على دعم 
المؤسسات العسكرية واألمنية، وليس دعم 
خيار ميليشيات في لبنان، تعبيرا عمليا عن 

دعمها خيار الدولة، المؤسف أن مسار األمور 
كان يظهر عكس ما تتمنى المملكة، والكثير من 
اللبنانيين الذين باتوا يرون أمام أعينهم كيف 

يتم تجيير كل المؤسسات لحساب مشروع 
دويلة حزب الله على حساب الدولة الجامعة. 

تجميد الهبة السعودية كان رد فعل على 
استمرار انهيار الدولة أمام الجميع وتحديدا 

أمام أعين قوى 14 آذار التي بالغت بإظهار 
العجز السياسي عن مواجهة هذا المسار.

لبنان أمام استحقاق مفصلي على صعيد 
عالقاته العربية والخليجية على وجه التحديد. 

وبعيدا عن المواقف السياسية التي يتبناها 
كل طرف سياسي، ما كان منها متعلقا بالنظام 

العالمي الجديد، أو بمشروع إزالة النفايات، 
من كان مع إيران أو مع العدو الصهيوني 
أو كان مؤيدا للسياسة السعودية، إن كان 

مع البراميل القاتلة في سوريا أو مع تنظيم 
داعش ونموذج اإلرهاب. كل ذلك، مهما بلغ 

من توصيف إيجابي أو سلبي، يمكن إدراجه 
في سياق الحريات وحرية التعبير. لكن ثمة 
ما هو فوق كل ذلك، وهو ما تبقى من نظام 

مصالح الدولة اللبنانية. ذلك النظام الذي تبني 
الدول على أساسه سياساتها، ويكون المحدد 

لسياساتها الخارجية، باعتبار أن جوهر 
أهداف السياسة الخارجية ألي دولة هو حماية 

مواطنيها، وبالتالي حماية وجودها.
عندما توترت العالقة الروسية التركية 

قبل شهرين بسبب الموقف من سوريا عمدت 
الحكومة الروسية فورا إلى اتخاذ سلسلة 

إجراءات ضد تركيا. أوقفت استيراد البضائع 
التركية، فرضت نظام الفيزا على دخول األتراك 

إليها، بعد أن كان دخولهم ال يحتاج إلى هذا 
النظام. ثم بدأت تركيا االستعداد لالستغناء 

عن الغاز الروسي بعقد اتفاقيات مع دول أخرى 
وتحديدا قطر. هذا واحد من نماذج انعكاس 

توتر العالقات بين دولتْين على الجانب 
االقتصادي، وعلى التعاون بين الدولتين. 

في المثال اللبناني السعودي والخليجي، ما 
يفترض أن يشكل عنصر اهتمام كبير لدى 

الحكومة اللبنانية واللبنانيين عموما، فتجميد 
الهبة السعودية للجيش اللبناني هو رسالة 
أولية من الرياض على خلفية المواقف التي 
اتخذها لبنان عبر وزارة الخارجية في شأن 

العدوان على الممثليات السعودية في إيران، 

وعلى الموقف من التدخل اإليراني في الدول 
العربية، والذي كان موقفا نافرا في اجتماع 

وزراء الخارجية العرب واجتماع منظمة الدول 
اإلسالمية. نافر ألنه ال يراعي نظام مصالح 

الدولة اللبنانية، قبل أن نتحدث عن نظام 
المصالح العربية والعالقات التاريخية بين 

لبنان والسعودية.
حصار المصالح اللبنانية، الذي يبرره 

سلوك وزارة الخارجية اللبنانية، يجعل 
لبنان أمام تحّد حقيقي إزاء الخيارات التي 

سيعتمدها. ال سيما أن القضية لم تعد تتصل 
بعالقة حزب الله، أو حتى الطائفة الشيعية 

في لبنان بالعرب. األمر يطال الدولة بما فيها، 
بل يمكن مالحظة أن االستياء الخليجي بدأ 

يبرز من خالل بعض األقالم الصحافية تجاه 
المسيحيين اللبنانيين وخياراتهم التي يراها 

البعض تعادي مصالحهم ليس في الخليج 
فحسب، بل في لبنان أيضا. ويشير بعض 

المتابعين السعوديين إلى أن عالقة المملكة 
بالقيادات المسيحية كانت، دائما، ممتازة 

ال سيما في زمن الحرب األهلية التي عاشها 
لبنان بين العام 1975 و1990.

موقف قوى 14 آذار، بعد اجتماع قياداتها 
وأركانها في بيت الوسط األحد، حّمل حزب 

الله مسؤولية ما أصاب العالقة اللبنانية 
السعودية. والحكومة اللبنانية معنية بأن 

تتعامل مع المعطى الجديد. وحزب الله أيضا، 
الذي اعتاد على الالمباالة تجاه نظام المصالح 

اللبنانية في الخليج وعلى المستوى الدولي، 
معني بالتعامل مع تداعيات هذا القرار على 

استمرار استقرار البلد، في الحد األدنى لكونه 
منامة لمقاتليه أو استراحة المحارب الذي 
يقاتل في سوريا، وحيث يقتضي الواجب 

الجهادي الذي تقرره إيران في المنطقة 
العربية. وانطالقا من ”نظام المصالح“ هو 

المقاتل،  معني بالمحافظة على ”هداوة بال“ 
حين يقاتل داخل سوريا، بأن عائلته يمكن أن 

تكون غير آمنة في لبنان.
كانت المعادلة قبل عودة سعد الحريري إلى 
لبنان، أن على السعودية أن تدفع ثمن انتخاب 

رئيسا للجمهورية في لبنان، سواء بفاتورة 
سورية أو في اليمن أو غيرهما. المعادلة 

اليوم تتجه نحو منقلب آخر. السعودية تقول، 
من خالل التصعيد األخير، إنها لن تدفع ثمن 

انتخاب رئيس لبنان. والمطلوب أن يقرر 
اللبنانيون ماذا يريدون. هم ال يريدون دولة وال 

رئيس فلماذا الهبة للجيش اللبناني؟
وأكثر من ذلك فإن التفهم السعودي 

للحسابات اللبنانية ال يبرر على أن تتحمل 
تبعاته وحدها من مواقف رسمية ناكرة 

للجميل. لذا فكل الخيارات متاحة. القيادة 
السعودية التي ترفض أن تدفع ثمن انتخاب 

رئيس لبناني إليران، تريد أن تدفع ثمن 
انتخاب الرئيس من رصيدها اللبناني، من 

هباتها السياسية الكثيرة.
ال يمكن فصل عودة سعد الحريري إلى 

لبنان عن التصعيد األخير. مضى وقت على 
”خطأ“ جبران باسيل الثالثي. الجديد هو أن 
هناك جلسة في 2 مارس ومرشحين: ميشال 
عون وسليمان فرنجية. إذا كان اللبنانيون 

حريصين على لبنان فلينتخبوا أحدهما. 
في هذه األثناء فاألسبوع الماضي كان عينة 

عما يمكن أن يعيشوه في ”عهد“ ميشال عون 
وصهره وزير الخارجية.

لماذا تجميد الهبة السعودية خطوة من أجل لبنان

{الخليـــج، والمملكة العربية الســـعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنـــان في يوم من األيام، 

ولهذا ال يجب أن نرد على هذا إال بالتعبير عن أخوتنا وتالحمنا مع العالم العربي}.

متام سالم
رئيس الوزراء اللبناني

{ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن تعيد العالقات مع السعودية ودول الخليج إلى سابق عهدها 

ألنها عالقات خدمت لبنان، بالدرجة األولى، على مر التاريخ سياسيا واقتصاديا وتنمويا}.

أنطوان زهرا
عضو كتلة القوات اللبنانية

} في قصيدة للشاعر أحمد العازمي في أهل 
الزلفى، وهي إحدى مدن المملكة العربية 

السعودية، وقد عرف عن أهلها ميلهم للمغامرة 
واألسفار، وعرفوا بأنهم من أقوى المشتغلين 

بنقل البضائع من موانئ شرق الجزيرة إلى 
الكويت والعقير، أنشد العازمي قائال:
ما منكم اللي جّض قمتوا بهمات
شرق وغرب كّنكم في حريبة
تدورون الرزق قمتوا بهدات

يم القطيف وهجر ما هي غريبة
ومن مصر للسودان للشام حمالت

وركايٍب لعقيل دايم تعيبة
وتعبت من الطرقة وطول المسافات
هجٍن عسفتوها ولو هي صعيبة

هذه القصيدة ذكرتني بالخبر الذي نشر 
قبل أيام في صحيفة سعودية، عن قلق عضو 

من أعضاء مجلس الشورى بسبب تزايد 
أعداد السعوديين المقيمين بصورة دائمة 

في الخارج، ودعا وزارة الخارجية إلى درس 
الظاهرة وأسبابها، قبل أن تشّكل تهديدا أمنيا 

أو معضلة اجتماعية، الدكتور صدقة فاضل 
أشار إلى أن هناك ما يقرب من نحو مليون 

سعودي في الخارج، يمثلون خمسة في المئة 
من السكان، وأكد أن هناك خلال ما على الجهات 

المعنية مراجعته ودراسته قبل أن يتفاقم.
ذاكرة أهل الخليج ال تزال تذكر أهم هجرة 

مرت بها الجزيرة العربية، في عام 1181هـ 
الموافق لـ1757 م كما ذكر ابن بشر، حيث حدث 

قحط عظيم في نجد، وهاجرت أسر عديدة 
إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرها، فيما 
أشار الشيخ إبراهيم بن عيسى، إلى أنه في 

عام 1197هـ الموافق لـ1782 م حدث القحط 

المسمى“الدوالب“، وحدثت جلوات من أهل 
نجد، لكن المؤرخ محمد العبيد يذكر أن عام 

1841م وعام 1846م حدثت معاناة وقحط شديد، 
جعالها من أهم العوامل القوية لنزوح األسر 
والقبائل بشكل عام في الجزيرة العربية، إذن 
علينا أن نتذكر بأن الجوع هو أهم عامل كان 

يدفع األسر لكي تتخلى عن أرضها وتلجأ إلى 
أرض أخرى، ولكن في الوقت الحالي ما الذي 
يدفع السعوديين لكي يهاجروا إلى دول أخرى؟

األرقام المتداولة بحسب موسوعة 
ويكيبيديا للسعوديين المهاجرين في الخارج، 

تشير إلى نحو مليون شخص، يقيم أكثرهم في 
مصر وبريطانيا والواليات المتحدة األميركية، 

إلى جانب اإلمارات ولبنان والمغرب، فهل 
يمكن أن تتحدى السعودية العراق في هجرة 

مواطنيها على سبيل المثال؟
رغم انفتاح السعودية واختالف خطواتها 
الجريئة وتحديدا السياسية، إلى جانب زيادة 

وعي المجتمع السعودي، إال أن األمر يبدو 
أنه اختلف عما سبق، وبات هناك هاجس 

يعبر رؤوس العديد من األسر، وهو الرغبة في 
الهجرة وبدء حياة جديدة مختلفة، بعيدا عن 
حصار العادات والتقاليد. يهرب السوريون 

من قذائف بشار وحطام مدنهم ولهفتهم على 
العيش في هدوء، وهو ما فعله العراقيون في 
ثمانينات القرن الماضي، حينما ترك الشباب 

أوطانهم ليبدأوا حياة مختلفة في الدول 
األوروبية واألميركتين، ويبدأوا كفاحا مريرا 

في إثباتهم لطاقاتهم الالمحدودة. وأثناء 
الحرب األهلية اللبنانية هاجرت المئات من 

األسر تاركة لبنان يذبح من الوريد إلى الوريد، 
هربا من صوت الصواريخ والقتل ورائحة 

الدماء، وأحبوا االستقرار بعيدا عن المشاركة 
في عمليات الذبح اليومية، ولكن ما الذي يدفع 
السعوديين إلى الهجرة بعيدا عن وطنهم، رغم 

أن السعودية كدولة تطورت واختلفت ثقافيا 
واقتصاديا وسياسيا في مختلف النواحي، 

ولماذا يقرر البعض تركها والمضي في بناء 
حياة جديدة وفي أوطان أخرى.

ومن وجهة نظري الشخصية، أجد منطلق 
هجرة السعوديين هي الرغبة فقط في العيش 

والحياة دون وجود أي ضغط اجتماعي أو 
قبلي، فيما أن البعض يجد أنه لن يستطيع 

أن يمضي بقية حياته في ظل وجود ضوابط 
شرعية وعادات وتقاليد قديمة، وال يريد أن 

يعيش أبناؤه ذات الحياة التي عاشها.
ربما ال يشاطر الجميع وجهة نظري، 

ولكن أظن أنه الدالل فقط ما يجبر السعوديين 
على ترك وطنهم والهجرة إلى دول أخرى، ال 
يمكن أن تجد سببا وجيها واحدا غير قصة 

االستثمار الخارجي التي طرحها البعض، ولكن 
الحقيقة تقول إن البعض يرغب في التمتع 
بزينة الحياة ال أكثر وال أقل من ذلك، عدد 

ضئيل من المواطنين ممن تركوا وطنهم ألجل 
العمل في دول مجاورة، ولكن ال يمكن تصنيفهم 
على أنهم مهاجرون ألنه تبقى العودة مفتوحة 

أمامهم بانتهاء مدة عقود أعمالهم.
في السابق كانت الهجرات ال تتوقف في 
الجزيرة العربية، اآلن، يجدها البعض جزءا 
من الشياكة االجتماعية، وتعبيرا عن انفتاح 

هذا الشخص أو أسرته، ولكن ال أظن أن حركة 
الهجرة ستتزايد نظرا لما عرف عن المجتمع 

السعودي، رغبته التي ال يمكن أن يتخلى عنها 
في البقاء تحت نطاق القبيلة واألسرة.

دلع السعوديين في الهجرة

ما الذي يدفع السعوديني إلى الهجرة 

بعيدا عن وطنهم، رغم أن السعودية 

كدولة تطورت واختلفت ثقافيا 

واقتصاديا وسياسيا في مختلف 

النواحي، وملاذا يقرر البعض تركها 

واملضي في بناء حياة جديدة في أوطان 

أخرى

تجميد الهبة السعودية كان رد فعل 

على استمرار انهيار الدولة أمام الجميع 

وتحديدا أمام أعني قوى 14 آذار التي 

بالغت بإظهار العجز السياسي عن 

مواجهة هذا املسار

} هي من املرات القليلة التي تتجرأ فيها 
عاصمة عربية على وصف وتشخيص القمم 
العربية بكينونتها احلقيقية؛ مجرد مناسبة 

للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء خطب 
تعطي انطباعا خاطئا عن الوحدة والتضامن 

بني دول العالم العربي.
موقف الرباط حيال القمم العربية أصاب 

كبد الصواب لعّدة اعتبارات لعّل من بينها 
حتّول اجلامعة العربية من منصة للتعاون 

العربي، وفق نصوصها التأسيسّية، إلى 
منتظم متشرذم بني احملاور اإلقليمية الكبرى 

سيما بعد أن سيطرت طهران على عواصم 
عربية عّدة، وعقب أن اختارت عواصم خليجية 

االنضواء صلب حتالفات استراتيجية مع 
الالعب اإلقليمي التركّي.

عجزت القمم العربية السنوية عن تسوية 
األزمات العربية، وهو األمر الذي أفضى 

بالكثير من فرقاء الوطن الواحد للبحث عن 
عواصم أجنبية لبلورة حل سياسي للمعضالت 

العسكرية واحملن االستراتيجية العابرة 
لألقطار العربّية، واألكثر من ذلك أّنها قصرت 
حّتى في إدارة الصراعات البينّية وحتييدها 
ضمن مقاربة شاملة تضمن احلّد األدنى من 
التعاون العربي، دون الوصول إلى حّد قطع 

العالقات الدبلوماسية كما هو حاصل بني 
بعض الدول العربّية.

احلقيقة السياسية والتاريخية في هذا 
املفصل أّن اجلامعة العربية ضعفت، ومن ثّمة 

انحسرت وانكسرت مع رحيل الشخصّيات 
املرجعّية الكبرى التي كانت تلعب دورا كبيرا 
في جسر الهّوة الداخلية وفي تسوية األزمات 

العربية العربّية.
وهنا نتذكر الزعيم جمال عبدالناصر 

ودوره في جسر الهّوة األردنية الفلسطينية 
في قّمة القاهرة 1970، إضافة إلى الدور الذي 

لعبته الرياض إلنهاء احلرب األهلية اللبنانية. 
اليوم نعيش مرحلة ضعف الدولة، وغياب 

الدور الوطني واإلقليمي اجلامع، واختراق 
العمل العربي املشترك.

خالل السنوات اخلمس املاضية للحراك 
العربي، أبانت اجلامعة العربية عن ضعف 

في املشاركة في تسوية األزمات احمللية ضمن 
الفضاء العربي وكانت في مرات عديدة تلعب 
دور العراب لدخول الدور األجنبي في امللفات 

العربّية.
عند اشتعال األحداث في ليبيا سنة 2011، 

لم تلعب اجلامعة العربية أي دور حقيقي 
إليجاد حّل لألزمة ينهي االستبداد والفساد 

دون استدرار لتدّخل عسكري دولّي يرقص مع 
ذئاب اإلرهاب ويتراقص مع الكيانات العرقّية 

ويضع يده على الثورة والثروة معا.
وعند تفّجر األزمة في سوريا، كانت 

اجلامعة العربية عاجزة ال عن إيجاد تسوية 
سياسية في الشام، وهو األمر الذي فشل فيه 

مجلس األمن ناهيك عن املنتظم العربي، وإّمنا 
عن التقليص من العذابات اإلنسانية الثقيلة 
على اإلنسان السوري الالجئ بني مخّيمات 

تضعه دون منزلة احلياة وفوق مرتبة املمات.
الالفت أّن املنتظم الذي من املفروض أن 
يكون هو الالعب اإلقليمي اجلامع واحملّرك 
لكاّفة الفاعلني احملليني واملؤثر في مشهدّية 

املواقف الغربّية واملتبوع من كاّفة القوى 
الوطنية، أصبح اليوم يتابع تداعي األحداث 

في جغرافيته املشتعلة عبر بيانات سقيمة 
واجتماعات مجتّرة وقمم معروفة توصياتها 

ومعلومة تعهداتها.
الواقع الذي على املنتظم اإلقليمي أن 
يقّر به، أّن العواصم العربية باتت تبحث 
عن حتالفات كبرى خارج اجلسد العربي، 

فالسعودية أنشأت حتالفا إسالميا ملعاجلة 
أزمات عربّية، وسوريا اليوم والعراق ولبنان 

وجزء من اليمن صارت أجزاء من محاور 
غير عربّية. ّمما يدّل على أّن السياسة 

واالستراتيجيا حتّولتا من مخططات لفائدة 
العالم العربي، إلى مشاريع حول العالم 

العربي.
بيان الرباط لم يكن خطابا دبلوماسيا بقدر 

ما كان دعوة إلصالح عميق ملنظومة العمل 
العربي بعد عقود من القصور ونصف قرن من 

العجز املؤسساتي إال في حاالت محّددة.
على الرباط أال تقف عند رفض احتضان 

القمة العربية لسنة 2016، فالرباط حتتاج 
ملواقف جريئة جرأة بيانها األخير، تبدأ من 

القضية الفلسطينية ومتّر عند العالقات 
املتأزمة مع اجلارة اجلزائر، وال تنتهي عند 
إحياء االحتاد املغاربي املنهك إّما بعضال 

الزعامات اجلوفاء للرؤساء والقادة السابقني 
أو باحلقن السريعة واجلرعات العنيفة 

للرئيس املنصف املرزوقي التي وإن أعطت 
صورة مختلفة عن التكّلس القدمي لالحتاد 

املغاربي، إال أّنها دفعته نحو االحتضار عبر 
إعطاء منشطات جلسد نصف ميت.

الرباط أمام استحقاق تقدمي البديل، 
وقد يكون البديل مغاربّي الهوى والهوّية، 

ومن مدينة العيون بالذات عاصمة الصحراء 
املغربية.

استمعوا إلى الرباط

علي األمين
كاتب لبناني
ن ااألأل أمين بن مسعودلل

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

سارة مطر
كاتبة سعودية



} ال أعرف متى أطلق مصطلح ”المعلوم 
من الدين بالضرورة“، إلرهاب من يجرؤ 
على مناقشة قضية تتعلق بفقه بشري، 

يتقصى السياق التاريخي لظاهرة 
بشرية ألبست ثوبا دينيا. هذا المصطلح 
ينافس مصطلحا آخر، هو ”الحكم عنوان 

الحقيقة“، إلرهاب من يفكر في مناقشة 
حكم قضائي، ولهذا المصطلح األخير 

”المقدس“ بنود تفسيرية تحذر من انتقاد 
أي حكم أو مناقشته، لتتحول أحكام 

القضاء إلى أيقونات تفسر نفسها بنفسها، 
ويحُرم االقتراب منها. تحكم المحكمة 

بقانون بشري، انطالقا من اجتهاد بشري، 
وليس في حكم القاضي عنوان وال حقيقة، 

وكم من األحكام القضائية ثبت فسادها 
بعد حين، وأعيد االعتبار إلى الضحايا، 

منذ العصور الوسطى في أوروبا إلى اآلن.
بمقولة ”الحكم عنوان الحقيقة“ ُيمنح 
القضاة منزلة من دون الله الذي ال يعاقب 
من ينكر وجوده، مؤجال أمره إلى اآلخرة. 

وتتناقض المقولة فعليا مع درجات 
التقاضي التالية؛ فقد تعيد محكمة النقض 
قضية صدر فيها حكم، إلى هيئة قضائية 
أخرى، تنظرها من جديد، وتقضي بحكم 

يلغي حكما سابقا رأى قاضيه أنه ”عنوان 
الحقيقة“. وبإتاحة الطعن على حكم 

قضائي ال يصبح عنوانا ألي حقيقة. كما 
يمكن رد القاضي نفسه، فتحال القضية 

إلى قاض ليس بينه وبين أطراف القضية 
شيء. ليس القضاة مالئكة، ومن اإلهانة 

ترسيخ خرافة أنهم طبقة اجتماعية 
أسمى، هكذا قال وزير العدل المصري 
السابق محفوظ صابر فخسر منصبه 
في مايو 2015، وقالها أيضا القاضي 

أحمد الزند فخلفه في وزارة العدل. وفي 
مصر اآلن رجل فكاهي ال يفتح فمه بكالم 
مع أي مخلوق في برنامج تلفزيوني إال 
ناطقا بسباب للدين أو األم أو األب. هذا 

الرجل الفكاهي يزعم أنه كان قاضيا، 
ونحن نصدق أنه قاض سابق؛ ألن الثقات 

يؤكدون هذه ”الحقيقة“ التي تعني أن 
هذه ”الطبقة“ تحتاج، من وقت إلى آخر، 

إلى هزات قوية الستبعاد الشوائب 
والحماقات.

ومن المهم أن يطمئن المواطن حامل 
لقب ”متهم“ إلى نزاهة القاضي، والنزاهة 
ال تعني نظافة اليد، وإنما تبدأ بالكفاءة، 

ولكن متابعة أحكام قضائية تصدر في 
مصر، أو يؤجل صدورها في اآلونة 

األخيرة، ال تدعو إلى مثل هذا االطمئنان. 
تكفي ابتسامة آية حجازي التي لم تمنع 
القضبان بريقها إلدانة المشهد المصري 

كله، بما في ذلك كفاءة القاضي.
في أيام البراءة، ثورة 25 يناير 2011 

حلم الشابان محمد حسانين وآية حجازي 
بمصر الجديدة، دولة للعدل والحرية. 

أصبح الحبيبان زوجين، وأسسا جمعية 
”بالدي“ الخيرية لرعاية أطفال ال مأوى 
لهم، ممن يطلق عليهم تجاوزا ”أطفال 
الشوارع“. لم تنتظر الجمعية انتهاء 

اإلجراءات البيروقراطية، فبدأت رسالتها 
برعاية 20 طفال، انتشلتهم من قسوة 

الشارع، ضمن برنامج لتعليمهم وترقيتهم 
إنسانيا واجتماعيا، فألقي القبض 

عليهما في مايو 2014، وأعلنت أجهزة 
األمن ”ضبط شبكة تديرها سيدة أميركية 
الجنسية وزوجها المصري، إليواء أطفال 

الشوارع داخل جمعية غير مشهرة بميدان 
التحرير، بغرض استغاللهم في التظاهرات 

المناهضة للنظام“. انتقلت التهمة من 
الشرطة إلى النيابة التي تواصل حبسهما 

احتياطيا لمدة زادت على 20 شهرا. فهل 
تعجز المحكمة، طوال هذه الفترة، عن 

جمع أدلة اتهام توجهها إلى آية حجازي 
وزوجها، فأين الكفاءة في دولة وكالء 

النائب العام والقضاة؟ فقه اآلدمية يقدم 
على حفظ القوانين، وخصوصا الجائرة، 

ويسمح هذا الفقه اإلنساني للقاضي 
باإلفراج عن ”متهم“ لم يثبت عليه دليل 
إدانة، وال يشكل إطالق سراحه خطورة 
على أحد. ولكن عمى البصيرة ال عالج 

له، ربما ليكتمل المشهد في عيد الحب، 
حين أهدى الزوج ”المعتقل“ إلى زوجته 

”المعتقلة“ آية حجازي باقة ورد، خلف 
القضبان. صورة تلخص جانبا من جحيم 

الفشل المصري.
لو كان قاضي محكمة جنايات الجيزة 

أبا لمحمود محمد، ”معتقل التيشيرت“ منذ 
يناير 2014، لقضى بحكم آدمي، باإلفراج 

عن صبي صار شابا في المعتقل. هل 
كان قميص محمود الذي طبع عليه ”وطن 
بال تعذيب“ يهدد أمن مصر؟ لو كان ذلك 
كذلك فمصر ”ال دولة“ فاشلة، تعجز فيها 

الشرطة والنيابة عن تقديم دليل يدين 
الصبي، حتى الدليل الكاذب نحقق فيه 

فشال مضحكا. ولو تمتعت المحكمة بشيء 
من الكفاءة ألغلقت ملف القضية، لتحفظ 

للصبي مستقبله.
ال يوصف كيان بشري – بوليسي 

تزلزله جملة ”وطن بال تعذيب“ بأنه دولة، 
ومن الطبيعي أن تسمح قوانينه بمعاقبة 
الباحث إسالم البحيري، الذي حكم عليه 

في ديسمبر 2015 بحبسه عاما، بتهمة 
اسمها ازدراء األديان. وباالتهام نفسه حكم 

قاض بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت ثالث 
سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، في يناير 

.2016
في هذا المسلسل، لم يكن لشهر فبراير 

الجاري أن ينجو من مثل هذا الحكم 
العبثي، فحكم قاض، السبت الماضي 

(20 فبراير)، بحبس الكاتب أحمد ناجي 
عامين، بتهمة خدش الحياء العام، في 

فصل من رواية ”استخدام الحياة“ نشرته 
صحيفة ”أخبار األدب“، في 3 أغسطس 

2014. لم يكن النشر سببا في الهياج 
الجنسي لقارئ، وال أدى إلى ارتداد أحد، 

ولكن وكيل النائب العام فرح بدعوى 
حسبة من مواطن ادعى أنه قرأ الفصل 

المنشور، وأصيب باضطراب ”في ضربات 
القلب، وإعياء شديد وانخفاض حاد في 

الضغط“. ولم يسأله: من أين استمد 
الصبر على قراءة صفحتين كاملتين من 

الصحيفة؟ ولماذا لم يغض البصر بالكف 
عن القراءة؟ ثم ينصحه بعالج المازوشية، 

وأحال الكاتب إلى المحكمة بتهمة ”نشر 
وكتابة مقال جنسي خادش للحياء.. ينشر 

سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت 
تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر 

والبالغ، فأضحى كالذباب ال يرى إال 
القاذورات.. حتى عمت الفوضى وانتشرت 

النار في الهشيم“. كالم إنشائي بليد، 
يؤكد عداء رئيس النيابة للقراءة، وحقده 

على المبدعين.
وعز على النيابة أن يحكم قاض 

ببراءة أحمد ناجي، الشهر الماضي، 
فطعنت على البراءة، ليصدر حكم 

االستئناف بحبس الكاتب عامين، بتهمة 
خدش الحياء، وكأن القاضي يعيش بمعزل 
صحي بالرعاية الفائقة في مستشفى، ولم 
يسمع زميله السابق، الفكاهي الذي يسمم 

أجواء مصر بفاحش من القول، من دون 
أن يجرؤ أحد على محاسبته، كأنه كاسر 

عيد الدولة.
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} تعاد هذه األيام وبقوة ومن مصادر 
قريبة من صناع القرار األميركي معلومات 

السعي إلى إجراء تغييرات جوهرية في 
بنية الحكم ببغداد، تستهدف إزاحة رؤوس 
الفساد والعمل على إعادة األموال العراقية 

المنهوبة ومحاربة الفاسدين وتقديمهم 
للقضاء ومحاكمتهم وزّجهم في السجون. 
وأن هناك قائمة كبيرة لإلزاحة واإلحالل 
في حقيبة األميركان ستأخذ طريقها إلى 

بغداد قريبا، وتضيف المعلومات بأن 
المرحلة الثانية من مشروع التغيير هي 

إعادة التوازن الطائفي إلى مؤسسات 
الحكم واالعتماد على أشخاص ذوي خلفية 
عسكرية إلدارة السلطة، أما المرحلة الثالثة 

من السيناريو، فتهدف إلى تنفيذ مشروع 
أقلمة العراق بما يرضي إيران بإقامة 

مشروعها الشيعي على أن يتم اقتطاع 
سامراء وبعض المناطق القريبة من كركوك 

لهذا اإلقليم إلى جانب اإلقليمين السني 
والكردي.

وإذا كان من المبكر تصديق مثل هذه 
التسريبات األميركية الصادرة عن أقوى 

مراكز المعلومات واالستخبارات في العالم، 
وهي نتاج لحالة التوتر والتنافس بين 
أطراف الفريق الشيعي الحاكم ببغداد، 

فإن أي تحرك في مثل هكذا تحول جذري 
لن يتم قبل طرد داعش من العراق ومنع 

عودته إلى أراضيه مجددا خاصة في ظل 
ما تعيشه األزمة السورية من تعقيدات 

عميقة. ولهذا نجد أطراف الجذب الحالية 
بين أميركا من جهة وإيران من جهة ثانية، 
تتمثل في ميادين عدة من بينها من ستكون 

أداة التحرير للموصل من داعش؛ الحشد 
الشيعي أم قوة الجيش النظامي مسنودة 

بالعشائر العربية السنية.
وإرضاء لتكتله، أعلن حيدر العبادي 
أن الحشد ”الشيعي“ سيكون في مقدمة 
معركة الموصل. العراقيون يتمنون أال 

يكون تاريخ تحرير العراق من المحتلين 
والدخالء بعيدا بسبب ما عانوه، شيعة 

وسنة وأكراد وتركمان ومسيحيين، من 
ظلم وحرمان وتشريد وتهجير، لكن اليوم 
هناك وقائع سياسية مظلمة داخل ممثلي 
البيت الشيعي الحاكم وعالقتهم بابنهم 

العبادي ورغبتهم بأال يتحول إلى ”طائر“ 
شارد ضائع عن حقله وعشه الشيعي، قبل 

أن يخلعوا جناحيه، ويحولوه إلى قعيد عن 
السياسة. فقد اشتغلوا على عدم مواصلته 

للعبة السيطرة على الحكم بعد مبايعة 
الشعب والمرجعية له، وعوموا مبايعة 

المرجعية وأدخلوها في دائرة الغموض 
واالرتباك، وأخيرا رفعت يدها عن الدعم 

واإلسناد، وأصبح الشارع الشيعي يتردد 
بالدعم ثم يخمد، وبقي العبادي وحيدا وما 
عليه سوى التسليم بقوة نفوذ الواقع. فهذا 

البيت وأركانه من الصقور والحمائم ال 
يتهاونون في التفريط بالحكم، وهم يعرفون 

جيدا ما يريده األميركان، وقد تصل بهم 
األمور إذا ما تطلبت الظروف إلى الخروج 

عن طاعة طهران إذا وجدوها تفّضل 
مصالحها االستراتيجية الكبرى عليهم، 

وهي التي هيأتهم ودعمتهم للوصول إلى 
حكم العراق. وقد يذهبون إلى الحلول 
االستباقية بسيطرة القوى المتطرفة 

(الميليشيات) وإحراج الجميع.
العبادي حاليا في ظرف سيء ولم تعد 
المعركة ضد داعش تمنحه غطاء الهروب 
من مواجهة الواقع، وإمبراطورية الفساد 

وصلت إلى مفترق طرق، إما تضحيتها 
بزعاماتها وشبكاتها الواسعة داخل العراق 

وخارجه، وإما التضحية بالعبادي. لقد 
أوصلهم الطمع إلى درجة نهب كل شيء 
وكان بمقدورهم أن يتفقوا في ما بينهم 
على سرقة نسبة من هذه الخزائن وترك 
القليل لهذا الشعب العظيم. لقد انتهت 

اللعبة، بما يحصل اآلن من مناقشات 
داخل قيادة القوى الشيعية في ما إذا 

كانوا مؤيدين لخطوة العبادي أم ال في 
مشروع التعديل الوزاري الذي طرحه 

بالمجيء بعناصر من التكنوقراط، وكذلك 
دعوته إلى ما يسّمى ”بحصر السالح بيد 
الدولة“، وهو مشروع ال يحظى بالدعم من 
تلك القوى النافذة إن اقترب من المساس 

بالعناصر القيادية لتلك األحزاب، ومعروف 

أن بعضها لم يعد مستعدا للتراجع عن 
واجهات اإلعالم والوجاهة والنهب، 

والتفرغ للعمل الحزبي الشعبي الذي فقد 
جميع وظائفه بعد حالة اليأس الشعبي 

الشيعي.
فالصحيح أن يكون هؤالء هم 

المستهدفون بالتغيير االحترازي الذي 
يطلبه العبادي وهو يسمع الصوت 

األميركي أكثر من اآلخرين، ولديه التمنيات 
بأن يكون زعيما حاكما مثلما كان رئيسه 

الحزبي نوري المالكي، مع الفارق أن 
المالكي كان قد تربع على خزائن المليارات 

التي تبخرت في ظل حكمه، ما ال يقل 
عن 700 مليار دوالر. وقد صرف المالكي 

ميزانية 2015 قبل اإلطاحة به. أما العبادي 
فيتربع على ”بساط الفقر“، كما يقول المثل 

الشعبي العراقي.

أصبح العراق يستجدي القروض من 
البنك الدولي، واستلم العبادي إرثا أمنيا 
قاسيا، حيث انهارت المؤسسة العسكرية 

بسبب سياسة الفساد وفضيحة سقوط 
المحافظات الغربية وخاصة الموصل بيد 

داعش وهروب ثالث فرق عسكرية تعدادها 
خمسون ألف عسكري من دون قتال أمام 

المئات من الداعشيين، الذين استلموا بال 
معركة معدات الجيش العسكرية الهائلة. 

لقد خّلف المالكي للعبادي إرث الحشد 
الشعبي الذي أنشأه، ورغم صلته الرسمية 

بالقائد العام للقوات المسلحة لكن والءه 
ظل لخارج الحدود، وأصبح اآلن القوة 

المخيفة في الشارع العراقي، وال يسمح 

ألحد المساس (بقدسيته) وسط هيمنة 
قياداته وسطوتها على اإلعالم الحزبي 

الشيعي والموالي داخل العراق، فالحشد 
اليوم أداة المتطرفين الشيعة للمعركة 

المقبلة إن حصلت بين قوى النفوذ إذا ما 
حاول العبادي التحرش لصالح المشروع 

األميركي الجديد في التغيير.
إن هاجس األحزاب الشيعية هو 

احتماالت التغيير في منهج الحكم الذي 
يدعو إليه األميركان حاليا، رغم أنه ال توجد 

مؤشرات على تغيير يزيل الحكم الطائفي، 
وإنما وجوهه الفاسدة، رغم ذلك هناك 

خوف من هذا التحول إن حصل، ويريدون 
خصوصا من المالكي إبعاد العبادي عن 

الحكم لكي ال يكون ”حصان طروادة“ 
لألميركان بحسب ما يتصورون، عن طريق 

تحطيم صندوقه الخشبي قبل دخوله 
حصنهم رغم أنه من داخل ذلك الحصن، 

وال يهّمهم أن يقدموه ضحية للتمسك 
بالحكم في العراق. والقضية المهمة هي 

لعبهم بورقة العرب السنة، فالقوى السنية 
المشاركة معهم ضعيفة، فقد منعت القوى 

الشيعية العبادي من تمرير قانون ”الحرس 
الوطني“ الذي رّوج له األميركان كجزء من 
حملة توفير عناصر االطمئنان للسنة في 
العراق، كما يمتلكون ملفات كثيرة بينها 

الفساد ضد الزعامات السنية التي تعاونت 
معهم. وأعلنت هيئة النزاهة قبل أيام إحالة 

صالح المطلك إلى القضاء مع آخرين، 
وسبق أن ُحكم باإلعدام على نائب رئيس 

الجمهورية طارق الهاشمي ومطاردة وزير 
المالية رافع العيساوي.

أما قوى المعارضة المسلحة الفعلية 
على األرض، خصوصا في الموصل، والتي 
كانت مقاومة لالحتالل العسكري األميركي، 
فمتهمة بكونها داعشية وإرهابية وال يمكن 
ألحد تقديمها كقوة سياسية، وال يعرف ما 

هي الوصفة المقبلة لها بعد طرد داعش 
من العراق.

العبادي وحده القادر على تحديد 
خياراته، رغم أن المؤشرات تؤكد 

استسالمه لقرارات كتلته، هل سيكون له 
دور في التغيير المقبل أم سيظل طائرا 

ضائعا في حقله الشيعي؟
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العبادي الطائر الضائع في حقله الشيعي

{ورقـــة رئيس الوزراء حيدر العبادي لإلصالح جيدة لكنها بحاجة إلى إيضاحات والمزيد من 

الشرح، وخاصة في ما يتعلق منها بمفهوم حكومة تكنوقراط التي يجري الحديث عنها}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي 

دولة القضاة.. ثالثة مشاهد من أرض النفاق

{الكتل السياسية العراقية مع إجراء تغييرات وزارية شاملة، يجب أن يصوت البرلمان على 

التغييرات من منطلق فصل السلطات، وبتمثيل لكل مكونات الشعب حسب الدستور}.

مسعود حيدر
نائب عن كتلة التغيير العراقية

العبادي وحده القادر على تحديد 

خياراته، رغم أن املؤشرات تؤكد 

استسالمه لقرارات كتلته، هل سيكون 

له دور في التغيير املقبل أم سيظل 

طائرا ضائعا في حقله الشيعي

تحكم املحكمة بقانون بشري، انطالقا 

من اجتهاد بشري، وليس في حكم 

القاضي عنوان وال حقيقة، وكم من 

األحكام القضائية ثبت فسادها بعد 

حني، وأعيد االعتبار إلى الضحايا

} يحتل الوجود املسيحي واستمراره في 
الشرق حّيزا هاما في دراسة أوضاع املنطقة 

ومعاجلتها من قبل العديد من الكتاب 
والباحثني، إذ يعتبرها البعض املنطقة 

األخطر لتواجد املسيحيني، ويتم إلقاء اللوم 
على املجتمع الدولي لفشله في التعامل مع 

ما يعتبرونه حربا ضد املسيحيني في العالم 
اإلسالمي.

أمام التحوالت الكبيرة في منطقة الشرق 
األوسط، وتكسير الرابط التاريخي اإلنساني، 

وسقوط حالة التعايش في املجتمعات 
العربية املتنوعة، وصعود اإلرهاب الديني، 
فقد أسهمت في انحسار الوجود املسيحي 
انحسارا واضحا، فنسبة املسيحيني التي 
قدرت بـ20 باملئة في أوائل القرن العشرين 
لم تعد تتجاوز 5 باملئة من نسبة السكان، 

وهي مرشحة للتناقص بشكل أكبر ليس فقط 
في مناطق الصراع وإمنا في كافة مناطق 

الوجود املسيحي الذي تشكل فيه مصر 
األكثر عددا، ولبنان كأكبر جتمع مسيحي، 
ثم سوريا والعراق واألردن وفلسطني، كما 

تضم إيران وتركيا جتمعات مسيحية، 
ورغم وجود أسباب سياسية واقتصادية 
واجتماعية تفرض الهجرة على اجلميع، 

إال أن ازدياد الهجرة املسيحية ال ميكن 
عّدها قضية سياسية حصرا، فهي ال ترتبط 
بطبيعة األنظمة، وال يشّكل املسيحيون أي 
تهديد أمني أو سياسي ألوطانهم، وليست 

اقتصادية فالهجرة تشمل حتى امليسورين، 
وإمنا تعود ألسباب مختلفة أهمها:

أوال: انعدام حالة التعايش البناء 
القائم على االحترام والندية بني الطوائف 

والقوميات التي تفتح جسور التقارب 
بني املجتمعات، والتي عززها عجز الدول 
العربية عن إقامة دول مدنية دميقراطية 

حتترم حقوق املواطنة وحتد من التمييز بني 
املواطنني، وحتالف العديد من األنظمة مع 
جماعات اإلسالم السياسي، وتبني شرعية 
دينية محددة في حكم الدول، والتي جتّلت 
في أسلمة املناهج املدرسية والتشريعات 

والقوانني، ما أدى إلى املساس املباشر 
باحلقوق املدنية للمسيحيني.

ثانيا: حالة العزل املجتمعي وتنتجها 
من جهة العادات والتقاليد املختلفة، ومن 

جهة أخرى الربط في املعتقد بني املسيحيني 
املشرقيني واالستعمار الغربي ”الصليبي“ 

وسياساته، إذ كان وال يزال الدفاع عن حقوق 
املسيحيني ذريعة للتدخل الغربي، هذا الربط 
يغذي الكراهية والعداء وينفي عنهم والءهم 
لدولهم وملناطقهم، ويتم نسب والئهم للغرب 

بالنسبة إلى شرائح واسعة في املجتمع.
ثالثا: انفجار احلركات األصولية بقوة 
وضراوة، والتي أحيت الذاكرة التاريخية 

األليمة ملسيحيي الشرق األوسط عامة نتيجة 
تعرضهم لالضطهاد ولإلبادة وقتل مئات 
اآلالف من املواطنني املسيحيني على مدار 

التاريخ (لبنان وسوريا مجزرة 1860، تركيا 
املجازر احلميدية بني 1894 و1896 ومجزرة 
أضنا 1908، العراق أحداث 1933)، فالذاكرة 

اجلمعية، وما يتعرض له املسيحيون من 
كوارث إنسانية كالقتل والسبي والتهجير 
ودفع اجلزية التي رافقت تأسيس النظام 

اإلرهابي داعش، أّججت مخاوفهم من 
التحول هدفا لإلبادة، وأن الهجرة هي 

الطريق الوحيد للخالص.
ورغم أن الهجرة املسيحية سابقة حلالة 

الفوضى في بلدان الصراع، إذ بدأت في 
العراق مع احلرب األميركية 2003، وشهدت 

سوريا ازديادا في هجرة املسيحيني منذ 
السبعينات بسبب انعدام فرص العمل 

والفساد وقمع النظام للحياة العامة، إال 
أنها بلغت أقصى مستوياتها حاليا بسبب 

املخاوف من سيطرة احلركات اإلسالمية 
على احلكم واألسلمة املتشددة مستقبال، 

وأنهم الطرف األضعف في معادلة النظام 
واملعارضة املسلحة، وفي معادلة اإلرهاب 

واحلرب عليه.
تفريغ الشرق األوسط، املهد األول 

للمسيحية، من مسيحييه وحتويل وجودهم 
إلى أطالل أثرية خاوية، يشكل خطورة 

كبيرة كونها قضية أخالقية ثقافية ترتبط 
بتركيبة وبنية املجتمعات واملوروث الثقافي 

واالجتماعي والديني للشعوب، وملتصقة 
باأليديولوجيات الدينية وحالة التسامح، 

وتطرح إشكالية التعايش بني الدين 
اإلسالمي واألديان األخرى، ما يدعم التوظيف 
الغربي لتسهيل هجرة املسيحيني الشرقيني، 
مبا يوحي بأن الدين اإلسالمي ككل ال يقبل 

اآلخر، والتي تعزز ظاهرة اإلسالموفوبيا 
وتزيد من العداء الغربي لإلسالم، واخلطورة 

األكبر كونها تنبع من انعدام الشعور 
اإلسالمي العام بخطر هذه الهجرة على هوية 

املشرق اإلسالمي املسيحي، وفقدان مكون 
أساسي ميد هذه املجتمعات بثروة التنوع 

الديني والثقافي وهذا ال يصب في مصلحة 
العرب وال املسلمني.

ضياع الهوية المشرقية

د. ماجد السامرائي
 كاتب عراقي
اائ اا االل اا هوازن خداج

كاتبة سورية
اا خخ ن ازا

سعد القرش
روائي مصري



} لنــدن - اســـتبعدت الوكالة الدولية للطاقة، 
االثنني، عـــودة التوازن إلى ســـوق النفط قبل 
2017 مع انخفاض أكبـــر في اإلنتاج األميركي 
حتت ضغط هبوط األســـعار، لكنها تتوقع أن 
يعاود إنتاج الواليات املتحدة االرتفاع ليصل 

إلى أعلى مستوياته على اإلطالق في 2021.
وذكـــرت الوكالـــة في توقعاتها متوســـطة 
األجـــل أنه لن يتـــوازن العـــرض والطلب قبل 
العام املقبل ولكن املخزونات الهائلة ســـتعمل 
على كبـــح وتيـــرة تعافي أســـعار النفط حني 
يشرع السوق، بعد أن يصل إلى نقطة التوازن، 

في السحب من املخزونات.
وبفعـــل تكهنات بشـــأن انخفـــاض إنتاج 
النفـــط الصخـــري األميركـــي خـــالل العامني 
احلالي واملقبل ارتفعت أسعار النفط، االثنني، 

ما قد يقود لتقليص التخمة التي هوت بأسعار 
اخلام إلى أقل مستوى في ما يزيد عن عقد.

ورغـــم ارتفاع األســـعار يـــرى محللون أن 
أوضـــاع الســـوق مازالت ضعيفة الســـيما أن 
الطلب يتباطأ. وقال بنك مورغان ســـتانلي إن 
”التراجع احلاد لوتيرة منو الطلب في األشهر 
األخيرة عامل رئيســـي فـــي توقعاتنا ملزيد من 
الهبوط واحلاجة إلـــى فترة أطول حتى يعود 

التوازن إلى السوق“.
وكانـــت الوكالة قـــد اســـتبعدت، في وقت 
ســـابق، أن تتوصل منظمة أوبك إلى اتفاق مع 
املنتجني املستقلني على خفض اإلنتاج، وأكدت 
أن مخزونات النفط العاملية ســـتواصل النمو 
إلـــى نهايـــة 2016 نظرا ألن انخفـــاض اإلنتاج 

األميركي سيستغرق وقتا طويال.

وتظهـــر بيانات الوكالة أنـــه في الفترة ما 
بني 2015 و2021 سيصل اإلنتاج األميركي إلى 
أعلى مســـتوى على اإلطالق عنـــد 14.2 مليون 

برميل يوميا.
ومن املتوقع أن ينخفـــض إنتاج الواليات 
املتحدة للنفط الصخري بواقع 600 ألف برميل 
يوميـــا العام اجلـــاري و200 ألف برميل يوميا 

العام املقبل ثم يتعافى تدريجيا.
وتقول الوكالـــة إن إمدادات النفط العاملية 
ســـترتفع بواقع 4.1 مليـــون برميل يوميا بني 
عامـــي 2015 و2021 مقارنـــة مع منـــو إجمالي 
قدره 11 مليـــون برميل يوميا خالل الفترة من 

عام 2009 إلى 2015.
أمـــا الطاقـــة اإلنتاجيـــة ألوبك مـــن النفط 
اخلـــام فتزيد بـ800 ألف برميـــل يوميا بحلول 

2021 حيـــث يؤدي هبـــوط أســـعار النفط إلى 
إعادة النظر في مشروعات التطوير في الفترة 

املبكرة من التوقع.
وســـتصبح إيـــران التي حتـــررت اآلن من 
العقوبـــات النووية أكبر مصـــدر للنفط داخل 
أوبك على مدى فترة التوقع البالغة 6 سنوات، 
ورغـــم ذلك لن تتيـــح الزيادة اســـتعادة إيران 
مركزها كثاني أكبر منتج للخام بعد السعودية.
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◄ تستضيف الفجيرة أعمال 
المؤتمر العربي الخامس 

لالستثمار في األمن الغذائي في 4 
مايو المقبل، والذي ينظم بالتعاون 

مع المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية ومنظمة األمم المتحدة 

لألغذية والزراعة.

◄ وقعت شركة ”قطر غاز“ 
ومجموعة ميرسك الدنماركية 

للشحن البحري وفرع شركة شل في 
قطر، مذكرة تفاهم لبحث إمكانية 
استخدام الغاز الطبيعي المسال 
كوقود للسفن في منطقة الشرق 

األوسط.

◄ أظهر تقرير لمعهد أبحاث 
السالم في استكهولم، االثنين، أن 

”صادرات األسلحة العالمية ارتفعت 
خالل األعوام الخمسة الماضية 

بنسبة تصل إلى 14 بالمئة مقارنة 
بالسنوات الخمس التي سبقتها.

◄ تعتزم الصين إغالق أكثر من 
ألف منجم للفحم خالل العام 

الحالي، تبلغ طاقتها اإلنتاجية 
60 مليون طن في إطار خططها 

لمواجهة تخمة في المعروض في 
القطاع، تدفع األسعار إلى الهبوط.

◄ ارتفعت أسعار النفط، االثنين، 
بعد أن ذكرت وكالة الطاقة الدولية 
أن إنتاج النفط الصخري األميركي 

سينخفض خالل العامين الحالي 
والمقبل، إضافة إلى هبوط عدد 

حفارات النفط في الواليات 
المتحدة.

◄ قال االتحاد األوروبي إن تجدد 
األزمة السياسية في أوكرانيا وضع 

البالد في ”منعطف خطير“ وأنه 
البد أن تلتزم، بذلك، باإلصالحات 
الضرورية بعد خسارة االئتالف 

الحاكم ألغلبيته البرلمانية.

باختصار

} القاهرة - حذر خبراء من االنخفاض احلاد 
في ســـعر صرف العملـــة املصرية، بعد أن كثر 
احلديث فـــي اآلونة األخيرة عـــن خطط البنك 
املركـــزي لتعـــومي اجلنيـــه أو خفـــض قيمته. 
وقالوا إن ذلك ســـينعكس سلبا على املواطنني 
وســـيزيد من التضخم لكنه قد يكون وســـيلة 

للخروج من األزمة.
والتعومي يقضي بأال يتدخل البنك املركزي 
في سعر صرف اجلنيه ويترك حتديده للسوق 
بناء علـــى عوامل العرض والطلـــب، ما يعني 
أن قيمـــة اجلنيه أمام الـــدوالر قد متر مبرحلة 

اضطراب حاد.
ورغم أن محافظ البنك املركزي طارق عامر 
نفى مـــا يجـــري ترويجه حول تلـــك اخلطوة 
مؤكدا أنه ”ليســـت لدينا أي نية حاليا لتعومي 
اجلنيه“، إال أنه لم يستبعد احتمال استهداف 
فك ارتباط اجلنيه بالدوالر خالل الفترة املقبلة.

وأقر عامر بانخفـــاض تدفق الدوالر، لكنه 
أكـــد أنـــه مت تعويـــض االنخفاض مـــن خالل 
ارتفـــاع التحويـــالت املاليـــة مـــن املصريـــني 

املغتربني في اخلارج.
وأكد أن مســـألة تعـــومي اجلنيه أمر ميكن 
التفكير به حني يصـــل االحتياطي النقدي من 
العملـــة األجنبيـــة إلـــى ما بـــني 25 و30 مليار 

دوالر.
وتراجعـــت احتياطيـــات مصر مـــن النقد 
األجنبي إلـــى 16.5 مليار دوالر نهاية الشـــهر 
املاضي مقابل 36 مليار دوالر قبل يناير 2011، 
ما تســـبب فـــي أزمة غير مســـبوقة أثرت على 
حركية السوق وقطاعات كثيرة من االقتصاد.

وتأتـــي تصريحات عامر خالفـــا لتوقعات 
عدة بنوك استثمار أجنبية ومحلية برفع سعر 
الدوالر في السوق الرســـمي ليتراوح بني 8.5 
و9.5 جنيـــه خـــالل العام اجلـــاري، في خطوة 

واحدة مقابل 7.73 جنيه حاليا.

ووصـــف حســـام العجمي احمللـــل املالي 
نفي املركزي اتخاذ  بشركة ”في.اكس كومنت“ 
قـــرار بخفض قيمـــة اجلنيـــه أو تعوميه بأنه 

ليست سوى محاولة لـتهدئة األسواق.
وأشـــار إلى أن الدالئل توضح أن املركزي 
املصري رمبا يتجـــه تدريجيا خلفض اجلنيه 
أمام الدوالر، في ظل عدم وجود مصادر فعلية 
لتدفق العملة الصعبة، ســـواء فـــي ما يتعلق 

بالسياحة أو االستثمار األجنبي املباشر.
ومـــع ذلك اعتبر العجمي أن خفض العملة 
احملليـــة فـــي أي دولـــة يعتبر أحـــد العوامل 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  جلـــذب  الرئيســـية 

املباشرة.
وتســـبب تراجع الســـياحة واالنفالت في 
العشـــوائي وزيادة اإلنفاق العام  االســـتيراد 
وتعثر االســـتثمارات اخلارجيـــة خالل الفترة 
املاضية في نقص حاد من النقد األجنبي وأدى 

إلى املزيد من الضغط على العملة احمللية.
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن أن عـــدم زيادة 
املعـــروض من العملـــة األجنبية فـــي البنوك، 
ســـيعمق أزمة الدوالر، وسيؤثر بالتالي بشكل 
كبير على ســـعر املنتجات والسلع التي تصل 

إلى املواطنني.
ويقول اخلبير االقتصادي هشـــام إبراهيم 
إن فكرة تعومي اجلنيه املصري ليست مرتبطة 
بحجم االحتياطي األجنبي ألن هذا اإلجراء، إن 
مت اتخاذه، له أهداف تتمثل في خدمة مصالح 

االقتصاد ككل.
وأكـــد أســـتاذ االقتصاد بجامعـــة القاهرة 
أن اإلقـــدام على تلك اخلطوة ســـيؤثر بشـــكل 
ســـلبي على أسعار الســـلع، وبالتالي الضغط 
علـــى محدودي ومتوســـطي الدخـــل، لكن قال 
إن التعـــومي من املفتـــرض أن يزيد الصادرات 

ويقلل الواردات.

وكانـــت احلكومة قد فنـــدت ما راج مؤخرا 
حول شروعها في إعداد مشروع موازنة السنة 
املالية املقبلة التي تبدأ في يوليو، على أساس 
ســـعر صرف 8.25 جنيه للدوالر انخفاضا من 

7.75 جنيه في السنة املالية احلالية.
ويؤيد املستشار الســـابق لصندوق النقد 
الدولـــي فخـــري الفقـــي أن البنـــك املركزي ال 
ينـــوي عدم خفض اجلنيـــه أو تعوميه وبحثه 
املتواصـــل عن حلـــول بديلة إلنعـــاش الوضع 

االقتصادي املتردي.
وأبـــدى معارضة ألي خطوة من ذلك النوع 
ألنها ســـتؤدي إلـــى موجة ارتفاع شـــديد في 
األسعار، متس كل شـــرائح املجتمع، وخاصة 
أن مصر تعتمد على واردات األغذية والطاقة.

وخفـــض املركزي املصـــري اجلنيـــه عدة 
مرات أمـــام الدوالر خالل العـــام املاضي، لكن 

الصادرات لـــم ترتفع ولم تتراجـــع الواردات. 
وخالل الشهور العشرة األولى من 2015، بلغت 
صادرات مصر غير البترولية نحو 15.3 مليار 

دوالر.
وفي املقابـــل بلغ إجمالـــي وارداتها العام 
املاضي نحو 80 مليار دوالر، بســـبب تداعيات 
االضطرابات خالل السنوات اخلمس املاضية، 
التي أدت إلى تراجع تدفقات الســـياح وتعثر 

العديد من مشاريع االستثمار األجنبية.
وفـــي محاولـــة لتهدئـــة الرأي العـــام، أكد 
مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
أن البنـــك املركـــزي يتخـــذ إجـــراءات لتوفير 
الدوالر، حيث جنح في توفير أكثر من 14 مليار 

دوالر خالل األشهر الثالثة املاضية.
وللخـــروج من هـــذه األزمـــة، اقترح عضو 
اللجنة االقتصادية مبجلـــس النواب املصري 

عمرو اجلوهري ثالثة حلول عاجلة للســـيطرة 
على ما وصفـــه باالرتفاع املفاجئ للدوالر أمام 

اجلنيه.
وطالـــب بالعودة مجـــددا إلى خفض احلد 
األقصى لإليداع الدوالري في البنوك املصرية 
لألفراد والشـــركات إلى 50 ألف دوالر شـــهريا 
وشـــراء الدوالر من املصريني املغتربني وكذلك 
من املصدرين بسعر أعلى من السعر املتاح في 

البنوك حاليا ملعاجلة املشكلة.

اتســــــع اجلدل والقلق في مصر بشأن تداعيات احتمال خفض قيمة اجلنيه ورمبا تعوميه، 
وتأثير ذلك على التضخم ومستويات األسعار، رغم نفي محافظ البنك املركزي نية اإلقدام 

على خطوة من هذا النوع إلى حني ارتفاع احتياطاته املالية.

اتساع الجدل والمخاوف بشأن تعويم الجنيه المصري
[ المصريون قد يدفعون ثمن خروج بالدهم من أزمتها [ اقتصاديون يحذرون من اإلقدام على خفض قيمة الجنيه رغم فوائدها

شبح الدوالر يهيمن على مصر

{البنـــوك التجارية تحتفظ بســـيولة نقدية عند مســـتوى مريح للغاية، وذلك بفضل شـــهادات 
اإليداع التي يحتفظ بها البنك المركزي والتي تتجاوز قيمتها 32.7 مليار دوالر}.

سيف هادف الشامسي
مساعد محافظ البنك املركزي اإلماراتي

{إجمالـــي حجم اإلنتـــاج يتراوح حاليا بين 360 و370 ألف برميل يوميـــا وهو ما يقل عن ربع حجم 
إنتاج البالد قبل 2011 والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا}.

مصطفى صنع الله
رئيس مؤسسة النفط الليبية

ألف برميل يوميا حجم 
االنخفاض المتوقع في 

إنتاج النفط الصخري 
خالل العالم الحالي

600

هشام إبراهيم:
تعويم سعر صرف الجنيه 

سيؤدي لموجة ارتفاع 
شديد في أسعار السلع

حسام العجمي:
نفي المركزي نيته تعويم 
الجنيه ليس سوى محاولة 

لتهدئة األسواق

فخري الفقي:
البنك المركزي المصري ال 

ينوي خفض الجنيه ويبحث 
عن حلول بديلة

وكالة الطاقة الدولية تستبعد عودة التوازن لسوق النفط قبل 2017

} رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس برفقة وزيرة العمل مرمي اخلمري ووزير االقتصاد إميانويل ماكرون خالل زيارتهم، اإلثنني، ملصنع املجموعة 
الدولية للمواد الكيميائية بشرق البالد.

لبنان يستوفي شروط 
مكافحة تمويل اإلرهاب
} بريوت - أعلـــن حاكم بنك لبنان املركزي 
املعنية  رياض ســـالمه أن مجموعة ”جافي“ 
مبكافحة غســـيل األمـــوال ومكافحة متويل 
اإلرهاب أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط 

املطلوبة.
الـــذي  اخلتامـــي  البيـــان  أن  وأضـــاف 
أصدرتـــه املجموعة إثـــر انتهـــاء جمعيتها 
العموميـــة اجلمعة في باريـــس، أكد أنه ”لن 
تكـــون هنـــاك أي مطالبـــة أو متابعة تخص 

لبنان“.
وأشـــار إلى أن هذا التطـــور ”اإليجابي“ 
نتـــج عن إقـــرار القوانني املطلوبـــة من قبل 
مجلس النواب واحلكومة اللبنانية والقواعد 
التي عممها بنك لبنان. وقال إن ”القرار يبقي 
لبنـــان منخرطا في العوملة املالية ما ينعكس 

إيجابا على وضعه االقتصادي“.
وكان البرملان اللبناني قد أقر في نوفمبر 
املاضي قوانني مالية تتصل بالتزامات لبنان 
جتاه املؤسســـات الدوليـــة وخاصة املتعلقة 
بالتصريـــح عن نقـــل األموال عبـــر احلدود 
وتبادل املعلومات الضريبية ومكافحة غسل 

األموال وجتفيف منابع اإلرهاب.
ووضعت مجموعـــة جافي 22 دولة حتت 
املراقبة في أكتوبر، وأبقت على 15 دولة حتت 
الرقابة في اجتماعها األخير. واعتبرت أن 7 

دول ليست بحاجة إلى أي متابعة إضافية.



11 الثالثاء 2016/02/23 - السنة 38 العدد 10194

طهران تواجه صعوبات شاقة في زيادة صادراتها النفطية
[ انهيار األسعار يعرقل محاوالت جذب االستثمارات األجنبية [ صراع بين المتشددين واإلصالحيين حول تفاصيل عقود النفط

} لنــدن - قالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
االئتماني إن املشـــاكل الكبيـــرة التي تواجهها 
إيـــران في عمليات إنتاج النفط قد تعوق عودة 
صادراتها إلى املســـتويات التـــي كانت عليها 

قبل تشديد العقوبات في عام 2012.
لكنها توقعت أن تضيف إيران أكثر من 500 
ألـــف برميل يوميا إلى أســـواق النفط العاملية 
خالل العام احلالي، ممـــا يفاقم الضغوط على 

األسعار في سوق جتاوزت مستوى التشبع.
وأوضحت أن طهران تواجه حتديات كبيرة 
في زيـــادة اإلنتاج، وأن تقـــادم البنية التحتية 
لقطـــاع النفـــط ميثـــل إحـــدى أكبـــر العقبات. 
وذكرت أن اخلبراء يقدرون تكلفة االستثمارات 
الرأســـمالية في التطوير بنحو 200-150 مليار 

دوالر.
وتبدو مهمـــة جذب تلك االســـتثمارات في 
غايـــة الصعوبة فـــي ظل املســـتويات احلالية 
ألســـعار النفط العالية، بســـبب غياب اجلدوى 
اخلامـــات  معظـــم  أن  خاصـــة  االقتصاديـــة، 
اإليرانية من النوع الثقيل وأسعارها منخفضة 

نسبيا.
ويشـــير املراقبـــون إلـــى جتربـــة العـــراق 
املجاور، الذي ال يزال يعاني من تردي صناعته 
النفطية وقلة االســـتثمارات فيها رغم مرور 13 

عاما على عودته إلى األسواق العاملية.
كمـــا أن موضـــوع االســـتثمارات النفطية 
أصبح محور خالفات واتهامات بني معسكري 
احملافظني واإلصالحيني بشأن حجم اإلغراءات 
التـــي ميكـــن أن تقدمها إيران لشـــركات النفط 
العامليـــة، حيث يصف بعض احملافظني العقود 

اجلديدة بأنها خيانة للمصالح اإليرانية.
واضطرت طهران مرة أخرى إلى تأجيل عقد 
مؤمتر في لندن للكشف عن عقود االستثمار في 

صناعة النفط والغاز اإليرانية.
وأرجـــع املراقبون ســـبب تأجيـــل املؤمتر 

الـــذي كان مقـــررا أن يعقد هذا األســـبوع، إلى 
املشـــاحنات السياســـية التي تواصـــل عرقلة 
خطـــط إحياء قطاع الطاقـــة املعزول عن العالم 

منذ عقود.
ومت إرجـــاء املؤمتـــر خمس مرات بســـبب 
العقوبات، لكـــن في هذه املرة يبدو أن خالفات 
داخلية حول هيكل العقود منعت أي إعالن عن 

الشروط التجارية.
وفـــي حني عزت طهران قرارهـــا ”املفاجئ“ 
إلـــى عقبـــات فـــي احلصـــول على تأشـــيرات 
لدخول بريطانيا للمندوبني اإليرانيني حلضور 
املؤمتر، أشار مســـؤولون غربيون يعملون في 
قطاع النفط إلى أن األمر على العكس من ذلك.

احملافظـــني  بـــني  الصـــراع  أن  وأكـــدوا 
البرملـــان  انتخابـــات  قبيـــل  واإلصالحيـــني، 
ومجلس اخلبـــراء أواخر فبراير اجلاري، رمبا 

يفسر سبب هذا التأجيل.
وقـــال مســـؤول نفطـــي أجنبـــي إن ”هناك 
مشـــاحنات داخليـــة شـــديدة حـــول العقـــود 
اجلديدة… طهـــران لم تعرض علينـــا الصيغة 
النهائيـــة للعقود حتى اآلن.. لـــم يتم إقرار أي 

شيء بشكل نهائي“.
وكان مســـؤول إيراني كبيـــر بقطاع النفط 
قـــد أكد فـــي نوفمبر املاضـــي أن ”عقود النفط 
اإليرانيـــة التـــي تغطـــي نحـــو 52 مشـــروعا 
وتتضمـــن شـــروطا مرنـــة تأخذ فـــي االعتبار 

تقلبات أسعار النفط ومخاطر االستثمار“.
وتعتبـــر شـــركات الطاقـــة العمالقـــة، مثل 
بي.بـــي البريطانية وتوتال الفرنســـية وإيني 
اإليطاليـــة ولوك أويل الروســـية مـــن بني 135 
شـــركة حضرت مؤمترا في طهران، في نوفمبر 

املاضي، لإلطالع على العقود اجلديدة.
لكـــن املســـؤولني التنفيذيني الذيـــن كانوا 

يتوقعون رؤية مناذج للعقود لم يتلقوا ســـوى 
بيانـــات عـــن احلقـــول املعروضة لالســـتثمار 
وبعـــض العـــروض العامـــة عن الشـــكل الذي 

ستكون عليه الصفقات اجلديدة.
ويرفـــض املعارضون املتشـــددون للرئيس 
اإليراني حسن روحاني، العقود اجلديدة بقوة 
قائلني إنها تتعارض مع الدســـتور حيث ينص 
على أن احتياطيات إيران من املوارد الطبيعية 

ال ميكن أن يتملكها أجانب.
وينتقد احملافظون أيضـــا االتفاق النووي 
الـــذي مت التوصل إليه فـــي يوليو املاضي مع 
القوى العاملية الست وأدى إلى رفع العقوبات.
وفي محاولة للتصـــدي لالنتقادات، رفض 
وزيـــر النفـــط اإليراني بيجن زنغنـــة الدعوات 
”غيـــر املنطقية“ ملنع مشـــاركة شـــركات الطاقة 
األجنبيـــة، مصـــرا علـــى أن منـــاذج العقـــود 

اجلديدة ال تعتبر خيانة.
وتقـــول مصـــادر إيرانيـــة إن املتشـــددين 
يريدون أن يكون لهم دور أكبر في نظام التعاقد 
حتدد مبوجبـــه وزارة النفط شـــركات إيرانية 

معينة لتصبح شريكة للشركات األجنبية.
ويتوقع رجـــل أعمال إيرانـــي ”رمبا يزداد 
املوقـــف صعوبة أمام شـــركة النفـــط الوطنية 
ووزيـــر النفـــط فـــي املفاوضات مع الشـــركات 
األجنبية بعـــد االنتخابات البرملانية، نظرا ألن 

هناك ضغوطا متزايدة من املتشددين“.
ويقـــول مصرفيـــون غربيون إن الشـــركات 
لديهـــا مخاوف من أي دور للحرس الثوري في 
العقـــود التي ميكن أن حتصـــل عليها، ألن ذلك 
سيعرضها للعقوبات األميركية املستمرة على 

طهران.
ويـــرى اخلبراء أن طهران ســـتحرص على 
جلب الشـــركات األجنبية لالستثمار في قطاع 
النفـــط، لكن األمـــر ال يخلو مـــن مجازفة إذ أن 
الشـــركات قـــد تواجـــه مشـــاكل إذا مـــا قررت 
الدخول في الســـوق اإليرانية، في ظل تواصل 
التجاذبـــات السياســـية التـــي ال يبـــدو أنهـــا 

ستنتهي.
وتشـــكل عقود النفط والغاز اجلديدة حجر 
الزاويـــة في خطط إيران، لزيـــادة إنتاج اخلام 
إلى مســـتوياته ما قبل العقوبـــات، التي كانت 
تبلـــغ 4 ماليني برميل يوميا، إضافة إلى حاجة 
البلد امللحة لالســـتثمارات األجنبية للوصول 

إلى هذا الهدف.
وفي مناورة منهـــا لاللتفاف على العوائق 
التي متنعها من زيادة إنتاجها، كشفت طهران، 

األسبوع املاضي، عن خطط لبيع خامها الثقيل 
إلى آســـيا بأكبـــر خصم عـــن اخلـــام العربي 
املتوســـط الســـعودي منـــذ 2008، مـــا يعكس 
استعدادها لإللقاء بآخر أوراقها للوصول إلى 

مبتغاها.
ويراقـــب كبـــار منتجـــي النفط فـــي العالم 
وال سيما في منطقة الشـــرق األوسط عن كثب 
اســـتراتيجية إيران مع توقع تنامي صادراتها 

النفطيـــة إلى ســـوق متخمة منـــذ عام ونصف 
باملعروض.

وأدت العقوبات التي فرضت في 2003 على 
برنامج إيـــران النووي إلـــى فقدانها مليارات 
الـــدوالرات. وتريـــد طهران اآلن من الشـــركات 
األجنبيـــة إحياء حقولهـــا النفطيـــة العمالقة 
القدمية وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز من 

خالل مشروعات مشتركة مع شركاء إيرانيني.

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ ذكرت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب، االثنين، أن 

معدل التضخم السنوي تراجع إلى 
0.3 بالمئة في يناير الماضي من 

نحو 6 بالمئة في ديسمبر، بسبب 
انكماس تكلفة المواصالت.

◄ كشفت وزارة النفط العراقية، 
االثنين، أنها ستبدأ تشييد مصفاة 
نفطية بطاقة 150 ألف برميل يوميا 
في محافظة ميسان جنوب البالد، 
في مسعى لتلبية الطلب المتزايد 
على المشتقات النفطية في البالد.

◄ أظهرت بيانات رسمية من 
الجمارك الصينية اإلثنين أن 
واردات النفط من السعودية 

تراجعت بنسبة 2 بالمئة في شهر 
يناير الماضي بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 997 ألف برميل 
يوميا.

◄ أعلنت شركة الكهرباء والماء 
القطرية أنها تعتزم بناء منشأة 

للطاقة الشمسية تنتج نحو ألف 
ميغاوات من الكهرباء سعيا 

لتنويع مصادر توليد الكهرباء 
ابتعادا عن استخدام المنتجات 

البترولية.

◄ انطلقت أعمال المنتدى األول 
للمالية العامة والنمو في الدول 

العربية الذي ينظمه صندوق النقد 
العربي بالتعاون مع صندوق النقد 

الدولي بمشاركة وزراء المالية 
ومحافظي المصارف المركزية.

◄ بدأت في الفجيرة، االثنين، 
أعمال االجتماع التنسيقي لنشاط 

المسح الجيولوجي والتحري 
المعدني في الدول العربية 

للتشاور وتبادل الخبرات لتعزيز 
عالقات التعاون المشترك في هذا 

المجال.

باختصار

أكدت وكالة موديز أن إيران ســــــتواجه صعوبات شاقة لزيادة صادراتها النفطية، بسبب 
تقادم البنية التحتية، في وقت تعرقل فيه مســــــتويات أســــــعار النفط والصراعات الداخلية 

محاوالتها الستقطاب استثمارات الشركات األجنبية.

اقتصاد

لالستهالك المحلي فقط

{تجميـــد إنتاج الدول قرب مســـتويات تاريخيـــة مرتفعة لن يغير من الوضع في ســـوق متخمة 
باإلمدادات… أشك كثيرا في التزام إيران}.

عاموس هوخشتاين
مبعوث وزارة اخلارجية األميركية لشؤون الطاقة الدولية

{صندوق النقد على ثقة من أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تنفيذ تعديالت 
مالية واسعة تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص}.

كريستني الجارد
املديرة العامة لصندوق النقد الدولي

بيجن زنغنة:
نماذج العقود الجديدة التي 
سنقدمها لشركات النفط 

األجنبية ال تعتبر خيانة

الرواتب مقابل النفط.. العبادي يحشر أربيل في الزاوية

} رغم أن عرض رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي دفع رواتب موظفي إقليم 
كردستان، مقابل تسليم جميع صادرات 
اإلقليم من النفط، ال يعدو كونه محاولة 

للهروب إلى األمام من أزمة بغداد 
السياسية والمالية الخانقة، إال أنه وجه 

بالفعل ضربة قاسية لحكومة أربيل.
ال بد أن العبادي كان يدرك منذ 
البداية أن أربيل لن تقبل بذلك، ألن 

العرض شكلي، وعوائد تسليم جميع 
النفط المنتج في اإلقليم ومن حقول 

كركوك، يساوي تقريبا فاتورة جميع 
رواتب موظفي اإلقليم، لكنه لن يعالج 

أزمة حكومة أربيل المالية الخانقة في 
الجوانب األخرى.

فالبيانات الرسمية الصادرة عن 
حكومة أربيل، تقول إن عدد موظفي 

اإلقليم يصل إلى 1.4 مليون موظف، وأن 
رواتبهم تبلغ نحو 750 مليون دوالر. 

لكنها تؤكد أيضا أنها حققت عوائد تبلغ 
نحو 4 مليارات دوالر في النصف الثاني 

من العام الماضي، أي ما يعادل فاتورة 
تلك الرواتب.

بعبارة أخرى فإن العرض، لن يكلف 
حكومة العبادي دوالرا واحدا، أي أن 

بغداد ستتسلم عوائد النفط لتعطيها مرة 
أخرى لحكومة اإلقليم، وربما تعطيهم أقل 

من العوائد وتحقق أرباحا من الصفقة، 
إذا ارتفعت أسعار النفط في األشهر 
المقبلة، أو ارتفعت صادرات اإلقليم.

العرض غير قابل للتنفيذ، ألن مشكلة 
اإلقليم المالية ال تقتصر على الرواتب، 

بل تمتد إلى فواتير تسيير حكومة اإلقليم 
وتقديم الخدمات، إضافة إلى مستحقات 

شركات النفط األجنبية المتراكمة، والتي 
ال يشير إليها العرض.

ولذلك شعرت حكومة اإلقليم بخطورة 
الفخ الذي نصبه العبادي لها، والموقف 

الحرج الذي وضعها فيه أمام سكان 
اإلقليم الغاضبين من خفض الرواتب، 

والذين سيقفون أمام عنوان العرض فقط 
ليحلموا بالحصول على رواتبهم كاملة.
وبذلك يمكن أن أن تتحول الحكومة 
االتحادية في ضائقتهم المالية الخانقة 

إلى نوع من المنقذ، وحكومة اإلقليم إلى 
خصم يحاول حرمانهم من رواتبهم.

وقد أدت تلك الضربة المباغتة إلى 
تخبط أربيل بين قبول العرض منعا 

لإلحراج أمام موظفي اإلقليم الغاضبين، 
وبين االنتقال إلى تحدي العبادي، أن 

يكون قادرا على الوفاء بهذا التعهد.
حكومة أربيل، أنقذت نفسها مؤقتا 

بذلك التحدي، ألنها تعلم أن تطبيق 
العرض مستحيل في األمد القصير، وأن 

خزائن العبادي خاوية، وتفرض عليه 
أن ينتظر بيع النفط، إذا كانت ستسلمه 

أربيل أصال، لكي يتمكن من تسديد 
الرواتب ومستحقاتها المتأخرة.

رغم أن عرض العبادي ولد ميتا، ومن 
المستحيل أن تستجيب له أربيل، لكنه 
يمثل ضربة قاسية لحكومة اإلقليم، ألن 

الذين يعانون من األزمة المالية في اإلقليم 
لن ينسوا ذلك العرض، رغم عدم تنفيذه.
كما أنه يلقي بذخيرة وفيرة لخصوم 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
مثل حزب التغيير واالتحاد الوطني 

الكردستاني وبقية الخصوم، ويسلط 
الضوء على مشكلة إصرار مسعود 

البارزاني على البقاء في رئاسة اإلقليم.
كما أنه يوجه ضربة قاسية لطموحات 

اإلقليم االنفصالية، في وقت ال تملك فيه 

أربيل أي وسيلة لتخفيف أزمتها المالية 
واحتواء الملفات المتفجرة.

ما عرضه العبادي، أقسى على أربيل 
من االتفاق النفطي السابق، الذي كان 

ينص على تسليم 550 ألف برميل يوميا 
من إنتاج كركوك واإلقليم، ألنه يطالب 

بتسليم جميع اإلنتاج، الذي يزيد حاليا 
على 600 ألف برميل، وقد يرتفع كثيرا عن 

تلك المستويات.
قد تجد أربيل نفسها مجبرة على 

قبول عرض العبادي إلحراجه في 
التفاصيل التطبيقية، بدل أن تتقبل كرة 

النار الملتهبة التي ألقاها عليها.
وقد تخفت هذه الزوبعة، التي كانت 

مجرد محاولة للهروب إلى األمام من 
قبل حكومة العبادي، لحرف األنظار عن 

مشاكلها السياسية واالقتصادية الخانقة.
لكنها ستترك آثارا يصعب محوها 
من خارطة التوازنات في اإلقليم، تمتد 

من مواقف األطراف السياسية المناوئة 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، وصوال 
إلى جيش الموظفين والبيشمركة الذين 

لن يتمكنوا من مسح عرض الحصول 
على رواتبهم كاملة من الذاكرة، وهم 

يعانون أزمة مالية خانقة.

سالم سرحان

} الربــاط - كشف وزير التشغيل والشؤون 
الصديقي  عبدالســـالم  املغربي  االجتماعية 
أن فجـــوة البطالة بني الريـــف واملدن متيل 
بشـــكل كبيرة لصالح الريف. وأكد أن نسبة 
البطالـــة األكبر هـــي بني حملة الشـــهادات 

اجلامعية.
وبحســـب تقريـــر املندوبيـــة الســـامية 
للتخطيـــط الصادر مطلع الشـــهر اجلاري، 
فإن متوسط نســـبة البطالة في املدن بلغت 
نحو 14.6 باملئة في نهاية العام املاضي، في 
حني بلغت في األرياف نحو 4.1 باملئة. وبلغ 
متوسط نســـبة البطالة في البالد نحو 9.7 

باملئة في نهاية العام املاضي.
وترتفع نسبة التعليم اجلامعي في املدن 
املغربيـــة، عنها فـــي األريـــاف، التي يعتمد 
سكانها على الزراعة والصناعات التقليدية 

واحلرف لتوفير فرص عمل ألبنائها.

وأشـــار الوزير إلـــى أن نصف العاطلني 
عـــن العمـــل البالغ عددهم نحـــو 1.2 مليون 
ال تزيـــد أعمارهم علـــى 25 عامـــا، وأكد أن 
مشكلة البطالة حتت السيطرة نسبيا، رغم 
األوضاع اإلقليمية والدولية الصعبة، التي 

تنعكس سلبيا على املغرب.
وأضـــاف لوكالة األناضـــول أن املغرب 
متكن من خلق ما يصل إلى 600 ألف فرصة 
عمل جديدة للشباب خالل السنوات العشر 

املاضية، معظمهم من حملة الشهادات.
وأقـــر الوزير بصعوبة مشـــكلة البطالة 
في املغـــرب، لكنها أفضل حاال من األوضاع 
في البلدان املجاورة مثل أسبانيا واجلزائر 
وتونـــس ومصـــر، والعديـــد مـــن البلـــدان 

العربية.
وأكـــد الصديقي أن بالده لديها اتفاقات 
مـــع دول اخلليـــج، مثـــل اإلمـــارات وقطر 

والســـعودية، التي فتحت األبواب لتشغيل 
املغاربة فيها.

وتوقـــع أن يكون العـــام احلالي صعبا 
بســـبب ترجيـــح تراجـــع معـــدالت النمـــو 
واجلفاف الذي تشهده البالد. وأشار إلى أن 
املؤشـــرات ترجح أن يكول معدل النمو دون 
3 باملئـــة، ما يعني أن فرص العمل اجلديدة 

ستكون محدود للغاية.
وشـــهد املغرب عددا مـــن االحتجاجات 
العماليـــة، بعـــد أن تبنت احلكومة الشـــهر 
املاضي، مشـــاريع قوانني إلصـــالح أنظمة 
املعاشـــات، بهـــدف إنقاذها مـــن اإلفالس، 

وسط انتقادات حادة من النقابات.
وأكـــد الوزير أن ارتفاع نســـبة البطالة 
حاليا، يعود إلـــى تغيير البنية االقتصادية 
الدولية وإدخال التكنولوجيا احلديثة، ألن 
”ما كان يقوم به 10 أشـــخاص سابقا، ميكن 

أن يقـــوم به اليوم شـــخص واحد بســـبب 
وجود اآللة“.

وأكد على ضرورة التفكير في خلق فرص 
عمـــل خارج إطار القطاعات التقليدية، التي 
لم تعد قادرة على اســـتيعاب جميع األيدي 

العاملة، بسبب التطورات التكنولوجية.
وأدت االضطرابـــات في بلدان ما يعرف 
بالربيـــع العربي إلـــى ارتفـــاع البطالة في 
تلك البلدان وأدت إلـــى تدفق الالجئني إلى 

أسواق العمل في البلدان املستقرة.

عبدالسالم الصديقي:
مشكلة البطالة في المغرب 

تبقى أفضل من األوضاع 
في البلدان المجاورة

فجوة البطالة في المغرب تميل لصالح األرياف

وكالة موديز للتصنيف االئتماني:
حجم االستثمارات المطلوبة 

لتطوير حقول النفط تصل إلى
200 مليار دوالر



} يؤكـــد عدد مـــن القيـــادات داخـــل حركة 
النهضة أن األساس األيديولوجي الذي بنيت 
عليـــه حركة االجتـــاه اإلســـالمي (كما كانت 
تسمى في السبعينات) هو أن احلركة تتبنى 
هوية إســـالمية ومرجعية دينية في تكونها، 
وهي تعمل على إرســـاء نظام إسالمي يكون 
مدخال إلعادة اخلالفة اإلســـالمية، حسب ما 
تقولـــه أدبيات احلركات اإلســـالمية بشـــكل 
عام واملقربة أو املنبثقـــة عن حركة اإلخوان 
املســـلمني األم التي تأسســـت في مصر على 

يد حسن البنا.
وقد عارضت أســـماء عديدة الرأي الذي 
يقول إنـــه على حركـــة النهضة التونســـية 
اليـــوم التخلي عن اجلانـــب الديني الدعوي 
فـــي نشـــاطها السياســـي، واالهتمـــام فقط 
بالنقاط البرامجية والسياســـية في التحرك 
داخل املشـــهد السياســـي التونسي، متهيدا 
لتأســـيس انطالقـــة جديدة مختلفـــة جذريا 

جتعل من احلركة حزبا مدنيا وطنيا. 
وقد وصـــل األمر أحيانا إلـــى التصريح 
الضمني أو العلني بأن التخلي عن املرجعية 
اإلســـالمية حلركة النهضة هو تخل تام عن 
احلركـــة فـــي ذاتها ككيان سياســـي موجود 
وينشـــط داخل الساحة السياسية التونسية 

وهو أصل تكوينها األول.
ويؤكد مراقبون أن هناك قادة رئيســـيني 
فـــي احلزب يطلـــق عليهم شـــق ”الصقور“، 
ينحـــدرون مـــن مرجعيـــة أصوليـــة محضة 
ترفـــض أي شـــكل من أشـــكال االنفتاح على 
احمليط اخلارجي أو تغيير مسار وتوجهات 
احلركـــة وخياراتهـــا التي قامـــت كينونتها 
األولـــى عليهـــا بقطع النظر عّمـــا يجري من 

حتوالت وسياقات محلّية وإقليمية ودولية.
وفي مقدمة هـــؤالء قياديان بارزان وهما 
الشـــيخان كذلـــك احلبيب اللـــوز والصادق 
شـــورو، هذا األخير الذي طالـــب في إحدى 
للدســـتور  التأسيســـي  البرملـــان  جلســـات 
الثاني للجمهورية التونســـية في سنة 2012
بضـــرورة اعتمـــاد القرآن مصدر التشـــريع 
األول في الدســـتور املعّدة فصوله آنذاك، بل 
أبعد من ذلك حيث أعلن في إحدى مداخالته 
في املجلس أن يطبق حكـــم بتر اليد وإقامة 
احلـــّد علـــى كل مـــن يثبـــت تورطـــه في أي 
احتجـــاج أو حركة معارضـــة للحكومة التي 
كان يحكمهـــا أحد صقـــور النهضة بدورهم 

وهـــو علي العريـــض، في مناخ كان يتســـم 
بالتوتر إثر اغتيال الزعيم اليســـاري شكري 

بلعيد والزعيم العروبي محمد البراهمي.
من ناحيـــة أخرى، فإن للصـــراع أوجها 
أخـــرى بارزة تنبثـــق عن املبـــدأ األول وهو 
فصل الدعوي والديني عن السياســـي داخل 
حركـــة النهضـــة، وهو صراع حـــول حتديد 
صالحيات رئيس احلركة. وهو عنوان ميهد 
للحديث عن مرحلة ما بعد راشـــد الغنوشي، 
حســـب بعض املتابعني للشـــأن السياســـي 

التونسي.
يوجـــد في حركة النهضة اليوم من يدعو 
إلـــى حتديـــد صالحيات الرئيـــس من خالل 
فـــرض انتخـــاب رئيـــس احلركة مـــن داخل 
مجلس الشـــورى، وهو مدخل تقني مضيق 
كي يتســـنى لبعـــض أطراف احلركـــة تقييد 
سلطات الرئيس ومراقبتها بشكل يجعل من 
التعقيدات التنظيمية مكبلة لتحرك الرئيس 
الذي يكون في الغالـــب مدعوا إلى التعاطي 
مع اإلعالم والرأي العام والشـــأن السياسي 
ويتحدث باســـم احلركة ويعقد االجتماعات 
السياســـية باســـمها. ويخفي هذا التقييد، 
حســـب البعض، نزوع عدد من الصقور إلى 
احملافظـــة على الطابـــع التقليـــدي للحركة، 
وهو طابع ديني إســـالمي، وســـد كل املنافذ 
أمام الرئيس إلدخال حتويرات عميقة ميكن 
أن جتـــرد احلركـــة من طبيعتها اإلســـالمية 

وبالتالي مشروعيتها.
ســـلطات  تقييـــد  نحـــو  النـــزوع  هـــذا 
الرئيـــس، يكشـــف عـــن إرادة لـــدى بعـــض 
القيـــادات املتشـــددة للحركـــة فـــي تضييق 
مســـاحة التغييـــرات التي يريد الغنوشـــي 
الرئيـــس احلالي للحركة أن يقـــوم بها بناء 
على إكراهات داخلية وخارجية من شـــأنها 
أن حتـــول احلركة إلى حـــزب مدني بالكامل 
ومنخرط في الشـــأن التونسي دون أن تكون 
له مرجعية دينية في العمل السياسي. وهو 
ما يفتح البـــاب أمام القـــول إن البعض من 
قيـــادات النهضة من الذيـــن بقوا في تونس 
أيـــام حكم الرئيس الســـابق زيـــن العابدين 
بن علي  يســـعون إلى فتح ملفات محاســـبة 
القيادات النهضوية التي غادرت إلى أوروبا 
وأميركا في ذلك العهد، في سياق ما يروجه 
هؤالء عن ”تخلي تلك القيادات اخلارجية عن 

النهضويني في تونس“.

} فـــي الوجـــه املقابل لشـــق الصقـــور كما 
يســـميه بعض املتابعني، يوجد شـــق ينزع 
نحو مناصرة الرئيس احلالي للحركة راشد 
الغنوشـــي فـــي خياراتـــه السياســـية التي 
اتخذها بعد نتائج االنتخابات التي رجحت 
كفة حـــزب نداء تونـــس والرئيـــس احلالي 

الباجي قائد السبسي.
إذ تســـعى بعض الشخصيات النهضوية 
القيادية املقربة من الغنوشـــي إلى التأسيس 
ملرحلـــة أخـــرى داخـــل احلركـــة والبحث عن 
التغييرات املناســـبة التي تضمـــن مناورات 
مريحـــة في املســـتقبل املنظـــور، خاصة وأن 
حركـــة النهضة ال تـــزال فـــي أدبياتها حركة 
إســـالمية، محاولـــة بذلـــك النـــأي بصـــورة 
احلركـــة عن احمليط اإلقليمـــي والدولي الذي 
يتسم بانتشار اإلرهاب واحلركات اإلسالمية 
املسلحة املتشددة، سواء في العراق أو سوريا 
أو ليبيـــا. فقد أظهرت الوقائع منذ ســـنوات 
مدى انخراط التونســـيني فـــي تلك احلركات 
العنيفة املتوحشـــة، وقد رد عدد من احملللني 
ذلك إلى وجود حركة النهضة اإلســـالمية في 
فترة مـــا بعـــد 14 يناير 2011 والتي ســـهلت 

أسلمة قطاع كبير من الشباب.
وتســـعى تلـــك القيـــادات، من أجـــل ذلك، 
إلى اإلعالن عـــن الفصل بني اجلانب الدعوي 
واجلانـــب السياســـي للحركـــة، مدافعني عن 
فكرة نزع صفة اإلسالمية عن احلركة وجعلها 
حركـــة حزبيـــة محافظـــة وتقـــف على ميني 
السلطة. حتى أن البعض من قواعد النهضة، 
اليـــوم، أصبح يتحـــدث عن ضـــرورة تغيير 
اســـم احلركـــة الرتباطه بتاريخ مـــن احلركة 

اإلسالمية في تونس.
ولهـــذه النقطة اخلالفيـــة اجلوهرية بني 
اجلناحـــني، العديد من املظاهـــر، لعل أهمها 
ســـيناريو االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
األخيرة، والتي حمل فيها البعض مســـؤولية 
عبداحلميـــد  للقيـــادي  االنتخابـــي  الفشـــل 
اجلالصي، باعتباره األكثـــر نفوذا تنظيميا، 
وقالوا إنه دفع بقواعد احلركة إلى االصطفاف 
االنتخابـــات  فـــي  املرزوقـــي  منصـــف  وراء 
الرئاســـية ضد الباجي قائد السبســـي الذي 

قـــال في وقت ســـابق بـــأن الغنوشـــي منحه 
صوته فـــي االنتخابات. وتقـــول تلك الدوائر 
إن اجلالصـــي أحرج الغنوشـــي في أكثر من 
عـــن لقاءاته  مناســـبة من أبرزها ”الكشـــف“ 
مبؤســـس نداء تونس الرئيـــس الباجي على 
الرغـــم من متســـك رئيس احلركـــة بضرورة 

التكتم عن تلك اللقاءات.
وفـــي أعقاب الهزميـــة بـــدا وكأن صورة 
الغنوشي قد اهتزت في صفوف النهضويني، 
غير أن ذلك االهتزاز لم يالمس سقف سطوته 
الروحية والتنظيمية والسياسية خاصة بعد 
جنـــاح القيـــادات املقربة منه فـــي امتصاص 

تداعيات هزمية االنتخابات.
ويدافـــع عدد من املقربني من الغنوشـــي 
خاصة مـــن الذين واكبوا معـــه الهروب إلى 
اخلـــراج في فترة صرامة حكم زين العابدين 
بـــن علـــي، عـــن مســـألة صالحيـــات رئيس 
احلركة التي يجب أن تبقى ممركزة وواسعة 
في يـــده. فقد أكدت بعـــض التصريحات أن 
رئيس احلركة ال يجب أن ينتخب من مجلس 
الشـــورى، وإمنا يجـــب أن يكون منتخبا من 
املؤمتر نفســـه ألنه أعلى سلطة في احلركة، 
الســـلطات  كل  إعطـــاء  يتـــم  خاللـــه  ومـــن 
للمؤسســـات األخـــرى للحركة. وقـــد يواجه 
الشق املقرب من الغنوشي، في ذلك، عددا من 
املواقف املعارضة التـــي تصر على انتخاب 

الرئيس عبر مجلس الشورى.
وفي ســـياق النقطة اخلالفيـــة التي تدور 
حول محاســـبة القيـــادات التـــي كانت تقود 
احلركـــة في اخلارج، ومقولة أن تلك القيادات 
قد تخلت عن اإلسالميني التابعني للحركة من 
الذين اعتقلوا وســـجنوا فـــي تونس، فتقول 
دوائر مقربة من الغنوشـــي إن األمر ال أساس 
له من الصحـــة، وال توجد مشـــاكل تذكر بني 
اجلهتني التونســـية واخلارجيـــة ألن احلركة 
القيادية التي كانت في أوروبا بشـــكل خاص 
تســـعى إلى الضغط علـــى تونس من اخلارج 
إلطالق سراح املســـاجني، ولعل اإلفراج على 
القيـــادي علـــي العريض وحمـــادي اجلبالي 
وعدد آخر من النهضويني كان أبرز دليل على 

ذلك، حسب قولهم.

} يتبلور في الســــنوات األخيرة رأي عــــام عربي ودولي حول ضرورة انخراط 
أحزاب اإلســــالم السياســــي في المنظومات الوطنيــــة وأن تتخلى عن الجانب 
الديني الذي يغذي تحركاتها السياسية ووضع برامج واضحة تقوم على خدمة 

الصالح العام في مناخ مدني تنظمه قواعد دستورية وقانونية.
لكــــن في الجانب المقابل، تبقى العديد من األحزاب التي تنتمي إلى العائلة 
اإلسالمية مترددة في أخذ هذه القرارات والحسم في الجوانب الدينية والدعوية 
المختلطة بالعمل السياسي، ويظهر التردد أساسا في الخطاب السياسي الذي 
يتســــم بالتضارب أحيانــــا بين قيادات تلك األحزاب (جــــزء من صراع اإلخوان 
في مصر، مراجعات األحزاب اإلســــالمية فــــي المغرب، تراجع عدد من األحزاب 
اإلســــالمية السلفية في الصومال عن مقولة استعمال السالح والعنف …). ولم 
يخل التردد طبعا من بروز انشــــقاقات وصراعــــات لألجنحة داخل التنظيمات 

السياسية اإلسالمية.
 هذا التوصيف، ينســــحب بدوره على حركة النهضة اإلسالمية في تونس، 
فقد حرص مؤخرا وبشــــكل الفت عدد من القيادات البارزة والماســــكة بمسائل 
تنظيمية واســــعة في أكثر من حــــوار صحافي على الحديث عــــن تباينات بين 
قيــــادات النهضــــة، ملتزمين بأنها لن ”تســــبب إرباكا للمشــــهد السياســــي في 
البــــالد“، كما جاء في حديث القيادي عبدالحميد الجالصي لصحيفة الشــــروق 

التونسية مؤخرا.
تصريحــــات الجالصــــي كان يمكــــن أن تعطي صــــورة إيجابيــــة عن حركة 
إسالمية تعيش مخاضا ديمقراطيا مؤسســــاتيا داخليا ُيحّل بانضباط األقلية 

لقرار األغلبية، شرط أال يتنزل هذا الصراع في سياقين ال عالقة لهما بالمسألة 
الديمقراطيــــة، بــــل بتطــــور الحركة الذي اقتــــرن بصراع عنيف بيــــن ما يعرف 

بالتنظيم والخط السياسي.
ولعل هذا الصراع يعد مثاال على المواجهة بين الداعين إلى فصل الجانب 
الديني عن السياسي وانخراط األحزاب اإلسالمية في الدولة المدنية الوطنية، 
وبيــــن المحافظيــــن على هوية تلك األحزاب ألن الجانب الديني اإلســــالمي يعد 

أساسا أيديولوجيا لتكون تلك األحزاب.
يتملك الخوف عددا من الشخصيات البارزة لألحزاب اإلسالمية من أن تفقد 
تلك التيارات والتنظيمات مشــــروعية تواجدها في المشهد السياسي في حالة 
تخليهــــا عن الجانب الديني، فهو المدخل الرئيســــي للتعبئة الجماهيرية التي 
لدى تلك األحزاب، وأساســــا فكريا وأيديولوجيا يمثل اإلطار الذي ينشــــط فيه 
العضو اإلسالمي المنتمي إلى تلك الحركة. وبذلك فإن مسألة المس بالمرجعية 
الدينية للحركات اإلسالمية ودفعها نحو المدنية تعتبر خطا أحمر لدى الغالبية 

العظمى من قواعد وقيادات تلك الحركات.
من جانب آخر، فإن الخطاب السياســــي ألحزاب اإلسالم السياسي لن يكون 
بالمفعــــول ذاته والقــــدرة على اإلقناع ذاتهــــا إذا لم يكن مشــــحونا بالتداولية 
الدينية التي تعطي الخطاب شــــحنة عاطفية يســــتميل بها الناخب، وهذا أمر 
عرفت به التنظيمات اإلســــالمية وقياداتها منذ نشــــأة اإلخوان المســــلمين في 

مصر بداية القرن العشرين.
وإذا تم طرح مثل هذه المواضيع في داخل هياكل تلك األحزاب، تخلق موجة 

من االمتعاض بين جناحين سرعان ما تتسرب إلى وسائل اإلعالم والرأي العام 
لتكشــــف صراعات فكرية ومصلحية وسياســــية ال يمكن توقــــع كيفية نهايتها. 
وهو األمر الذي تعيشــــه حركة النهضة اإلسالمية التونسية في األيام األخيرة، 
خاصة بعد إصرار ”كاتم أسرار الحركة“ القيادي عبدالحميد الجالصي على أن 
صراعــــا ما تدور رحاه بين مكتب االنتخابات (وهو الهيكل التنظيمي للنهضة) 

وبين مجموعة مقربة من رئيس الحركة الحالي راشد الغنوشي.
وقد الحظ عدد من المراقبين للشأن السياسي التونسي في األشهر األخيرة 
غيــــاب عدد مــــن الوجوه النهضويــــة البارزة التــــي كانت تحتــــل الصدارة في 
المشــــهد، ولعل أهمها حبيب اللوز والصادق شــــورو، وهما الشــــيخان اللذان 

يمثالن الحالة الدينية القصوى لحزب حركة النهضة. 
وقــــد دفع ذلــــك المراقبين إلى القــــول إن الحركة بدأت تأخــــذ نهجا يقترب 
بشــــكل أكثر مرونة ومناورة من المشــــترك السياســــي التونسي الذي يجمعها 
مع باقي األحزاب الناشــــطة وغالبيتها العظمى أحزاب مدنية فيها اليساريون 
والليبراليــــون والعروبيــــون وغيرهم. ويعتبر هذا الغياب مؤشــــرا على دوران 
حركــــة النهضــــة نحو األمــــام ولكن ببطء، نتيجــــة اآلراء والمواقــــف المتباينة 
حــــول عدد من النقاط التي يختلف بشــــأنها جناح التنظيم وهو جناح الصقور 
الســــاعي للحفاظ على هويــــة الحركة الدينية ومحاســــبة مجموعة الخارج في 
ملفــــات بعينها، في مقابل مجموعة تســــعى إلى تغيير منهــــج الحركة الدعوي 
وســــط أنباء حتى بشــــأن تغيير اسم الحركة أساسا، ســــاعين إلى ترحيل ملف 

محاسبة المجموعة التي غادرت تونس زمن بن علي.

الصقور يسعون للحفاظ 
على الطابع الديني للنهضة

النهضة ملتفة حول زعيمها 
راشد الغنوشي

حركة النهضة التونسية.. صراع التنظيميني والسياسيني
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جناح الصقور
هو الجناح التنظيمي لحركة النهضة وهو أساسا مكون من أسماء جلها بقي 
في تونس خالل املرحلة ما قبل 2011، وهو جناح يركز على الطابع اإلسالمي 

العقدي للحركة كهوية أيديولوجية وسياسية

الجناح السياسي المقرب من الغنوشي
هو باألســـاس عدد من القيـــادات التي تتطابق آراؤهـــا ومواقفها، واملقربة 
حتى عائليا من الرئيس الحالي للحركة راشـــد الغنوشي وجلها أسماء عاشت 

معه في املهجر

أضداد

التخلي عن املرجعية 
اإلسالمية لحركة 

النهضة هو تخل تام عن 
الحركة في ذاتها ككيان 

سياسي داخل الساحة 
السياسية التونسية

«يعاني تيار اإلســـالم السياســـي برمته من العقل التقليدي أن تمســـك تلك الحركات 
باملاضي وعدم القدرة على التجديد وتجاوز معوقات التطابق مع الواقع}.

السيد ياسني
كاتب ومفكر مصري

«ال يوجد إلى حد اآلن ما يؤكد أن حركة النهضة سوف تقوم بمراجعات في ما يخص فصل 
الدعوي عن السياسي وهذا يسبب إشكاالت داخل العناصر القيادية للحركة}.

نور الدين املباركي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الفصل بني الجانب 
الدعوي والجانب 

السياسي للحركة هدف 
تسعى بعض األسماء 

القيادية املقربة 
من الغنوشي إلى 

الوصول إليه
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تحديات
اآلالت لم تعد بحاجة إلى البشر

[ مخاوف من قضاء الذكاء االصطناعي على الطبقة الوسطى   [ تفضيل قطاع األعمال للروبوت سيرسل نصف العاملين إلى بيوتهم

{السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المنزلية وتلك التي تؤدي الخدمات الحكومية، أصبحت أكثر شيوعا، وإذ راكم البشر نوعا من التعايش 
مع تلك اآلالت، سنبدأ بالوثوق فيها والعمل معها}.

بارت سلمان
عالم كمبيوتر

13

} لنــدن - يتســـع دور الروبـــوت في احلياة 
اليومية للبشـــر شـــيئا فشـــيئا ويتوغل في 
األعمـــال اليومية، إذ باتـــت الروبوتات التي 
ال تدعي املرض وال تشـــعر بالتعب وال تضّيع 
وقتهـــا في الدردشـــة على اإلنترنـــت، مبثابة 
وعود بالبطالة اجلماعية وحتول انتشـــارها 

التدريجي إلى شبح يطارد الرأسمالية.
ومنـــذ العام 2011، ســـعت شـــركة غوغل 
عمـــالق التكنولوجيـــا األميركي إلى شـــراء 
الكثير من شـــركات تصنيـــع الروبوتات، كما 
ســـعت إلى املضـــي قدما في تقنيـــات الذكاء 
االصطناعي. ومتتلك شـــركة غوغل ”شيتاه“ 
(الفهد)، وهو أسرع روبوت في العالم، ولديها 
وهو رجل إلكتروني يعمل  أيضا ”موتومان“ 
على حتميـــل حمولة الشـــاحنات وتفريغها، 
و“الشـــافت“ الـــذي ميكنه تســـلق الســـاللم، 
وهو ربوت على هيئة كلب مهمته  و“سبوت“ 

حتذير اجلنود من اخلطر.
ويعنـــي هـــذا أن الروبوتـــات مفيدة في 
والتغليف،  والتعبئـــة  والتجميع  التصنيـــع 
واستكشـــاف األرض والفضـــاء واجلراحـــة 
واألسلحة، والبحوث املعملية وإنتاج كميات 

كبيرة من السلع االستهالكية.
علـــى  اآلن  قـــادرة  الروبوتـــات  وباتـــت 
املســـاهمة في مجاالت كالســـباحة واإلبحار 
وقيادة الســـيارات، كما أنها ترافق البشر في 

الذهاب بعيدا في عطلة نهاية األسبوع.
وتشـــكل الروبوتـــات خطرا كبيـــرا على 
البشـــر، إذ أنها ذلك النوع من احلدث املتكرر 
بشـــكل معقد حيث ميكن للذكاء االصطناعي 

أن يهزم نظيره الواعي، أي اإلنسان.

التفوق على البشر
خـــالل دورات التكنولوجيـــا فـــي مؤمتر 
دافـــوس وفي مؤمتر ديجيتـــال اليف ديزاين 
مبيونيخ اللذين انعقدا هذا الشـــهر، اشـــتد 
القلق حـــول أن الرأســـمالية على وشـــك أن 

تستهلك نفسها.
وقال أحد علماء الكمبيوتر إن اآلالت سوف 
تؤدي إلى بطالة أكثر من نصف املوظفني في 

العالم خالل الثالثة عقود املقبلة.
وقـــال اخلبير موشـــيه فـــاردي للجمعية 
األميركيـــة لتقـــدم العلوم ”نحـــن نقترب من 
الوقـــت الـــذي تكون فيـــه اآلالت قـــادرة على 

التفوق على البشر في أي مهمة تقريبا“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن املجتمـــع يحتـــاج 
اآلالت  كانـــت  إذا  الســـؤال:  هـــذا  ملواجهـــة 
قادرة على أداء وظائف البشـــر، ماذا سيفعل 

البشر؟“.
ودفع نفس التخوف كال من عالم الفيزياء 
ســـتيفن هوكينـــغ واملســـتثمرين فـــي مجال 
التكنولوجيا بيل غيتس وإيلون ماســـك إلى 

إطالق حتذير مماثل، العام املاضي.
وحـــذر هوكينغ من أن الذكاء االصطناعي 
(الروبـــوت) ”ميكنـــه أن يتســـبب فـــي نهاية 
اجلنس البشري“، وقال ماسك إنه ميثل ”أكبر 

تهديد لوجودنا“.
ووصل اخلوف من الذكاء االصطناعي إلى 
أروقة األمم املتحدة، حيث التقت مجموعة من 
املشرفني على حملة لوقف الروبوتات القاتلة 
مع عدد من الدبلوماسيني في العام املاضي.

وقال فاردي، وهو أستاذ زميل في جامعة 
رايـــس وغوغنهامي، إن التكنولوجيا تشـــّكل 
التهديـــد األكثر دهاء مـــن الطائرات من دون 
طيار التي ال تخضع للسيطرة والتي يخشى 

منها بعض النشطاء.
وأشـــار إلى أن الروبوتات ســـوف تؤدي 
إلى نســـبة بطالة عاملية تصـــل إلى 50 باملئة، 

لتقضي بذلك على وظائف الطبقة الوســـطى 
وتزيد من تفاقم عدم املساواة.

وخالفا للثورة الصناعية، لن تكون ”ثورة 
الـــذكاء االصطناعـــي“ مســـألة تطويـــر آالت 
متتـــاز بالقـــوة البدنية لتتفوق على البشـــر، 
وإمنا هي مســـابقة بني ذكاء اإلنسان والذكاء 
والقـــوة امليكانيكيـــني. وفـــي الصـــني أّثرت 
املســـألة بالفعل على اآلالف من فرص العمل، 
على غـــرار مصنعي اإللكترونيات ومن بينهم 
شركتا فوكسكون وسامسونغ، اللتان طورتا 

روبوتات دقيقة الستبدال العمال من البشر.

اآلالت أمهر من البشر
يتخوف فاردي من نظـــرة رجل االقتصاد 
جون ماينارد كينز الوردية للمســـتقبل، حيث 
يعمل املليارات من البشر لبضع ساعات فقط 
في األســـبوع مع آالت ذكية لتسهيل حياتهم، 
وهـــو التنبؤ الذي يتبناه أيضا رئيس قســـم 
الهندسة في غوغل راي كورزويل الذي يعتقد 
الذكاء االصطناعي ميكن أن يسفر  أن ”تفرد“ 

عن مدينة فاضلة ملستقبل هجني للبشرية.
وحتى إذا ســـهلت اآلالت حياة اإلنســـان، 
فإن اإلنسانية ستواجه حتديا وجوديا. وقال 
فـــاردي ”أنا ال أرى في ذلك مســـتقبال واعدا، 
كما ال أجد في الترفيه ســـوى مطلب حياتي. 
أعتقـــد أن العمـــل ضروري من أجـــل رفاهية 

اإلنسان“.
ويحلـــم الكثيرون بيوم يشـــمل قيام آالت 
بعمل القهوة في الصباح واســـتقالل سيارة 
ذاتيـــة القيـــادة من أجل الذهـــاب إلى العمل، 
والقيام بوظيفـــة يحمل روبـــوت على عاتقه 

أصعب مهامها.
وكلما ازداد التطور واالندماج بني قدرات 
الروبوت وأرشـــيف هائل مـــن البيانات التي 
يتـــم تنزيلها فـــي ذاكرته، كلمـــا زاد احتمال 
أن يـــؤدي الروبـــوت وظائـــف متنوعـــة مثل 
عملية التصوير باألشـــعة في املستشـــفيات، 
وبيـــع البضائع في الســـوبر ماركت، وقيادة 
الطائـــرات والقطـــارات والســـيارات ونـــزع 

القنابل وتوزيع املشروبات في احلانات.
وفي االقتصـــادات القائمة علـــى اإلنفاق 
االســـتهالكي، يبشر محللون اقتصاديون بأن 
البطالة ســـوف تبلغ معدالتهـــا القصوى في 

غضون أعوام.

خطر التعايش مع اآلالت
ســـلمان  بـــارت  الكمبيوتـــر  عالـــم  قـــال 
للصحافيـــني، إن الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
والروبوتـــات املنزليـــة وتلـــك التـــي تـــؤدي 
اخلدمـــات احلكومية أصبحت أكثر شـــيوعا، 
وإذا راكم البشـــر ”نوعا من التعايش مع تلك 
اآلالت، ســـوف نبـــدأ بالوثوق فيهـــا والعمل 

معها“.
وأضاف ســـلمان، وهو أستاذ في جامعة 
كورنيل، إن ”أجهزة الكمبيوتر بدأت أساســـا 
بسماع ورؤية طريقة عمل البشر، وذلك بفضل 

التقدم في مجال البيانات وعمق التعلم“.

ســـتكون  القيـــادة  أن  فـــاردي  وتوقـــع 
أوتوماتكيـــة بالكامـــل في غضون اخلمســـة 
وعشـــرين عامـــا املقبلة، وتســـاءل عن فوائد 
التكنولوجيـــا بالقـــول ”ما فائدة مـــا يفعله 
البشـــر إذا كانـــت اآلالت تقـــوم بنفس الدور 

تقريبا؟“.
ويعتقـــد فـــاردي أن التكنولوجيـــا غّيرت 
االقتصـــاد األميركـــي بشـــكل كبيـــر خـــالل 
اخلمســـني عاما املاضية. ويقول ”كنا جميعا 
ســـعداء خلبـــر تراجـــع البطالة بنســـبة 4.8 
باملئة هذا الشهر، ولكن التركيز على التقرير 
الشـــهري للوظائف أخفى حقيقـــة أن البالد 
كانت متر بأزمة اقتصادية على مدى اخلمسة 

وثالثني عاما املاضية“.
ــشــوســتــس  ــاســات ــد م ــه ــع وأجـــــــرى م
رغم  ــه  أن ــى  إل خلص  بحثا  للتكنولوجيا 
احمللي  للناجت  األميركيني  دفــع  اســتــمــرار 
اإلجمالي من خالل زيادة معدل اإلنتاج، بلغ 
التشغيل ذروته في عام 1980 وانخفض معدل 
(التشغيل  األمتتة  ”إنها  وقال  األسر.  أجور 

اآللي)“.
وســـتكون لتأثيـــر األمتتة علـــى البطالة 
عواقب سياسية كبيرة، إذ ما تواصل جتاهل 
الزعماء والقادة السياســـيني في أغلب الدول 
الغربية، لكنها عـــادت مرة أخرى مع احتدام 

السباق في االنتخابات الرئاسية األميركية.
وقال فاردي ”من الناحية العملية ال توجد 
أي مهنـــة في مأمن كمـــا أن الروبوتات باتت 

تهدد حتى احلياة اجلنسية للبشر“.
وفـــي العـــام املاضي نشـــرت مؤسســـة 
االستشـــارات ”ماكينزي“ بحثا عن الوظائف 
املهـــددة من اآلالت الذكيـــة، فتوصلت إلى أن 
بعض الوظائف أو املهن ذات األجور احملترمة 
مثل األطباء ومديري الصناديق االستثمارية، 

يحظون باحلماية أكثر من غيرهم.
وتوصل الباحثون إلى أن بعض الوظائف 
منخفضـــة األجر، مبا في ذلـــك عمال جتميل 

البساتني ومســـاعدو الصحة، هم أيضا أقل 
عرضة لفقدان وظائفهم مقارنة باآلخرين.

وتوصـــل الباحثـــون أيضـــا إلـــى أن 20 
باملئة مـــن وقت عمـــل الرؤســـاء التنفيذيني 
للشـــركات ميكـــن أن يتـــم آليا مـــع التقنيات 
احلالية، وميكن أن يكون آليا بنسبة 80 باملئة 

للموظفني العاديني.
وتلتقي نتائج هذا البحث مع السيناريو 
األســـوأ الذي توقعه فاردي، ولكنهم أشاروا 
إلـــى أن حوالي 45 باملئة مـــن العمال يتلقون 
أجـــورا مقابـــل أعمـــال ميكـــن أن تؤديهـــا 

التكنولوجيا احلالية.
وحذر فاردي من أن ”اإلنسانية على وشك 
مواجهة رمبـــا أكبر حتد لها علـــى اإلطالق، 
وهو إيجاد معنـــى للحياة، الذي ينبع من أن 
اإلنســـان يأكل خبزه من عـــرق جبينه. نحن 
بحاجـــة إلى االرتقـــاء إلى مســـتوى احلدث 

ومواجهة هذا التحدي“.
ويقـــول وزيـــر العمل تومـــاس بيريز، إن 
املوانئ البحريـــة األميركية ينبغي أن تعتمد 
على الرافعات اآللية واملركبات اآللية من أجل 
منافســـة احملطات في جميع أنحـــاء العالم، 

رغم املقاومة الشديدة التي أبدتها النقابات.
وفي العام 2013، توقع اثنان من األساتذة 
فـــي جامعة أكســـفورد أن حوالـــي 47 باملئة 
مـــن القـــوى العاملة فـــي الواليـــات املتحدة 
في مجـــاالت االتصـــاالت الهاتفيـــة واألمناء 
القانونيني والطباخني، ســـيجدون أنفســـهم 

ضحية لألمتتة.
وال تخلـــو التوقعات املخيفة والســـلبية 
على مســـتقبل العمل من االنتقادات. وينتقد 
الكاتـــب نيكـــوالس كار احلائز علـــى جائزة 
بوليتـــزر وإدوارد غيســـت العالم في جامعة 

ستانفورد، كالم فاردي بشدة.
وقال كار إن اإلبداع البشـــري 

واحلدس في مواجهة املشـــاكل 
غنـــى  ال  أمـــران  املعقـــدة 

عنهمـــا، وهو ما يجعـــل البشـــر يتميز على 
أجهزة الكمبيوتر.

لكن مارتن فـــورد، مؤلف كتـــاب ”صعود 
الروبوتات: التكنولوجيا والتهديد مبستقبل 
من البطالة“ اختار السير على خط فاصل بني 
املتشـــائمني واملتفائلني، حيث أشـــار إلى أن 
األمتتة ستدخل عالم السياسة اليوم، وصرح 
الوثائقية  جيوغرافيـــك  ناشـــيونال  لشـــبكة 
بأنـــه إذا لم يعالج العلمـــاء واحلكومات هذه 
القضيـــة فـــإن ”الكثير من النـــاس من الذين 
ليسوا في قمة الهرم االقتصادي، سيعيشون 

على وقع كابوس بائس“.

اإلنسانية على وشك مواجهة أكبر تحد 
لها على اإلطالق، وهو إيجاد معنى للحياة 
الذي ينبع من أن اإلنسان يأكل خبزه من 

عرق جبينه

غزو أنيق بال رحمة

يحتـــاج  املجتمـــع  أن  أعتقـــد 
ملواجهة هذا السؤال: إذا كانت 
اآلالت قـــادرة علـــى أداء وظائف 

البشر، ماذا سيفعل البشر؟

�
موشيه فاردي

ــــــم على أن يأكل  ــــــح معنى احلياة القائ أصب
اإلنســــــان من عمل يده مهددا مع انتشــــــار 
متســــــارع للروبوتات التي يتجه الكثير من 
أصحاب األعمال إلى تفضيلها على البشر، 
وهو مــــــا يضع االقتصاديات اخلدمية حتت 
ــــــل، ويهدد نصــــــف العاملني في  ضغط هائ

العالم بفقدان وظائفهم.

ي ير
ال توجد
ت باتت

ؤسســـة
لوظائف
ت إلى أن
حملترمة
تثمارية،

لوظائف
 جتميل

والي ي وى ن
في مجـــاالت االتصـــاالت الهاتفيـــة واألمناء
القانونيني والطباخني، ســـيجدون أنفســـهم

ضحية لألمتتة.
وال تخلـــو التوقعات املخيفة والســـلبية
على مســـتقبل العمل من االنتقادات. وينتقد
الكاتـــب نيكـــوالس كار احلائز علـــى جائزة
بوليتـــزر وإدوارد غيســـت العالم في جامعة

ستانفورد، كالم فاردي بشدة.
وقال كار إن اإلبداع البشـــري

واحلدس في مواجهة املشـــاكل 
غنـــى ال  أمـــران  املعقـــدة 

الروبوتات التي ال تدعي املرض وال 
تشعر بالتعب وال تضيع وقتها في 

الدردشة على اإلنترنت، باتت بمثابة 
وعود بالبطالة الجماعية وتحول 

انتشارها إلى شبح يطارد الرأسمالية
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◄ مت استحضار أعمال الكاتب 

الراحل اجلزائري رشيد ميموني، 
خالل ندوة انتظمت بوهران، مببادرة 
من مركز الدراسات املغاربية مبناسبة 

الذكرى الـ٢١ لوفاته (١٩٤٥/ ١٩٩٥).

◄ صدر للشاعر الفلسطيني خالد 

شوملي ديوان بعنوان ”أنا ال أريد 
قصائد منفى“، ويضم الديوان الذي 
صدر في مطلع هذا العام بني دفتيه 

٣٩ قصيدة متنوعة املواضيع.

◄ عادت جائزة ”بور أف أم 

للمتوسط“ في دورتها لسنة ٢٠١٦، 
للكاتب اجلزائري إبراهيم متيبة عن 

كتابه ”لم يكن لدي الوقت للحديث 
معك“، وذلك في إطار الدورة الـ٢٢ 

لصالون املغرب العربي للكتاب 
بفرنسا.

◄ دشنت الكاتبة الصحافية لولوة 
بودالمة كتابها اجلديد املوسوم 

بـ”سم طال عمرك“، وذلك في حفل 
أقيم مؤخرا مبركز األيام اإلعالمي 

بالعاصمة البحرينية املنامة.

◄ وقعت فلسطني واليابان في 
طوكيو، اتفاقية لترميم قصر هشام 

األثري في مدينة أريحا بالضفة 
الغربية، بدعم من اليابان.

◄ صدر مؤخرا عن دار نلسن، 

كتـاب بعنوان ”العقـل واإلميـان بـني 
الغزالي وابن رشد“، للشاعر اللبناني 

الراحل خليل حاوي، بالتزامن مع 
الذكرى الثالثة والثالثني لرحيله.

باختصار

} أبوظبــي - اختتمـــت اجتماعـــات الهيئة 
العلميـــة جلائزة الشـــيخ زايد للكتـــاب، التي 
امتـــدت مـــن ١٨ إلى ٢٠ مـــن الشـــهر اجلاري 
برئاســـة علي بن متيم/ األمني العام، وحضور 
كل من مسعود ضاهر من لبنان، ومحمد بنيس 
من املغرب، وكاظم جهاد من فرنســـا/ العراق، 
وخليـــل الشـــيخ مـــن األردن و يورغن بوز من 
املانيا، حبيبة الشامسي، من اإلمارات ومحمد 
الصفراني، من السعودية، ومحمد أبوالفضل 

بدران من مصر. 
تقاريـــر  فـــي  العلميـــة  الهيئـــة  ونظـــرت 
احملكمـــني املفصلـــة للمرشـــحني فـــي القائمة 
الطويلة والتـــي ضمت كال من الفروع التالية: 

اآلداب، التنمية وبناء الدولة، املؤلف الشـــاب، 
الفنـــون والدراســـات النقديـــة، الترجمة، أدب 
الطفـــل، الثقافة العربية فـــي اللغات األخرى، 
النشـــر والتقنية، وشـــخصية العام الثقافية. 
كما واختارت اللغات املعتمدة في فرع الثقافة 

العربية في اللغات األخرى.
ومبناســـبة مرور عشر سنوات على إنشاء 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، قال علي بن متيم 
األمـــني العـــام "احتفاال بالســـنوية العاشـــرة 
للجائـــزة، ســـنتخذ مجموعـــة من املبـــادرات 
الثقافية مـــن أجل تعزيز حضور اجلائزة على 
الســـاحة العاملية وإيجاد آليـــة تنظـم اللغـات 
التي تكـــون محور التنافس فـــي "فرع الثقافة 

العربيـــة فـــي اللغات األخـــرى" في كــــل عام، 
وســـيتم اإلعالن عـــن هذه املبـــادرات الثقافية 
خــــالل معــــرض أبـوظبـــي الـدولـــي للكتاب 

القادم".
يذكـــر أن "جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب" 
ســـتعلن عن القوائم القصيـــرة جلميع الفروع 
خالل األيام املقبلـــة على أن يليه إعالن الكتب 
الفائزة ودور النشر وشخصية العام الثقافية، 
بعـــد اعتمادها من مجلس األمنـــاء. علما وأن  
حفلها الســـنوي ســـيقام على هامش معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب الـــذي ينظـــم من 
٢٧ أبريـــل إلى غايـــة ٣ مايـــو ٢٠١٦، في مركز 

املعارض الدولي في أبوظبي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعتمد القائمة القصيرة لدورتها العاشرة 

ماذا يعني أن تكون عربيا

} ليس ألحد في الدنيا أن يختار هويته 
اإلثنية حتى لو حصل على جنسية إثنية 

أخرى، بل إن مئات األلوف من عرب أوروبا 
الذين حصلوا على جنسيتها مازالوا 

يشعرون بإثنيتهم. وعصرنا املعيش عصر 
تعقد فيه الشعور بالهويات إلى درجة أن 

العديد من األفراد يحمل وثائق جواز سفره 
أو بطاقة هوية مكتوب عليها جنسيته التي 

ال عالقة لها بالشعور احلقيقي لهويته.
وسّكان الدول العربية أكثر أهل األرض 

توترا في مسألة االنتماء، وآية ذلك انتماء 
العربي إلى دول شتى، فهو عربي من جهة 

وأردني أو مصري من جهة أخرى، عربي من 
جهة وهو مسلم أو مسيحي من جهة أخرى، 

هو عربي مسلم من جهة ومسلم سني أو 
شيعي من جهة أخرى.

وكل عربي يعيش حلظة نسيان مؤقتة 

جلانب من جوانب هوياته، في ضوء اتخاذ 
موقف ما ملشكلة في إحدى الدول العربية، 
حتى صار السؤال مشروعا: ماذا يعني أن 

تكون عربيا؟
ماذا يعني أن تكون عربيا سؤال ينطوي 
على نوعني من األسئلة: األول: كيف يجب أن 
تكون عربيا، والسؤال الثاني: ما هي واقعية 

أنك عربي اآلن؟
في اجلواب عن السؤال األول املشتق من 

السؤال الرئيس نكون أمام خطاب ميتزج 
فيه الواقعي واأليديولوجي، احلقيقي مع 

الرغبوي، املوضوعي مع الذاتي. إذن هناك 
العربي الواقعي والعربي احلقيقي والعربي 

املوضوعي الذي مهما كان شكل ظهوره 
يبقى عربيا، سواء كان قوميا أو ليبراليا أو 
منتميا ألي أيديولوجيا هدفها تقدم العرب 

أو تطّورهم، إلخ. إذ األيديولوجيا تبقي 
العربي عربيا، وقس على ذلك ظهوره عبر 
التعبير عن حاجاته املمكنة أو املستحيلة.

بينما اجلواب عن السؤال الفرعي الثاني 
يتضمن الوصف املوضوعي ملا هو عربي 

اآلن الذي يعيش في دول أخرى.
وفي كل األحوال هناك املاليني الذين 

يعلنون بأنهم عرب فضال عن وجود عرب 
ليسوا مبنتمني إلى العرب. بل إن الربيع 
العربي قد أكد مسألة االنتماء واالنحياز 

والشعور املشترك بني العرب من جهة كما 
أظهر ضعف االنتماء والوالء من جهة ثانية.
من حيث الواقع املوضوعي فاحلوثيون 
وحزب الله وامليليشيات اإلرهابية العراقية 
عرب، وموضوعية عروبتهم خارج الشعور 

بانتمائهم للعرب ليس له داللة واقعية، 
فوالؤهم األيديولوجي واملذهبي للسلطة في 
إيران ولوالية الفقيه. وهذا يعني بأن الوالء 

املذهبي ألغى االنتماء اإلثني، وقس على ذلك 
القاعدة وداعش وما شابههما، حيث الوالء 
إلى الدين وليس إلى اإلثنية. بل إن جماعة 

حاكمة باسم األمة العربية الواحدة والرسالة 
اخلالدة والوحدة واحلرّية واالشتراكية 

أظهرت العداء النتمائها املوضوعي.
أجل إن إيران الفقيه ودولة املرشد 

واآليات واملوقف منها امتحنت على نحو 

لم يسبق له مثيل قضية االنتماء العربي. 
وجعلت من السؤال: ماذا يعني أن تكون 

عربيا مشروعا جدا، بل ومن املشروع جدا أن 
تطرح السؤال كيف يجب أن تكون عربيا؟

كيف تأّتى لبعض العرب موضوعيا أن 
يتحرروا من انتمائهم العربي، وتنتصر 
هويتهم الدينية والدينية الطائفية على 

هويتهم اإلثنية، إلى احلّد الذي صار والؤهم 
إليران وليس إلى انتماءاتهم األصلية؟

أن تكون عربيا يعني أن تفكر ببساطة 
بوصفك عربيا، وبوعي أنك عربي، وبشعور 
أنك عربي حتى ولو كان الوالء للقطر الذي 

تعيش فيه.
أن تكون عربيا ال يعني أن تقيس 

انتماءك للعرب مبقياس انتمائك للسلطة، بل 
تفكيرك بالسلطة وحالها يجب أن ينطلق من 

كونك عربيا.
بقي أن أقول إن التحّجج بواقع العرب 

السيء لنكران االنتماء، ال يصدر إال عن فرد 
قّرر أن ينتقل إلى هوية ما قبل قومية، بل 

وما قبل قطرية.

صـــدرت مؤخرا الترجمـــة العربية ملذكـــرات الروائيـــة التركية إليف شـــافاق {حليب 

أســـود»، وترجمها أحمد البعلي، عن دار مســـكيليـاني للنشر، والتي صـدرت ألول مـرة 

عـام 2007.

عن املركز القومي للترجمة، صدرت النســـخة العربية من كتاب {الكواليس الســـرية 

للشرق األوسط: النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين»، 

والتي كتبها وزير الخارجية الروسي األسبق الراحل يفجيني بريماكوف.

مخلص الصغير

} أعلنت وكيـــل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
فـــي حكومة اإلمـــارات، عفـــراء الصابري، عن 
إطالق مبادرة ”القـــراءة للجميع“، انطالقا من 
مدينـــة الدار البيضـــاء املغربيـــة، حيث حلت 
اإلمارات ضيفة على معرضها الدولي للنشـــر 
والكتاب في دورته الثانية والعشرين (١٢ إلى 

٢١ فبراير اجلاري).

شراكة ثقافية

أكدت املسؤولة اإلماراتية أن املبادرة تروم 
دعم وتشـــجيع املثقفني واملبدعني اإلماراتيني، 
من أجل الوصول إلى القارئ املغربي، واللقاء 
باملثقفـــني واملبدعني املغاربـــة، وكذلك من أجل 
”تعريف اجلمهور املغربي بالثقافة اإلماراتية، 
وضمـــان وصول إبداعاتهـــم الفكرية واألدبية 
إلى القارئ العربي والعاملي، إلى جانب متكني 
املؤلفني والكتاب واألدباء واملثقفني واملبدعني 
اإلماراتيني مـــن خالل احلضـــور الفعال على 

املستويني العربي والعاملي“.
ومبوجب هذه الشـــراكة الثقافية الثنائية، 
اتفـــق الطرفان علـــى أن تضـــع وزارة الثقافة 
وتنميـــة املعرفـــة كل إصداراتهـــا مـــن الكتب 
الثقافية واألدبية رهن إشارة املشروع املغربي 

”القـــراءة للجميع“، مع تنظيم ورشـــة تعريفية 
بكل إصـــدار ثقافي وأدبي، وضمان عرضه في 

جميع اللقاءات ومعارض الكتاب املغربية.
إذا كانت اإلمارات قد جعلت من سنة ٢٠١٦ 
سنة للقراءة، فإن ســـؤال القراءة يبدأ بالطفل 
أساســـا. من هنا، شـــددت أســـماء الزرعوني، 
فـــي ندوة أخرى عن ”أدب الطفل في اإلمارات“ 
على أهمية القراءة بالنسبة إلى الطفل، والسر 
مـــن وراء اهتمام اإلمارات بأدب األطفال. وهي 
النـــدوة التي شـــارك فيها الباحـــث اإلماراتي 
علي عبدالقادر احلمادي، نائب رئيس جمعية 
حماية اللغة العربية، واستعرض فيها جتربة 
اإلمـــارات في النهوض بـــأدب الطفل العربي، 
مثلما شهت مشاركة شـــيماء املرزوقي، عضو 
املجلس اإلماراتي للكتاب اليافعني. وجاء هذا 
اللقاء في صيغة ورشـــة مفتوحة حول ســـؤال 

عن: الطفل والقراءة والكتابة للطفل.
وتأتي الندوة للفت األنظار إلى مركزية أدب 
األطفال في املشـــروع الثقافي اإلماراتي، وهي 
الدولـــة التي راهنت على توفير كل اإلمكانيات 
الكفيلة بتنشـــئة مجتمع قارئ ومبدع وخالق. 
وهـــذا مـــا شـــددت عليـــه نـــدوة ”أدب الطفل 
فـــي اإلمـــارات: متطلباتـــه وطموحاته“، وهي 
الطموحـــات واألحـــالم التي حتـــاول الثقافة 
اإلماراتية االســـتجابة لها، مـــن خالل مواكبة 
دائمة ودائبة ملختلف تطورات العصر املعرفية 
والتكنولوجية والثقافية واألدبية، مع احلرص 
على هوية اإلنســـان اإلماراتـــي، املنفتحة على 

محيطها العربي وأفقها الكوني الفسيح.

رواية املرأة

لم تصدع الكاتبات بأصواتهن في اإلمارات 
فحسب، بل وصلت أيضا إلى املغرب األقصى، 
وامتـــّد صـــدى أصواتهن عاليا فـــي املعرض 
الدولي للنشر والكتاب مبدينة الدار البيضاء.

فقـــد حلـــت اإلمـــارات ضيفة شـــرف على 

فعاليـــات معـــرض الكتـــاب املغربـــي، وحلت 
شـــاعرات وكاتبـــات مـــن اإلمـــارات ضيفـــات 
مشـــاركات فـــي البرنامج الثقافـــي للمعرض. 
ومـــن هـــذه اللقـــاءات لقـــاء بصيغـــة املؤنث، 
احتضنته قاعة محمد العربي املســـاري حول 
”الروايـــة اإلماراتية“، مبشـــاركة فتحية النمر 
ورمي الكمالـــي، وهو اللقـــاء الذي حتدثت فيه 
الروائيتـــان عـــن جتربتهما وجتربـــة املنجز 

الروائي النسائي في اإلمارات.
وقبل ذلك، ســـجلت الناقدة املغربية زهور 
كرام، وهـــي التي تســـّير هذا اللقـــاء، ارتفاع 
اإلماراتيـــة،  الروائيـــة  اإلصـــدارات  وتيـــرة 
وخاصة النســـائية منهـــا، وهو مـــا اعتبرته 
تعبيرا عن شغف املرأة اإلماراتية بأن تتحدث 
بصوتهـــا اخلـــاص، وأن تبـــوح بأوجاعهـــا، 
وحتكي عـــن مكنوناتهـــا وكينونتها اخلاصة 
بنفســـها. ونبهت الناقدة إلـــى أن هذا التراكم 
علـــى مســـتوى املدونة الســـردية النســـائية 
فـــي اإلمـــارات دليل علـــى حتـــوالت مفصلية 
تعيشـــها دولة اإلمارات، على مستوى احلرية 
واالنفتاح، واالعتراف باملـــرأة واإلنصات إلى 
صوتها، على أساس أن املرأة، كما تقول زهور 

كرام هي ”حاضنة الذاكرة اجلمعية“.

أمـــا الروائيـــة اإلماراتيـــة فتحيـــة النمر، 
فقـــد أعلنت في مســـتهل ورقتهـــا، أن الرواية 
اإلماراتية أنثـــى، وأن املرأة هي بطلة الرواية 
اإلماراتيـــة، وهي الســـاردة أو الشـــاهدة على 
األحـــداث، والفاعلة أيضا. لذلك، فقد كان مهّما 
أن حتتـــرف املـــرأة اإلماراتية كتابـــة الرواية، 
لتحكي عن نفسها بنفسها، وأن ال تظل تنصت 
إلى اآلخرين، وهم يتحدثون عنها، من غير أن 

تقول كلمتها وروايتها.
مـــن هنا، تقـــول صاحبة ”كوالج“، ســـوف 
تصعـــد إلـــى الواجهة أصـــوات جذابة وقوية 
منـــذ  املعاصـــرة،  اإلماراتيـــة  الروايـــة  فـــي 
املؤسســـة ســـارة اجلـــروان، مـــرورا بتجربة 
أســـماء الزرعونـــي وصاحلة غابـــش، وصوال 
إلى املرحلة الراهنة، التي متثلها ثالثة أسماء 
أساســـية، فـــي نظرها، ويتعلق األمـــر بلؤلؤة 
املنصـــوري وفاطمة املزروعـــي ورمي الكمالي. 
ورابعتهن املتحدثة نفسها فتحية النمر، وهي 
التي تعتبر نفســـها روائيـــة محترفة، متتهن 
كتابة الرواية وتشتغل على التجربة الروائية 

بشكل يومي، من غير انقطاع.
أما صاحبـــة الرواية التاريخية ”ســـلطنة 
فأســـّرت  الكمالـــي،  رمي  الروائيـــة  هرمـــز“ 

للحاضريـــن بـــأن ســـّر اشـــتغالها بالروايـــة 
التاريخية وانشـــغالها بالذاكرة اإلماراتية هو 
احلفر عميقا في سؤال الهوية، وإعادة تشكيل 
هذه الهوية، عبر ذاكرة املكان، من خالل عوالم 
روائية تســـتطيع أن تتخطـــى وصف الظاهر 
نحو البـــوح بالســـرائر، واإلنســـان واحلس 
والوجدان الفـــردي واجلماعي. مثلما حتدثت 
الكاتبـــة عن جتربتها في روايتهـــا التاريخية 
”ســـلطنة هرمز“، والتي خاضت معها مخاضا 

عسيرا، قبل ظهورها.
وبحســـب ضيفة املعرض، تقع على عاتق 
الروايـــة اإلماراتية مهمة كتابـــة ذاكرة أمكنة 
مهجـــورة ومعزولة لم تشـــتغل عليها الرواية 
العربية، وتلـــك مهمة الروائيـــات والروائيني 

اإلماراتيني اليوم.

اإلمارات تطلق مبادرة لتشجيع القراءة انطالقا من المغرب

أطلقت اإلمارات مبادرة كبرى لتشــــــجيع القراءة في املغــــــرب، وذلك على هامش فعاليات 
املعرض الدولي للنشــــــر والكتاب مبدينة الدار البيضاء، الذي اختتمت فعالياته األحد 21 
فبراير اجلاري، بينما تســــــتمر املبادرة اإلماراتية على مدى ســــــنة كاملة. املبادرة اجلديدة 
سوف متكن القارئ املغربي من االطالع على مختلف أعمال الكّتاب واملبدعني اإلماراتيني، 
والتواصل معهم على مدار الســــــنة. وقد مت إطالق املبادرة بتعاون مع مشــــــروع "القراءة 
ــــــه نحو 300 متطوع، يتوزعــــــون على أربعني مدينة  ــــــي املغـرب، الـذي يعمل فيـ ــــــع" فـ للجمي

مغربية.

[ لقاءات في معرض الدار البيضاء تحتفي بالقراءة وأدب الطفل [ حضور الرواية النسائية اإلماراتية دليل على االنفتاح والحرية

املبـــادرة تـــروم دعم وتشـــجيع 

املثقفني واملبدعني اإلماراتيني 

الوصـــول إلـــى القـــارئ املغربـــي 

واللقاء باملبدعني املغاربة

 ◄

مشـــروع {القـــراءة للجميـــع» في 

املغـــرب يعمـــل فيه نحـــو 300 

متطـــوع، يتوزعـــون على أربعني 

مدينة مغربية

 ◄

القراءة تبدأ بالطفل أساسا

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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ثقافة

”صديقتـــي  وصـــف  ميكـــن   - بــريوت   {
اليهوديـــة“ الرواية األخيـــرة للروائي األردني 
الفلسطيني األصل صبحي فحماوي بالرواية 
الـ“طهطاويـــة“، إذ تقوم في غالبها على حوار 
بـــني اثنني، ويغلب فيها صـــوت بطل الرواية، 
الـــذي يخوض رحلة بني عـــدة بلدان أوروبية، 

متحدثا عن جمالها وحسناتها وسيئاتها.
يقصد به أن الرواية  وصف الـ“طهطاوية“ 
مـــن ناحية ما -ككثير مـــن الروايات العربية- 
تشـــكل نوعا مـــن االمتداد لعقلية تســـعى إلى 
معرفـــة الغرب واإلفادة منـــه، وتصوير أمناط 
حياته اجلذابة منها أو الســـلبية. إال أنه وفي 
روايـــة فحماوي جند عنصـــرا آخر هو عنصر 
الســـياحة التي تهدف إلـــى التعرف على أمور 
فـــي الغرب فضال عـــن التعلم منـــه من ناحية 

أخرى.
وإن كان الطهطـــاوي قـــد توقف عند حرية 
املرأة فـــي الغرب دون إعجـــاب بهذه احلرية، 
حيث يعتبرهـــا زائدة عن حدها، فإن فحماوي 
يرى في ذلك احتفاء باملرأة وتقربا منها مشددا 

على خصال احلرية.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد كانـــت رحلـــة 
الطهطاوي إلى فرنســـا الكتساب العلم، بينما 

كانت رحلة صبحي فحماوي متعددة الغايات، 
أولها السياحة واملتعة، وشيء من طلب العلم 
من خالل كون البطل -شـــأن الكاتب- مهندس 
حدائـــق، يقصـــد معرضـــا أوروبيـــا لألزهار 
واحلدائق الكتساب علم جديد، فضال عن عامل 
آخر مهم وهو العمل واكتساب املال من خالل 
اســـتيراد منتجات زراعية جديدة واكتســـاب 

خبرة.
العمـــود الفقري للروايـــة يقوم على قضية 
قومية جتسدها العالقة التي تربط بني رفيقي 
الطريق، بطـــل الرواية جمـــال العربي أردني 
اجلنســـية، ويائيـــل اليهوديـــة أملانية األصل، 

واملولودة في املكسيك.
تبـــدأ الروايـــة من خالل ســـفرة في حافلة 
ســـياح تنطلق فـــي جولتهـــا مـــن بريطانيا، 
فتجتـــاز البحـــر إلـــى عـــدة بلـــدان أوروبية 
وصوال إلـــى أقصى الشـــمال األســـكندنافي. 
فـــي هذا الفضـــاء املتحرك، تبـــدأ العالقة بني 
الشخصيتني الرئيسيتني جمال ويائيل بداية 
حـــذرة بني البطـــل العربي واملـــرأة اليهودية، 
إلى أن تترســـخ العالقـــة على مـــدى الرحلة، 
بني بلد وآخر وفندق وآخـــر، ويصبح االثنان 
صديقني بل حبيبني. رغم أن جمال كان في كل 

مرة يحاول إقنـــاع يائيل باخلطأ الذي ارتكبه 
اليهود باستيطانهم في األراضي الفلسطينية.
تتطـــور الرواية بنـــوع من التحـــول عند 
يائيل التي لـــم تكن تعرف الكثيـــر عن تاريخ 
فلسطني وعن العرب وتاريخهم. ويحن االثنان 
إلى حياة هانئة بعيدة عن القتل واالضطهاد، 
وقد اكتشفا أن هناك الكثير مما يجمع بينهما، 

ال بـــني االثنني فحســـب بـــل بني 
النـــاس العاديني واملســـاملني من 
اليهود والعرب على حّد ســـواء، 
إال أنهمـــا يفترقـــان فـــي نهاية 
الرحلـــة، علـــى أمـــل اللقاء في 
املستقبل، ولعل في هذا األمل 

رمزا واضحا.
إن  القـــول  مـــن  بـــّد  ال 
لفحماوي أســـلوبا قصصيا 
دقيقا يتطرق إلى التفاصيل 
مادة  فتتشـــكل  بسالســـة، 
منها  كثيـــر  فـــي  روايتـــه 
كثرثرة أدبية جميلة. وقد 
اســـتطاع الكاتـــب النفاذ 
مـــن فـــخ كانـــت الرواية 

معرضـــة ألن تقـــع فيـــه وتســـبب 
ملـــال لقارئها، وهو أنهـــا تقوم على حوار بني 
شـــخصيتني، بل تكاد أحيانا تقوم على صوت 
واحـــد هو صوت املتكلـــم أي بطل الرواية. إال 
أن فحمـــاوي من خالل كالم بطله الدائم، ينقل 
إلى القارئ كل شـــيء بحركية مؤثرة: احلياة 

فـــي بلد مـــا، والطعـــام والشـــراب والعالقات 
االجتماعيـــة، النســـاء والرجـــال والسياســـة 
واملنتجـــات الزراعية والصيـــد، وكل ما ميثل 

مظاهر احلياة في بساطتها.
كما ينقل الروائي إلى القارئ أشكال حياة 
الناس وصفاتهم وعاداتهم وطرق تفكيرهم في 
شبه تركيز على املرأة وانتباه إلى أمور دقيقة 
متثـــل ميزات املرأة الغربيـــة التي جنحت في 

ترسيخ مكانتها االجتماعية.
النظـــر  فحمـــاوي  يلفـــت 
حني -وهو املأخـــوذ بالقضية 
تفاصيل  يذكـــر  الفلســـطينية- 
سياســـية عديـــدة مـــع أحداثها 
عليهـــا،  معلقـــا  وتواريخهـــا 
مقارنا بني عذاب ســـائر الشعوب 
التـــي تعرضـــت للظلـــم وعـــذاب 

الفلسطينيني.
كان دور جمال في الرواية دور 
الذي يستولي على املسرح كله، أما 
صديقته فقد كانت تكتفي باالستماع 
إليه فـــي الغالب، وفـــي أحيان قليلة 
تروي لنا شـــيئا مـــن ذكريات حياتها 
وأحداثها. وفي مدار الســـرد لم يغص 
صبحي فحماوي عميقا في بناء شـــخصياته 
وعامله الســـردي التلقائي، لكنه يستحوذ على 
اهتمام قارئه ومينع عنه امللل متوســـال بخفة 
املادة الســـردية التي يقّدمها بأشكال مختلفة 

حتى الطريف منها.

{صديقتي اليهودية» ثرثرة أدبية في رواية {طهطاوية»
كان رفاعــــــة رافع الطهطاوي قد اشــــــترك في ترؤس بعثة طالبية مصرية إلى فرنســــــا في 
القرن الثامن عشــــــر، وكتب عما شــــــاهده وأعجبه أو لم يعجبه، مقارنا أحيانا بني الشرق 
والغرب، مستحسنا هذه الظواهر حينا، ومستقبحا إياها في حني آخر، ويعتبر رائد هذا 

النوع من الكتابة.

[ ال طريق أمامك إال السعي لبلوغ الطريق وال يهم في النهاية أوصلت أم لم تصل

عامد الدين موسى

} أصدر الشـــاعر املصري محمد عيد إبراهيم 
مـــا بني عامـــي ١٩٨٠ و٢٠١٥ ما يزيد على ثالثة 
عشر كتابا شعرّيا من أبرزها ”طيور الوحشة“، 
”املـــالك األحمـــر“، ”مخلب في فراشـــة“، ”بكاء 
بكعـــب خشـــن“، ”الســـندباد الكافـــر“، و“عيد 
النّســـاج“، عدا ترجمته إلى العربّية ألكثر من 
خمســـني كتابا ما بني رواية وشـــعر وقصص 

ومسرحّيات ونقد.
يصلنا كاألجّنة حبل ســـري، أشـــبه بحبال 
قـــد نألفها في ما بعد، تصلنا بأشـــياء أخرى، 
هي حبال ســـرية حقيقية وخفّيـــة في آن معا، 
فهل كان ثمة خيط يصـــل ما بني الطفولة وما 
بعدها بالنســـبة إلى الشـــاعر؟ يقـــول األديب 
محمـــد عيـــد إبراهيم: للطفولة ســـحر خاّص، 
ال تعرفه إال بعدما تكبـــر وتتركك وراءها جثة 
تنعى ما تذكره منها، ولو كان أليما، فهو منبع 
الذكريات التي يقوم عليها الشـــعر فعليا. وما 
الشـــعر إن لم يكن جمـــاع ذكريات هنا وهناك، 
ضمن لغة تخترعها وتكون قد حلمت بها ذات 
يوم في غموض أليم؟ عشـــت طفولة بائســـة، 
كمعظم املبدعني، أذكر أن ما دفعني إلى القراءة 
كتابان كانا عند أبي رحمه الله، من كتب الدين 
طبعا، قلبت فيهما قليال، ثم انطلقت أبحث عن 
ســـحر الورقة فـــي ما بعد، حتى بـــدأت أغامر 

معها.

املهم أن تواصل

لكل مبدع حكايته احلميمة مع نّصه األّول، 
النـــص الذي ولـــد من حيث نـــدري وال ندري، 
يتذكـــر عيـــد إبراهيم أبـــاه الـــذي كان عامال 
بســـيطا مبصنع نســـيج، لكنه شـــخص قوي 
بشـــخصية جبارة عنيدة، كما يقول، وهو من 
زرع فيـــه العنـــاد والرغبة فـــي التحقق، مهما 
كانت الصعوبـــات، فكان لشـــخصيته الغالبة 
دور كبير في اختفاء شـــخصية األم كليا حتى 
وفاته، بعدهـــا، وكأن ضيفنا يـــرى أمه للمرة 
األولـــى، مع أنهـــا، كما يوضـــح، املنبع األول 
للحنـــان الذي غمره طيلة حياتهـــا، بل وعلمه 
كيـــف يروض هذا احلنـــان لصالح الكتاب في 

ما بعد.
يقول ضيفنا: كانت أول قصيدة عن هبوط 
أول إنسان على سطح القمر، ساعتها كان حدثا 
جلال مريعا، نشـــرها لي أبي في مجلة ثقافية 
محليـــة، كانت تصـــدر عن مصانع النســـيج. 
وأحلقت بها قصيدة عن الناشـــطة الســـوداء 
آجنيـــال ديفيز، التي قادت حركة واســـعة ضد 
التمييـــز العنصـــرّي فـــي أميركا الســـتينات. 

ثـــم قصيدة الهجرة إلى الداخل، التي ُنشـــرت 
التي كان يصدرها رشـــاد  في مجلة ”اجلديد“ 

رشدي أول السبعينات.
عن محفـــزات كتابة الشـــعر التـــي دفعت 
بـــه إلى كتابة الشـــعر، واملؤثـــرات التي كانت 
الســـبب في ذلـــك، يجيب عيـــد إبراهيم قائال: 
ال يعـــرف املـــرء ملـــاذا يّتجه هنـــا أو هناك في 
مسيرة احلياة، قد تكون موهبة مدفونة، عليك 
أن تتتبـــع أثرها حتى تتبـــّدى للنور، قد يكون 
كتابا وقع باملصادفة أمامـــك، قد يكون هروبا 
من تخلـــف الصغار قليال وهـــم يلعبون الكرة 
والذهاب سرا إلى مكتبة عامة، أو عشق امرأة 
كبيرة تبـــدأ معها طريق احلياة، إلخ. أشـــياء 
عدة قد تدفعك إلـــى التحقق، ال ميكن حصرها 
في كلمـــة أو عبارة أو مقالة. لكـــن ليس املهم 
كيـــف بـــدأت، املهم كيـــف واصلت، فاملشـــوار 
طويـــل وعليـــك أن تســـتعّد، تربـــط األحزمة، 
وتأخذ أزودة الطريق، وتتوّكل على الله، حيث 
ال طريق أمامك إال الســـعي لبلوغ الطريق، وال 
يهم فـــي النهاية وصلت أم لم تصل، املهم أنك 

متضي في الرحلة، وعلى الزمن املقادير.
يقـــول بودلير ”إن العظماء من الشـــعراء، 
يصبحـــون نقادا بطبيعة احلـــال“، أما هيجو 
فيقـــول ”إن الناقـــد لديك يســـاوي الشـــاعر“، 
انطالقـــا مـن هـاتني املقـولتـني نســـأل ضيفنـا 
عـن سبب جلـوء بعـض الشعـراء إلـى الكتـابة 
النقديـــة، وهــــل بإمكــــان الشــــاعر أن يكـون 

نـاقـدا؟
يجيـــب: على كل مبدع أن يظـــل يقرأ، يقرأ 
كّل مـــا تقـــع عليه عينـــاه في البدايـــة، من ثم 
يتخصـــص، من واقع تخصصـــه ذاك ال بّد أن 
ينتقـــد ما يقرأ وما يكتـــب، من هنا تنبع فطرة 
النقـــد، وعلى كّل شـــاعر أن ينقد نفســـه طيلة 
مشـــواره، فال يعـــرف أحد أخطـــاءه مثله هو، 
وأين يكتب كذا وكيف يكتب كذا، لكن أن يصير 
الشاعر ناقدا رسميا، فهي قدرات وبحث آخر، 
قد يوفق فيه البعض، وقد يأباه اآلخر، املهم أن 
تكون نفسك في كل ما تفعل، وأنا (من ناحيتي) 
حاولت مســـاعدة نصّي (الغريـــب/ احلداثّي/ 
الغامض نوعا/ املرّكب نوعا) بترجمة نظائري 

في الشعر العاملي.

لي مذهبي

 ثّمـــة ظاهـــرة الفتة عـــن انتشـــار الكتاب 
إلكترونيـــا، وعن مدى مســـاعدة اإلنتـرنت في 
انتشـــار الكتاب الشـــعري حتديـــدا، بالتزامن 
مـــع رداءة التعامـــل مع الشـــعر مـــن قبل دور 
النشـــر العربية، يعتبر عيد إبراهيم أنه نشـــأ 
في زمـــن قبل اختـــراع اآللة الناســـخة، فكان 
إذا أحب كتابا نســـخـه، وهــــي ”فـترة صعبـة 
ومجهـدة، تيســـرت بعدها، في املال واألحوال 

واملخترعات“.
 لذلك يرى الشـــاعر أن الكتاب اإللكتروني 
اآلن بات اختراعا مذهال، وعشـــاقه في تزايد، 
ولكنه في املقابل ال ينفي أهمية الكتاب الورقي 
الـــذي مازال يحظى بعشـــاق كثيريـــن. يعتبر 

ضيفنا أن النشـــر الرقمّي ووســـائل االتصال 
االجتماعّي زادا من شـــريحة القراء، ويســـرا 
عليهم طـــرق القراءة، فقد يـــوزع ديوان ورقي 
في مئتي نســـخة بينما يـــوزع الكتاب الرقمّي 
للديوان نفســـه في عدة آالف. ومع تطور العلم 
صـــارت هناك مثـــال آالت يابانيـــة تضع فيها 
مبلغا كآلة البيبسّي، لُتخرج كتابا، إضافة إلى 
ذلك يذكر عيد إبراهيم تطور وســـائل الطباعة 
اجلديدة (الديجيتال)، ويشـــير إلى أنه في كّل 
يوم يظهر شـــأن جديد، لتيسير إخراج الكتب 
وتبســـيط عملية الطباعة وتوســـيع شـــرائح 

القراء.
عـــن اجليـــل اجلديـــد، وإن كان ثّمة حركة 
شـــعرّية شـــبابّية في مصر هـــذه األيام، يعلق 
محمـــد عيد إبراهيم: طيلة عمـــري كنت أغامر 
مـــع األصوات اجلديـــدة، فكنت أشـــتري كتبا 
ملجهولـــني، إمـــا أن أرى كنزا أتابعـــه بعدها، 
أو ألقي الكتاب الـــرديء وراء ظهري. واليوم، 
أنشـــأت صفحة مـــع البعض مـــن الزمالء في 
الفيســـبوك لنشـــر ومتابعة قصائد الشـــباب 
اجلـــدد، مصريني وعربا على الســـواء، وأفرح 
بهـــا فـــي أريحية وســـعادة بالغـــة. فعليك أن 
حتـــاول تيســـير بعـــض أمورهم مـــا دام في 
اســـتطاعتك، واجلميل أن تعيش وتكتب وسط 
أنـــداد، ال أن تتـــرأس أحدا، وال تكـــون عّرابا 

ألحـــد، واحلمـد لله لـم يتبعنـــي أحد، وال أريد 
أن أصبح عرابا ألحد، لكل امرئ طريق وشـــكل 

للكتابة.
وعن ترجمة الشعر من لغة إلى أخرى وهل 
كان يرى فيهـــا صعوبة؟ يقول عيـــد إبراهيم: 
لي مذهب في الترجمة حاولت ترســـيخه طيلة 
حياتـــي، إنك ال تقرأ النّص األصلّي، فما دوري 
أنا؟ أن ُأريك نصا عربيا وكأنه األصلّي، جمال 
الترجمة في هذا أن حتّس كأنك تقرأ األصل، ال 
نســـخة منه، وطبعا ساعدتني لغتي الشعرية، 
ومعرفة بعض أســـرار اللغـــة العربية، إضافة 
طبعا إلى أسرار األصول التي أترجم عنها، في 
تكوين ذائقة خاصة عندي، لترجمة النصوص 
التي أريد ضمن مشـــروع جمالي أســـعى إلى 
حتقيقه في حياتي، من كتاب إلى كتاب، يتمثل 
أكثره في نصـــوص ما بعد احلداثة، ومتثالت 

االنتهاك خصوصا في هذه النصوص.

محمد عيد إبراهيم: على الشاعر أن يساعد نصه

 ليس المهم كيف بدأت المهم كيف واصلت

يكتب الشــــــاعر املصري محمد عيد إبراهيم وكأنه في صــــــراع مع الزمن، يقرأ بأكثر من 
لغة، ويترجم إلى العربّية أعماال شعرّية ونقدّية مهّمة، كما أنه ظل لسنوات طويلة اليد التي 
متّد املساعدة إلى كل املبدعني الشباب، لذا جنده يتمثل املشهد الثقافي املصري والعربي 
بشكل عميق. ”العرب“ كان لها هذا احلوار مع الشاعر حول نصه الشعري وعن الترجمة 

واألجيال األدبية.

 شـــاعر أن ينقد نفســـه 
ّ

على كل

طيلة مشـــواره، فـــال يعرف أحد 

أخطـــاءه مثله هـــو، وأين يكتب 

كذا وكيف يكتب كذا

 ◄

النشر الرقمي ووسائل االتصال 

شـــريحة  مـــن  زادا  االجتماعـــي 

القـــراء، ويســـرا عليهـــم طـــرق 

القراءة

 ◄

أصدر مشـــروع {كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتابا جديدا 

بعنوان {الســــديم» إليفار إيكالند، ترجمه إلى العربية عزالدين الخطابي من املغرب، 

تسمح نظرية السديم بوصف األنظمة غير املستقرة.

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت للكاتـــب اللبناني صخر عرب رواية 

جديدة بعنوان {نســـيم الشـــمال» وهي رواية تمتد بأحداثها على مساحة واسعة من 

تاريخ فلسطني ولبنان واألردن.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ مع انطالقة برنامج ”شاعر 
املليون“ في موسمه السابع، عاد 
برنامج ”املغاني“ من جديد إلى 

والشاشة،  الشعر و“شاعر املليون“ 
من ركن شعري وإبداعي آخر.

سلط مثقفون وفنانون ومتخصصون 
في الفنون اجلميلة بباريس، الضوء 

على محطات هامة من احلياة 
الفنية للتشكيلي املغربي الراحل 

فريد بلكاهية (١٩٣٤ -٢٠١٤ ) مبرزين 
الطابع العاملي ألعماله، وجتذرها في 

الهوية املغربية.

نظم بيت الشعر بنواكشوط ”امللتقى 
الشعري األول“ في ١٨، ١٩، و٢٠ 

فبراير اجلاري، بقاعة النشاطات 
الثقافية ببيت الشعر.

قدم املركز الثقافي املغربي بباريس 
مشروعه للملك محمد السادس 

والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
وقد أكدت النائبة األوروبية رشيدة 

داتي أن املركز يعكس أهمية الثقافة 
املغربية في التاريخ والعالقات بني 
املغرب واالحتاد األوروبي وخاصة 

مع فرنسا.

باختصار

فضاء افتراضي

} التطـــور الواســـع الـــذي بلغته وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي في العقـــود القليلة 
الماضيـــة، شـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي حياة 
المجتمعـــات الحديثة، على صعيد التواصل 
والتعـــارف وتدفـــق المعلومـــات واألخبار، 
بحيث أصبح اإلنسان في أي مكان قادرا على 
متابعة أّي حدث في العالم لحظة وقوعه. لكن 
هذا اإلنجاز الكبير لعقل اإلنســـان، كانت له 
كأّي إنجاز بشري آخر جوانب سلبية أيضا، 
نجمت عـــن طبيعة اســـتخدامه وتوظيفاته، 

سواء من قبل الفرد، أو الجماعات.
لقـــد وفر هـــذا اإلنجـــاز العظيـــم ظهور 
العشـــرات من المدونات األدبيـــة والفكرية، 
التي أتاحت أمام الكاتب أو الشاعر والمفكر 
فرصة الوصول إلى الماليين من القراء، بعد 
أن كانـــت دور النشـــر تحتكر هـــذه المهمة، 
وتتحكـــم فيها دوائـــر الرقابـــة العربية. كما 
فتحـــت المجال واســـعا لقيام حوار واســـع 
بين الكتـــاب واألدباء من جهة، وبينهم وبين 
جمهور واســـع من المهتمين بقضايا األدب 

والفكر، من جهة ثانية.
ومن الفضائل األخـــرى لهذا اإلنجاز أنه 
ســـمح للقارئ وللمهتم بالوصول إلى اآلالف 
من الكتب وقراءتها، من خالل المواقع التي 
تقـــدم هذه الخدمة المجانيـــة، ما فتح مجاال 
واســـعا للمعرفة والقراءة، ووفر للدارســـين 
والكتاب بوابـــات للوصول إلى الكتاب الذي 
يريدونـــه، دون انتظار إذن الرقيب، ودون أن 
تشـــكل الظروف الماديـــة للباحث أو للقارئ 
عائقا أمام حصوله على هذا الكتاب أو ذاك.

الكّتاب والشـــعراء الشـــباب اســـتفادوا 
كثيرا من هذا الواقع الجديد، حيث أصبحوا 
قادرين على نشـــر أعمالهـــم والوصول إلى 
القـــارئ، دون انتظـــار موافقـــة المســـؤول 
الثقافـــي أو المؤسســـات الثقافيـــة أو دور 
النشـــر التي تهتم باألســـماء المعروفة. لكن 
هذه الفرصة التـــي أتاحها الفضاء المفتوح 
للكّتاب الناشـــئين، ســـمحت للعشـــرات من 
األســـماء من مّدعي الكتابة والشـــعر تقديم 
أنفســـهم بوصفهم كّتابا وشعراء وروائيين، 
في حيـــن أن أغلب ما ينشـــرونه من كتابات 
ونصـــوص، تجـــري ســـرقته دون أّي وازع 

أخالقي أو أدبي.
كذلـــك اســـتغل البعـــض هـــذا الفضـــاء 
للترويج ألنفســـهم وألعمالهم، فلـــم يتركوا 
موقعـــا أو وســـيلة إّال وعملـــوا على نشـــر 
أخبارهـــم فيها، من خالل لعـــب دور المرّوج 
المســـؤولين،  والشـــعراء  الكّتـــاب  لهـــؤالء 
عـــن إدارة األقســـام أو المواقـــع والمجالت 
الثقافية، على قاعدة المنفعة المتبادلة، حتى 

أصبحوا ظاهرة تلفت األنظار إليها.
لكن األخطر في المســـألة أن هذا الفضاء 
ســـمح ألصحاب الفكر المتخلف والمتطرف 
وممثلـــي ثقافة النقـــل وكراهيـــة اآلخر، أن 
يســـتغلوا العاطفـــة الدينيـــة والجهـــل عند 
شـــرائح من المجتمع، لكي يسّوقوا خطابهم 
الديني المتطّرف، مستخدمين إّما الكاريزما 
الشـــخصية والقدرة على التمثيل والتالعب 
بمشـــاعر مســـتمعيهم، وإّما ثقافـــة الرعب 
والوعيد وازدراء الحياة، وتسفيه كل العلوم 
اإلنســـانية أمام علومهـــم القائمة على النقل 

واغتيال العقل.

مفيد نجم
كاتب من سوريا



أمير العمري

} لـــم يســـبق أن تناول فيلم ســـينمائي، بكـل 
هــــذه البراعـــة، قضية البوســـنة والهرســـك، 
وتاريـــخ تلـــك املنطقة مـــن العالم؛ مأســـاتها 
الكامنـــة في القتـــل والقتل املتبـــادل، الصراع 
على السيطرة منذ مئة عام، حتت غطـاء عرقي 
أو دينـــي، كمـــا فعل املخرج البوســـني املبدع 
دانيش تانوفيتش في فيلمـــه اجلـديد ”املوت 
فـــي ســـراييفو“ (على غـــرار فيلـــم ”املوت في 

فينيسيا“ لفيسكونتي).
إن تانوفيتـــش يحفر وينقـــب ويبحث في 
جـــذور العنف الذي تعرض له ســـكان اإلقليم، 
واســـتقر في ذاكرة العالم منذ عـــام 1914، أي 
منذ حـــادث اغتيال األرشـــيدوق النمســـاوي 
فرانـــز فرديناند على يـــدي الصربي غافريللو 

برنسيب.
هـــذا أحد أفضل مـــا عرض مـــن أفالم في 
مســـابقة الـــدورة الــــ66 مـــن مهرجـــان برلني 
الســـينمائي (من 11 إلـــى 21 فبرايـــر). ورغم 
أن ســـيناريو الفيلـــم يســـتند بشـــكل ما على 
مســـرحية الكاتـــب الفرنســـي برنـــار هنري- 
ليفـــي ”فندق أوروبـــا“ إال أن تانوفيتش الذي 
كتـــب الســـيناريو بنفســـه كما يفعـــل في كل 
أفالمه، يقلص شـــخصية ليفي كما في النص 
األصلي، وهـــو املثقف املغـــرم بالتضخيم من 
دوره، ويـــوازن بني الشـــخصيات املختلفة بل 
ويناقـــش أيضـا قضية البوســـنة من وجهـات 

نظر متعددة. 
يصل الفيلم في النهايـــة إلى إدانة العنف 
والتأكيد على أن االغتيال اليوم لن يغير شيئا، 
وأن النظر إلى التاريخ من وجهة نظر أحادية 
لـــن تفيد أحـــدا، بل تظل تســـاهم فـــي تغذية 

العنف باستمرار.

توازن بني الشخصيات

مـــن أهـــم مميـــزات الفيلـــم ذلـــك التوازن 
الدقيق بني شـــخصيات مختلفة يضمها املكان 
الواحد الذي يدور فيه التصوير، وهو الفندق 
الكبير في ســـراييفو الذي يســـتعد الستقبال 
نخبة من الزعماء وممثلـــي االحتاد األوروبي 
إلحياء ذكرى اغتيال األرشيدوق، واستخالص 
الدروس من وراء هذا احلدث. واألحداث تدور 
كلهـــا في يـــوم واحـــد، بينما يســـتعد الفندق 
الســـتقبال الوفود األوروبية رفيعة املســـتوى 
للمشـــاركة في إحياء الذكـــرى املئوية الغتيال 

األرشيدوق في سراييفو.

الوقـــت ليس في صالح مدير الفندق عمر.. 
ذلـــك الرجل البـــارد من اخلـــارج، الذي يخفي 
أكثر مما يظهر، وهو يرغب بشـــتى الطرق في 
إيقاف اإلضراب الذي يعتزم العاملون بالفندق 
القيام به للفت أنظار العالم إلى قضيتهم أمام 
الوفـــود األجنبية وأجهزة اإلعالم، وكيف أنهم 
لم يتقاضوا أجورهم منذ شهرين بسبب تعثر 
الفندق ماليا وعدم قيامه بســـداد مســـتحقات 
القـــرض الـــذي حصل عليـــه عمر مـــن البنك، 
كما يرفـــض مدير البنك متديـــد أجل القرض، 
وبالتالـــي يلجأ عمر إلى مديـــر امللهى الليلي 
الذي يقـــع في الطابق الســـفلي مـــن الفندق، 
لالستعانة برجاله لتلقني زعيم اإلضراب درسا 

مهينا.
يعتمـــد عمر على ملياء، موظفة االســـتقبال 
النشـــيطة التي تتمتع باحليوية والكفاءة في 
ضبط األمـــور، ويكلفها بإقنـــاع والدتها التي 
تعمـــل في قســـم غســـيل مالبس النـــزالء في 
الفندق وكّيهـــا، بوقف اإلضـــراب خاصة بعد 
أن انتخبهـــا العاملون لتتزعم قيادة اإلضراب 
مكان الزعيم الذي اختفـــى، بعد اعتداء رجال 
امللهى الليلي عليه. سيتســـبب هذا في غضب 
عمـــر، وبالتالي طلبه مـــن أوغاد امللهى الليلي 
”القيام بالالزم“ جتاه األم العنيدة التي ترفض 
نصيحة ابنتها بـ“االبتعاد عن الشـــر“ رافضة 
ما تردده األم على مســـامعهما عن اســـتغالل 

اإلدارة للعمال.
فشـــل مليـــاء في إقنـــاع والدتهـــا بالتخلي 
عـــن قيـــادة اإلضـــراب ســـيجلب لـــكل منهما 
مصيرا ســـيئا، فاألم ســـتنال عقابا صارما من 
الزمرة الشـــريرة في األسفل، أما ملياء فستفقد 

وظيفتها.
يبـــدأ الفيلـــم بوصـــول الكاتـــب واملفكـــر 
الفرنسي جاك، الذي ينعزل في غرفته ليتدرب 
على اخلطبة التي سيلقيها خالل احلفل الكبير 
في املساء، بينما يراقبه موظف األمن من خالل 
كاميـــرات قـــام بتركيبها في غرفتـــه بناء على 
طلب عمر املدير. لكن رئيســـه ســـيثور ويأمره 

بنزع الكاميرات من الغرفة قبل انكشاف األمر 
والتســـبب في فضيحة رســـمية للرئاسة التي 

دعت الرجل.
موظـــف األمن مدمن علـــى الكوكايني، فاقد 
للســـيطرة على أعصابه خصوصا وأن زوجته 
تطارده عبر الهاتف، تطلب منه أن يشتري لها 
أريكة جديدة، في حني يبدي هو انزعاجه منها 

معتذرا بأنه لم يقبض مرتبه مثل اآلخرين.
ومذيعـــة التلفزيـــون تقـــوم فـــوق ســـطح 
الفندق بإجراء سلسلة من املقابالت املصورة، 
باستضافة عدد من املؤرخني والباحثني الذين 
يتحدثـــون عن تاريخ البوســـنة وعـــن حادث 
االغتيال ويناقشـــون تداعياتـــه ونظرة العالم 
إليه، ولكن من بني هؤالء الضيوف يأتي باحث 
من غالة القوميني من صرب البوســـنة، يتخذ 
لنفســـه اســـم ”غافريللو“ (اســـم املغتال الذي 
يعتقـــد أنـــه حفيده)، وهـــو يدافع باســـتماتة 
عنه ويبـــرر فعلته بل ويعتبره بطال، مما يثير 
حنق مذيعة التلفزيـــون التي تواجهه بحجج 
مضـــادة لدرجة اســـتفزازه وجعلـــه يواجهها 
مبســـدس يحملـــه فـــي يـــده، خاصـــة بعد أن 
يكتشف أنها تقوم خفية بتسجيل حواراتهما 
خارج التصوير، وهو يرى أن اغتيال مجموعة 
السياســـيني وعلية القوم القادمني إلى احلفل 
رمبا يســـاهم فـــي تغيير تاريـــخ أوروبا التي 
يـــرى أنها تتالعب مبصير الشـــعوب وال تأبه 
لتحقيق الســـالم كما تزعـــم، لكن املذيعة تقول 
لـــه إنه ال جدوى اآلن في االغتيال ألن العالم لم 
يعد كما كان في 1914. وسوف يقود سوء الفهم 
هـــذا الرجل إلى مصيـــره عندما يلقى مصرعه 
على يـــدي موظف األمن عندمـــا يفقد أعصابه 

بعد أن يراه حامال املسدس.
لدينا عدد من الشـــخصيات املختلفة التي 
يجمعهـــا مكان واحد هو الفندق، تقوم بأفعال 
وتصرفـــات مختلفـــة لكـــن دون أن نفقـــد أبدا 
وحـــدة املوضوع مع وحدتـــي الزمان واملكان. 
لكننـــا لســـنا أمـــام درامـــا أرســـطية تقليدية 
تنتهي بالتطهير. هذه املواقف والشـــخصيات 

تتقاطـــع معا في نســـق دقيـــق، وبطريقة فنية 
ال تثيـــر التأفف وال الشـــعور بامللـــل، وكما أن 
الفيلم عن البشـــر فهو أيضـــا فيلم عن املكان؛ 
عن رمزيـــة املكان، وعـــن جدليـــة العالقة بني 
اإلنسان واملدينة، عن املوت الذي يخيم شبحه 
فوق املدينة منذ املذابح، التي يشبهها الكاتب 
في الفيلم مبا وقع في الهولوكوســـت، موجها 
أقوى إدانة لصمت أوروبا الطويل وتقاعسها 

عن وقف العنف.
يتميـــز الفيلم بوضوح رؤيته السياســـية 
والتاريخية ودقة ما يقدمه على لســـان مذيعة 
التلفزيـــون ومـــن تســـتضيفهم مـــن خبـــراء 
ومؤرخني من معلومات وتفســـيرات شـــديدة 
األهمية، كمـــا يتميز أيضا بدقة الســـيناريو، 
وجنـــاح تانوفيتش في العثور على أســـلوب 
ســـينمائي يصطبغ بالطابع التســـجيلي الذي 
عرف به في معظم أفالمه وبوجه خاص فيلمه 
األســـبق ”فصل من حياة عامل حديد خردة“، 
الذي حصـــل على الدب الذهبـــي في مهرجان 

برلني قبل أربع سنوات. 
وهو يعتمد مـــع مصّوره املرمـــوق إيرول 
زوبشـــيفتش، علـــى حركـــة الكاميـــرا احلرة 
الطويلة التي ال تكاد تتوقف، والتي تنتقل من 
مكان إلى آخر في مشاهد كاملة متصلة متغلبا 
على املشـــاكل التي تواجه املصور من صعوبة 
توزيع اإلضاءة والتمكن من املتابعة بالكاميرا 
احملمولـــة علـــى اليد فـــي املمـــرات احلقيقية 
الضيقـــة اخلانقة املوجـــودة في الطابق حتت 
األرضي، وتظـــل الكاميرا تنتقل من البهو إلى 
غرفة غســـيل املالبس إلـــى املطبخ في الطابق 
األســـفل، أو إلـــى امللهـــى الليلـــي، بإضاءتـــه 
اخلافتة وموسيقاه الصاخبة، ثم تعود فتتابع 
ملياء وهي تقطع املمـــرات بحثا عن أمها التي 
اختطفها مســـاعدو مديـــر امللهـــى ملنعها من 
قيادة اإلضراب، وتعـــود إلى مكتب عمر مدير 
الفندق، ثـــم تنتقل إلـــى حجـــرة املراقبة عبر 
الشاشـــات التي ترصد جاك وهـــو يتدّرب بال 
كلل على إلقاء خطابـــه. وهذا االنتقال الذي ال 

ينقطع بني الشخصيات وبكل هذه الدقة ال شك 
أنه يعتمد أيضا على براعة املونتير زيزدينالد 
ســـيميك، الـــذي يتمكن من خلـــق احليوية من 
خالل اإليقاع الالهث ودون أن يفقد الســـيطرة 

على التوازن بني الشخصيات املختلفة.

عن املستقبل

وإلى جانب التصوير الـــذي يجعل الفيلم 
جتربة بصرية ممتعة، واملونتاج الذي يتصاعد 
كلمـــا اقتربت حلظة بلـــوغ الدرامـــا ذروتها، 
يتميز الفيلم باألداء اجليد من جانب مجموعة 
املمثلني خاصـــة املمثلة ســـنيزانا فيدوفيتش 
فـــي دور مليـــاء، بقوة شـــخصيتها وثقتها في 
نفســـها ودقات كعب حذائهـــا التي لم تتوقف، 
ولعبت دورا فـــي قيادتنا من مكان آلخر داخل 
الفندق، أو أداء املمثل عزالدين بيزوفيتش في 
دور مدير الفندق عمر، بغموضه وحيرته وفي 
الوقت نفســـه بقسوته وشراسته، ولكنه أيضا 
أجـــاد التعبير عن مأزقه وهو يواجه اإلضراب 
في نفـــس الوقت الذي يســـتعد خالله الفندق 

الستقبال كبار املسؤولني األوروبيني.
ليـــس فيلما عن  إن ”املوت في ســـراييفو“ 
املاضي رغم أنـــه يتضمن الكثير عن صراعات 
املاضـــي الدموية، لكنـــه فيلم عن املســـتقبل، 
عن مســـتقبل أوروبا التي يقال إن ســـراييفو 
هـــي قلبها، وكيـــف أنه إذا تخلـــت أوروبا عن 
ســـراييفو، فقـــد تخلت عن قلبهـــا، وأصبحت 
مهـــددة بفقـــدان وجودهـــا، علـــى األقـــل على 

الصعيد األخالقي.

} كابــول - تســـعى املخرجـــة الباكســـتانية 
شارمني عبيد تشينوي، إلى القضاء على جرائم 
الشـــرف في باكســـتان، التي يـــروح ضحيتها 
املئات من الرجال والنســـاء في البالد كل عام، 
من خـــالل فيلمهـــا الوثائقي املرشـــح جلائزة 
األوســـكار ”فتاة فـــي النهر: ثمن التســـامح“. 
والفيلـــم مدة عرضه 40 دقيقـــة، وهو من إنتاج 
تينا براون وتوزيع هوم بوكس أوفيس، ولغته 

األصلية اإلنكليزية.
ويحكي الفيلم قصة شابة تزوجت من رجل 
دون موافقة أســـرتها، ممـــا دفع والدها وعمها 
إلى ضربها وإصابتها بطلق ناري في رأســـها، 
ثـــم وضعاها في حقيبة وألقيـــا بها في النهر، 
لكنهـــا جنت وبدأت تســـعى إلى تقـــدمي أبيها 

وعمها إلى العدالة. 
وألقـــي القبـــض علـــى االثنـــني وأدخـــال 
الســـجن، لكن الشابة ســـابا تعرضت لضغوط 
كي تســـامحهما، إذ يتيح القانون الباكستاني 
للمدعي التنازل عن شـــكواه ضـــّد املتهـم حتى 
لـــو كانت التهمة الشــــروع في القتـــل. ويقول 
مدافعون عن تشـــديد قانون جرائم الشرف، إن 
تغيير القانون إلزالة إمكانية الصفح قد يسهم 

فـــي تقليل عدد هذا النوع مـــن اجلرائم. ووفقا 
لقـــرارات منظمة حقوق اإلنســـان بباكســـتان 
هنـــاك أكثر من خمســـمئة جرمية شـــرف كان 
ضحاياها من الرجال والنســـاء في عام 2015، 
ومرتكبـــو هذه اجلرائم في أغلـــب األمر رجال 
يقومـــون بقتـــل ضحاياهم من اإلنـــاث مّدعني 

أنهن جالبات للعار ألسرهن.
تروي املخرجة الباكســـتانية شارمني عبيد 
تشينوي قائلة ”إذا جتّولت في أنحاء باكستان 
ســـتجد أن أغلـــب الناس يعتقـــدون أن جرائم 
الشـــرف ليســـت من اجلرائم، وذلك ألنه لم يتم 

سجن أي أحد من أجل قضية شرف لذلك“.
وتضيف تشـــينوي ”يتعني على الناس أن 
يدركـــوا أنها جرميـــة خطيرة للغايـــة، إنها ال 
تنتمي إلـــى ديننا أو ثقافتنا، وينبغي التعامل 
معهـــا علـــى أنها عملية قتل عمدا وســـجن من 

يرتكبها“.
ويظهر لنا الفيلم ســـابا مقصود وهي ترقد 
على سرير باملشفى وبجانبها زوجها الشرطي 

بينما يقوم قيصر أحمد بإطعامها.
وبعـــد ترشـــيح الفيلم فـــي قائمـــة األفالم 
الوثائقيـــة القصيـــرة، أصدر رئيـــس الوزراء 

الباكســـتاني نـــواز شـــريف بيانـــا هنـــأ فيه 
املخرجـــة، وتعهد بالتـــزام حكومته بتخليص 
باكســـتان من شّر جرائم الشـــرف باستحداث 

تشريعات مناسبة.
وتتابـــع مخرجـــة الفيلـــم: الفـــوز األكبـــر 
بالنسبة إلى هذا الفيلم ”فتاة في النهر“ هو أن 
يتم أخذ إجراءات من قبل رئيس الوزراء بجمع 
املســـؤولني املعنيني باألمر إلصدار قانون ملنع 
جرائم الشـــرف في البالد، وبذلك نقوم بحماية 
املرأة في باكســـتان، ألنه مـــن حق كل امرأة أن 

تعيش حتى وإن أخطـــأت، وإن قتلت يجب أن 
يحاسب القاتل بدخوله إلى السجن.

هذا، وســـيتم عـــرض الفيلم الباكســـتاني 
”فتـــاة فـــي النهـــر: ثمن التســـامح“ في شـــهر 
مـــارس املقبل، وتقـــوم ببطولته شـــابة تدعى 
ســـابا، عمرهـــا 19 عاما مـــن إقليـــم البنجاب 
الباكستاني. وكانت املخرجة عبيد تشينوي قد 
فازت بجائزة األوسكار للفئة نفسها عن فيلمها 
”إنقاذ الوجـــه“، ويتناول الهجمات باألحماض 

في باكستان.
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{املوت في ســـراييفو» رغم أنه 

يتضمـــن الكثير عـــن صراعات 

املاضـــي الدمويـــة، لكنه فيلم 

عن املستقبل

 ◄

الفيلـــم يتميـــز بوضـــوح رؤيته 

ودقة  والتاريخيـــة  السياســـية 

مـــا يقدمـــه على لســـان مذيعة 

التلفزيون ومن تستضيفهم

 ◄

مــــــن أفضل ما عرض من أفالم في الدورة 
ـــــــ66 مــــــن مهرجــــــان برلني الســــــينمائي  ال
ــــــذي اختتم مؤخــــــرا، فيلم  ــــــه) ال (البرلينال
”املوت في ســــــراييفو“ للمخرج البوســــــني 
ــــــذي يوجه انتقادات  دانيس تانوفيتش، ال
شــــــديدة من خالل أسلوب فني رفيع، إلى 

السياسة األوروبية.

مكان واحد ألكثر من شخصية

كسر التابوهات

ــــــا، ورمبا كثيرا، ال يجد صناع األفــــــالم أفضل من الواقع ألخذ القصص منه، فإذا  أحيان
كانت الســــــينما هي محاولة حملاكاة الواقع، فهناك العديد من األفالم كان صورة حية له، 
خصوصــــــا إذا كانت املواضيع مرتبطة بطبيعة احلياة وحتاكي املعيش اليومي، واحلقيقة 
أن العديد من املواضيع يظل مســــــكوتا عنه، من ذلك جرائم الشــــــرف التي يروح ضحيتها 

املئات دون أن ينال املجرم عقابه، وذلك لوجود قوانني حامية له.

نال الفيلم املوســـيقي {موقف 48» الذي عرض باللغـــة العربية، وأدى معظم أدواره 

ممثلـــون فلســـطينيون وأخرجه اإلســـرائيلي أودي ألوني، جائزة الجمهـــور لفئة أفالم 

البانوراما ألفضل فيلم روائي في مهرجان برلني السينمائي الدولي.

ينتظـــر املنتج املصري أحمد الســـبكي عودة الفنانة أينت عامر مـــن أميركا، من أجل 

إســـناد بطولة فيلم جديـــد لها مع عدد من الفنانني، ويعمل الســـبكي على التحضير 

للعمل في الوقت الحالي.

◄ مبعدل يزيد عن ١٣٢٫٧ مليون 
دوالر أميركي في شباك التذاكر 

األميركي، جنح فيلم ”جتمع 
القتلى“ في حتطيم العديد من 

األرقام القياسية مع بداية عرضه 
في الصاالت السينمائية بالواليات 

املتحدة األميركية.

◄ كشفت شركة ”باراماونت 
بيكتشرز“ عن ٦ معلقات لشخصيات 

فيلمها اجلديد ”سالحف النينجا: 
اخلروج من الظالل“، الذي من املقرر 

أن يغزو قاعات السينما في الثالث من 
شهر يونيو املقبل.

◄ فاز الفيلم املصري ”آخر أيام 
املدينة“ للمخرج تامر السعيد بجائزة 

كاليغاري، وذلك ضمن مشاركته 
في الدورة الـ٦٦ من مهرجان برلني 

السينمائي الدولي.

◄ بدأ النجم املصري سامح حسني 
تصوير أول مشاهده في فيلمه 
اجلديد ”عسل أبيض“، اجلمعة 

املاضي في املتحف الزراعي، وفيلم 
”عسل أبيض“ يعد النسخة املصرية 

من الفيلم األميركي الكوميدي الشهير 
”يوم طفل باخلارج“ والذي يخرجه 

املصري حسام اجلوهري.

جديد الشاشات



} تونــس - يعتبر التعليم احلل األمثل لتطوير 
الذات واكتساب مؤهالت علمية للحصول على 
عمـــل يؤمن العيش الكرمي، غيـــر أن الواقع في 
تونس يكشـــف العكس، حيث أصبـــح النجاح 
في املســـيرة التعليمية واحلصول على شهادة 
تخـــرج من مؤسســـات التعليـــم العالي مبثابة 
العائق أمام احلصول على عمل في املؤسسات 
احلكوميـــة أو اخلاصة، وهو ما أفقد الشـــباب 
التونســـي األمل في قـــدرة التعليم على ضمان 

حظوظ أوفر للحصول على عمل.
تتراكم سنويا أعداد اخلريجني من مختلف 
مؤسســـات  تتيحهـــا  التـــي  االختصاصـــات 
التعليـــم العالي التونســـية، جامعات ومعاهد، 
ليلتحقـــوا بقائمـــات العاطلني عـــن العمل من 
حاملي الشهادات العليا الذين باتوا عبئا على 
الدولـــة في ظل عجزها عـــن توفير حلول كفيلة 
بحل مشـــاكل تشـــغيلهم، وتطلعنا آخـــر أرقام 
املعهد الوطني لإلحصـــاء التي تخص الثالثي 
الثالث لعـــام 2015، على أنـــه يوجد في تونس 
612 ألـــف عاطل عن العمل مـــن بينهم 242 ألفا 
من أصحاب الشهادات العليا. كما تؤكد حتاليل 
اإلحصائيـــات األخيـــرة أن نســـبة البطالة في 
صفوف خريجـــي التعليم العالي تبلغ 32 باملئة 
وأن نســـب البطالة بالنسبة إلى الشباب الذين 
لم يحصلوا على شهادات تعليم عال دون املعدل 
الوطني للبطالة، األمر الذي يضعنا أمام مفارقة 
مفادها أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما 
ازدادت صعوبة احلصول على عمل، وهذا على 

ما يبدو ميزة في البطالة التونسية.
من جهة أخـــرى تفيد اإلحصائيات األخيرة 
عكس االعتقاد الســـائد في تونـــس بأن طبيعة 
االختصـــاص هي من تقـــف وراء البطالة التي 

تهدد اختصاصـــات جامعية أكثـــر من غيرها، 
حيث يعتقد التونســـيون أن اختصاص العلوم 
اإلنسانية مثل اآلداب وعلم االجتماع والفلسفة 
هي التي تتوفر على مشاكل أكثر في التشغيل، 
إال أن املعهـــد الوطني لإلحصاء كشـــف أنه في 
الثالثـــي األخير من عام 2015 بلغ عدد العاطلني 
من أصحـــاب اإلجازات في العلـــوم الصحيحة 
مثل الفيزياء والرياضيات 73 ألف عاطل وأنهم 
يحتلون طليعـــة ترتيب العاطلني عن العمل من 
اخلريجـــني اجلامعيـــني يليهم حاملو شـــهادة 
التقني الســـامي بعدد 61 ألف عاطل ثم 38 ألف 
عاطل مـــن دارســـي العلوم اإلنســـانية وتكون 
اختصاصات االقتصـــاد والتصرف في املرتبة 
قبـــل األخيـــرة بعـــدد 36 ألف عاطـــل وجند في 
املرتبة األخيرة أصحاب االختصاصات الطبية 

والهندسية وميثلون أقل من 34 ألف عاطل.
الالفـــت في هذه األرقـــام أن البطالة زحفت 
إلـــى اختصاصـــات طاملـــا اعتبرهـــا الطالـــب 
التونســـي محصنة منها ويتصـــور كثيرون أن 
وجود طبيب أو تقني سام أو مهندس عاطل عن 
العمل أمر نادر إال أنه حتى االختصاصات التي 
تذيلـــت قائمة العاطلني عـــن العمل في صفوف 
حاملـــي الشـــهادات العليا تضم أعـــدادا هامة 
تتجـــاوز 30 ألف عاطل، وهذا ما يؤكد وبشـــكل 
واضح أن أزمة البطالة تفاقمت في الســـنوات 
األخيرة في تونس لتكشف أن خطط التعليم في 
تونـــس ال تأخذ بعني االعتبار حاجيات ســـوق 
العمل، أي أنه يتم وضع اختصاصات تعليمية 
وحتديد نســـب القبول لدراستها من الناجحني 
فـــي امتحانات الثانوية العامة دون احتســـاب 
مواقع العمل في املؤسســـات العامة واخلاصة 

التي ميكنها استيعابهم.
ويقـــول الباحـــث التونســـي فـــي اإلعـــالم 
واالتصال األستاذ محمد الفهري شلبي ”جرت 
العادة في تونس أن يكون التعليم والتكوين في 
واد وســـوق الشـــغل في واد آخر. لقد أصبحت 
املســـألة مســـتعجلة إليجـــاد جســـور بينهما 
للتنســـيق في التعليـــم بل التعّلـــم ومتطلبات 
مختلف املؤسســـات. وليس مـــن الضروري أن 

يكون ذلك في نطاق خطط التنمية فقط بل هناك 
سبل أخرى منها الشراكة بني القطاعات املهنيـة 

ومؤسسات التعليم حسب اختصاصها.
اقترحـــت قبـــل عامني في معهـــد الصحافة 
وعلـــوم األخبـــار أن يكـــون هناك يـــوم مفتوح 
مثـــال كل عشـــية أربعاء في املعهـــد بني الطلبة 
واألســـاتذة من ناحيـــة ومختلف املؤسســـات 
اإلعـــالم  مجالـــي  فـــي  باالنتدابـــات  املعنيـــة 
واالتصـــال، فهنـــاك مهن جديدة ظهـــرت بفعل 
تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال فـــي مختلف 
املجاالت، ليس فـــي اإلعالم فقط. ولم يعد هناك 

مهرب من الشراكة بني التعليم والتشغيل.
على ســـبيل الذكر يعد اختصاص الهندسة 
من االختصاصـــات التي ارتفعـــت البطالة في 
صفوف خريجيها، وقد عقدت عمادة املهندسني، 
اخلميـــس املاضـــي 18 فبراير، نـــدوة صحفية 
حول ما يهم التكوين الهندســـي وسبل االرتقاء 
به، وطرحت مسألة املدارس اخلاصة والشهائد 
املســـندة، غيـــر أن األهـــم كان متســـك العمادة 
بدورها في السهر على النهوض مبهن الهندسة 
وكيفية التكوين واملساهمة في تقدير حاجيات 
البـــالد من املهندســـني فـــي نطـــاق مخططات 
التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وإعـــالم 
اإلدارة بصفة دورية مبا يتوفر من املهندســـني 

حســـب اختصاصاتهم ومالمحهـــم املهنية كما 
يحدده النـــص احملدث للعمـــادة. وقرر مجلس 
العمادة في يناير 2016 حتمل مســـؤولياته في 

ضمان جودة التكوين الهندسي“.
 وأضاف شـــلبي أعتقد أنه وجب اآلن على 
اجلهتني أن تســـعيا في ســـبيل رفع مســـتوى 
التكويـــن وتقديـــر حاجيـــات البـــالد مـــن هذا 
االختصاص، فاملشـــكل هو أن الهيئات املهنية 
مثل عمادة املهندســـني ليســـت موجودة في كل 
االختصاصـــات للمبـــادرة. لذلـــك فإنه يتوجب 
علـــى اجلامعات أيضا أن تبـــذل جهدا للذهاب 
نحو املهنة. والتفاعل بني املؤسسات التعليمية 
وســـوق العمل مبؤسساته وهيئاته املهنية هو 

احلل لضمان تكوين يتالءم مع التشغيل.
هـــذا، ويظل االختـــالل بني أعـــداد حاملي 
الشهادات اجلامعية وعروض العمل راجعا إلى 
غياب الشـــراكة بني قطاعي التعليم والتشغيل، 
وهي شـــراكة لـــم تتخذها الدولة ركيـــزة أثناء 
وضع مخططات التنميـــة خاصة وأن خريجي 
اجلامعـــات فـــي تونـــس يفضلـــون العمل في 
املؤسسات احلكومية إلى جانب إصالح التعليم 
والتركيـــز علـــى اجلانـــب التطبيقي إلكســـاب 
اخلريجـــني خبرات متكنهم مـــن احلصول على 

عمل ضمن مؤسسات حتتاج إلى كفاءتهم.

} الريــاض - رصـــدت احلكومـــة الســـعودية 
ميزانيات ضخمة لالرتقاء بالتعليم العالي في 
الداخل من خالل دعم وحتسني البنية التحتية 
برامجهـــا  وتطويـــر  العموميـــة  للجامعـــات 
واختصاصاتها، وذلك عبـــر تزويدها بكفاءات 
عاليـــة مـــن الداخل واخلـــارج، وكذلـــك فتحت 
اآلفـــاق أمـــام اجلامعـــات اخلاصة وشـــجعت 
املســـتثمرين علـــى القيام مبشـــاريع تعليمية، 
مما أثرى املشـــهد اجلامعي في اململكة، فارتفع 
عدد مؤسسات التعليم العالي وأصبحت تتجه 
نحو تطوير سبل وطرق تعليمها لبلوغ معايير 

التعليم العالي الدولي املتطور.
وفـــي اآلونـــة األخيـــرة أعلنـــت احلكومة 
اعتزامها خصخصـــة نظامها التعليمي لتفتح 
املجال أمـــام املزيد من االســـتثمار في التعليم 
العالي وحتفز العمل التنافسي بني اجلامعات 
بحيث تتنافس في ما بينها لتصبح من أفضل 
اجلامعـــات في املنطقة، وهو ما يدل على تفوق 
قطاع التعليم اخلاص علـــى التعليم العمومي 
ليس فقط في املســـتوى اجلامعي بل في جميع 
املراحـــل التعليميـــة، حيـــث أثبتـــت التجارب 
أن التعليـــم اخلاص حقـــق نتائج جيدة في ما 
يخص قدرات ومهارات الطالب. طالب التعليم 
اخلـــاص عمومـــا يتقنـــون اللغـــات األجنبية 
وميتلكـــون مهارات عالية فـــي التفكير النقدي 
ألن التعليـــم اخلاص يعتمد نظمـــا تعليمية ال 
تقوم علـــى التلقني الذي ثبت أنه وســـيلة غير 

مجدية في تأهيل الطالب للحياة العملية.
ومنـــذ ســـنوات ركـــزت اململكـــة العربيـــة 
السعودية على االنفتاح على التجارب األجنبية 
الناجحة في التعليم العالي وسعت لالستفادة 

من اخلبرات املعرفية في العالم بأســـره، وجاء 
برنامج خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز لالبتعـــاث اخلارجي عام 2005؛ 
ليكـــون رافـــدا يدعـــم اجلامعات الســـعودية، 
والقطاعني احلكومي واألهلي بتوفير الكفاءات 
من املواطنني، مـــن خالل أعدادهـــم وتأهيلهم 
فـــي أفضل اجلامعـــات األجنبيـــة، ويقوم هذا 
البرنامـــج علـــى خطـــط ســـنوية تســـهر فيها 
الدولـــة على متويل دراســـة النخبة من الطلبة 
الســـعوديني في اخلارج لتتمكن من االستفادة 

من كفاءاتها ومؤهالتها بعد التخرج.
واليـــوم يعـــد برنامج منحة امللـــك عبدالله 
لالبتعـــاث اخلارجي من املبـــادرات التعليمية 
الدوليـــة التـــي كان لها تأثير ســـواء من حيث 
أعداد الطالب املستفيدين أو من حيث التعاون 
الدولي، وقد أرســـل البرنامج مئات اآلالف من 
الطالب الســـعوديني إلى اخلارج في السنوات 
املواليـــة بتمويـــل كامـــل من احلكومـــة. ومنذ 
تاريـــخ إنشـــائه كان للمملكة أكثـــر من 3 آالف 
طالب سعودي في الواليات املتحدة األميركية، 
وهي الدولة التي شـــكلت الوجهة األساســـية 
للطلبـــة املمولني مـــن البرنامج في الســـنوات 
التاليـــة، وتعد الســـعودية رابع دولة من حيث 
ترتيب الدول التي ترســـل طالبها إلى جامعات 
الواليات املتحد خالل اخلمس سنوات املاضية.

وشهدت كندا منوا مماثال، حيث استضافت 
حوالي 14 ألف طالب ســـعودي فـــي عام 2014 
وحتتـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية املركز 
اخلامس في قائمة الدول التي ترســـل أبناءها 
للدراسة في كندا، أما في اململكة املتحدة فتأتي 
السعودية في املرتبة السابعة من حيث ترتيب 
عدد الطلبة األجانب في اجلامعات البريطانية.
مت متديـــد برنامـــج منحـــة امللـــك عبدالله 
ثـــالث مرات منـــذ عـــام 2005، وكان آخرها في 
عـــام 2012 عندما مت اإلعالن عـــن أن البرنامج 
ســـوف يســـتمر حتى عام 2020، ومنذ شهرين 
اعتمد البرنامج شـــروطا أكثر تدقيقا يســـتند 
فيها إلى أعلى املؤهـــالت األكادميية واللغوية 

لدى الطالب ملعاجلة قضايا ســـوق الشغل في 
مع التركيز علـــى متطلبات القطاع العام حتت 
شـــعار ”حياتـــك املهنيـــة، منحة خاصـــة بك“، 
والتي تروج حلصول املستفيدين على وظائف 

في املؤسسات احلكومية عند التخرج.
وعقدت وزارة التعليم شـــراكة مع عدد من 
املؤسســـات وهيئات القطـــاع العام في اململكة 
لالســـتفادة من املبتعثني في شـــغل الوظائف 
التـــي حتتاجهـــا تلك اجلهـــات، وعليـــه، فإن 
تخصصـــات املرحلـــة الثالثـــة مـــن البرنامج 
أصبحـــت مقترنة بحاجة جهـــات التوظيف، و 
كذلـــك املؤهالت الســـابقة للمتقدمني، وفي عام 
2015 اقتصرت الهيئة التي تشرف على برنامج 
املنحـــة في الواليـــات املتحدة، على مدة ســـتة 
أشـــهر كحد أقصى لتمويل التدريب على اللغة 

في الفترة التي تسبق دخول اجلامعة.

وفـــي اآلونة األخيرة، كانـــت هناك عالمات 
علـــى املزيد من التغييـــرات الهامة في برنامج 
منحـــة امللـــك عبدالله، وعلى نطاق أوســـع من 
املنتظـــر أن يتم إدخـــال تغييـــرات هامة على 
النظـــام التعليمـــي الســـعودي برمتـــه، وقـــد 
أظهرت تقاريـــر وزارة التعليـــم العالي أواخر 
العام املاضي التوجه نحو إحداث تغيير كبير 
في السياســـة املتبعة في برنامـــج منحة امللك 
عبدالله، مـــن ذلك إعادة النظر في التركيز على 
التمويـــل لدعـــم الطالب املســـجلني في أفضل 

اجلامعات في العالم.
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية، 
أن احلكومة وضعت شـــروطا جديدة لبرنامج 
منحـــة امللك عبداللـــه، منها أن يكـــون الطالب 
املتقدمـــون للحصـــول على التمويـــل متجهني 
للدراســـة والتسجيل في مؤسســـات تعليمية 

في اخلـــارج تكون من بني أفضل 50 مؤسســـة 
أكادميية في العالم فـــي مجال عملها أو تكون 

واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم.
التغييـــرات الطارئـــة علـــى برنامـــج منح 
االبتعـــاث للملـــك عبداللـــه فـــي هـــذه املرحلة 
تســـتهدف تقييـــد متويـــل املبتعثـــني لتوفير 
عـــدد محدد من الكفاءات مـــن اخلريجني الذين 
يحتاجهـــم القطـــاع العـــام لكي يســـتفيد من 
املؤهالت لتي اكتســـبوها في أرقى مؤسسات 
التعليـــم العالـــي األجنبية، وذلـــك بهدف خلق 
حلقة ربط مباشـــرة بني الوظائف الشاغرة في 
ســـوق العمل وبني اخلريجني مـــن املبتعثني، 
غير أن تطورات قطاع التعليم في الســـعودية 
تنبئ بتغييرات أكبر لتحسني خبرة وتنافسية 
القطـــاع التعليمي مبا يواكب املعايير الدولية، 

من ذلك التوجه نحو اخلصخصة.

17 الثالثاء 2016/02/23 - السنة 38 العدد 10194

تعليم
وضـــع برنامـــج خادم الحرمني الشـــريفني امللك عبداللـــه بن عبدالعزيز لالبتعـــاث الخارجي 

وتتكفل الدولة بتكاليف دراسة نخبة الطلبة السعوديني في أفضل الجامعات األجنبية.
ألف عاطل عن العمل من حاملي الشـــهادات العليا في تونس حســـب أرقام املعهد الوطني 

لإلحصاء للثالثي الثالث لعام 2015، ويقدر مجموع العاطلني في البالد بـ612 ألفا. 2005242

السعودية تخطط لحل مشكالت توظيف املبتعثني في القطاع العام

التعلق بأحالم ما بعد التخرج

الخروج من بوابات الجامعة إلى المنازل

تركز اململكة العربية الســــــعودية في سياســــــاتها التعليمية على االستثمار في التعليم في 
جميع مراحله خاصة منها التعليم اجلامعي في سعي متواصل لسد الفجوة بني متطلبات 
سوق العمل احمللية وبني أعداد اخلريجني اجلامعيني والكوادر ذات الكفاءة من املواطنني، 
وهذا االستثمار اتخذ طرقا وأشكاال عديدة من تطوير اجلامعات العامة واخلاصة وتنويع 
ــــــن املتفوقني من  ــــــر برامج التعليم إلى جانب االســــــتثمار في تكوي االختصاصــــــات وتطوي

الطالب في أفضل اجلامعات دوليا.

ــــــي خريجو اجلامعات التونســــــية مــــــن البطالة ما يحيلنا على عجز ســــــوق العمل عن  يعان
استيعاب حاملي الشهادات العليا ما يؤكد أن خطط التعليم في تونس تكاد تكون معزولة 
عن مخططات التنمية في البالد، إذ تســــــتوعب اجلامعات أعدادا هامة من الطلبة ســــــنويا 
دون وجــــــود آفاق لتوظيفهم في القطاعني العام واخلــــــاص إلى درجة أنهم يصبحون بعد 

التخرج عالة على الدولة.

[ برنامج المنح الدراسية يركز على أفضل الجامعات العالمية [ مساع لزيادة تنافسية الجامعات السعودية عبر الخصخصة

◄ تسعى منظمة األمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) لجمع 75 مليون 
دوالر للمدارس في جنوب السودان، 

وقال تقرير المنظمة إن نحو 1.8 مليون 
طفل في جنوب السودان لم يتمكنوا 

من االلتحاق بالمدارس منذ تفجر 
القتال في البالد قبل ثالث سنوات.

◄ تنظم كلية التربية بجامعة قطر 
يوم 27 فبراير، منتدى التعليم تحت 

شعار ”التعليم في دول مجلس 
التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات 
تربوية“، بهدف نشر المعرفة الخاصة 

بالممارسات التعليمية المتميزة في 
دول الخليج العربي. 

◄ قال وزير التربية والتكوين المهني 
في المملكة المغربية، إن إرساء 

الجهوية المتقدمة في المنظومة 
التربوية خطوة لخلق تنمية متوازنة 

ومتكاملة بين الجهات في قطاع 
التعليم، وأوضح أن العملية تأتي 

تفعيال للرؤية االستراتيجية لإلصالح 
2030/2015 والمشاريع المنبثقة عنها.

◄ بدأ برنامج اإلمارات لبحوث علوم 
االستمطار، اإلثنين، جولة تعريفية 

بالبرنامج في عدد من الجامعات 
المحلية، لتعريف الكوادر األكاديمية 

والطالب بالبرنامج، وتشجيعهم على 
المشاركة في دورته الثانية، ويقدم 

البرنامج منحة لكل دورة تبلغ قيمتها 
اإلجمالية 5 ماليين دوالر.

◄ يواصل المعلمون الفلسطينيون، 
في الضفة الغربية، لألسبوع الثاني، 
إضرابا مفتوحا عن العمل، مطالبين 

بحقوقهم المالية، وتنفيذ اتفاقات 
سابقة لم تطبق مع الحكومة، وبرحيل 

أمين عام اتحاد المعلمين ”الجسم 
النقابي الممثل لهم“ الذي أعلن، 

الخميس الماضي، انتهاء اإلضراب، 
عقب اتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

بطالة الخريجيني التونسيني نتاج انعدام الشراكة بني التعليم والتشغيل

محمد الفهري شلبي:
يتوجب على الجامعات 

أن تبذل جهدا للذهاب 
نحو المهنة

الطالب املتقدمون للحصول على 
املنـــح ينبغي أن يكونـــوا متجهني 
 50 أفضـــل  بـــني  مـــن  لجامعـــات 

مؤسسة أكاديمية في العالم

◄



إعالميـــة  مؤسســـات  عرضـــت  طهــران –   {
إيرانيـــة، مبلغا ماليا كبيـــرا، مكافأة ملن يقتل 
الكاتـــب البريطانـــي ســـلمان رشـــدي صاحب 
وقد عد مؤسس النظام  كتاب ”آيات شيطانية“ 
اإليراني آية الله اخلميني أن ”رشـــدي مسيء 

لإلسالم ويجب قتله“.
وكشـــفت وكالـــة أنباء ”فـــارس“ اإليرانية، 
عن وجود ٤٠ مؤسســـة إعالمية تديرها الدولة، 
جـــددت عرضها مبنح مكافـــأة قدرها ٦٠٠ ألف 
دوالر، ملـــن يقتل املؤلـــف البريطانـــي الهندي 

سلمان رشدي.
وتعتبر فـــارس التي تربطهـــا صلة وثيقة 
مع احلـــرس الثـــوري اإليراني، مـــن بني أكبر 
املســـاهمني، وذلك بعدمـــا تبرعت مببلغ بليون 
ريـــال – أي ما يقرب من ٣٠ ألف دوالر بحســـب 

تقرير نشرته صحيفة اإلندبندنت البريطانية.
وأشـــارت الوكالة إلى أن اإلعالن تزامن مع 
الذكري الســـنوية إلصدار الفتوى من املرشـــد 
األعلـــى والزعيـــم اإليراني آية اللـــه روح الله 
اخلميني مؤســـس اجلمهورية اإلسالمية ضد 
رشـــدي بتهمة الكفر، وذلك عـــن روايته ”آيات 
التي نشـــرها بتاريخ ١٥ من فبراير  شيطانية“ 
لعـــام ١٩٨٩. كما دعا آية الله اخلميني إلى قتل 

مؤلف الكتاب فضال عن أي شـــخص شارك في 
نشره.

وقال منصور أميني، املشرف على املعرض 
الثالـــث لوســـائل اإلعالم الرقميـــة في طهران، 
إن ”نحـــو أربعني مؤسســـة إعالمية في إيران، 
جمعت مبلغا ماليا قدره ٦٠٠ ألف دوالر جائزة 

لقاتل سلمان رشدي“.
واعتبر أميني أن ”بقاء سلمان رشدي على 
قيد احلياة أمر مؤســـف للغاية“، مشـــددا على 
ضرورة ما أسماه ”تنفيذ الفتوى التي أصدرها 
مؤسس نظام إيران آية الله اخلميني التي دعا 

فيها املسلمني إلى قتل سلمان رشدي“.
ووضعت احلكومة البريطانية رشدي الذي 
قضى أعواما عديدة متواريا عن األنظار حتت 
حماية الشـــرطة. وفـــي الوقت الـــذي ذكر فيه 
الرئيس السابق محمد خامتي بأن التهديدات 
ضـــد املؤلف انتهت في عام ١٩٩٨، إال أن انتهاء 
ســـريان الفتوى لم يتم رسميا. وأكد خليفة آية 
اللـــه اخلميني وهو آية اللـــه علي خامنئي في 

عام ٢٠٠٥ أن الفتوى ال تزال قائمة.
 ُيشـــار إلى أن املكافأة اجلديـــدة ُتعد أكبر 
جهد منظم الغتيال رشـــدي منذ إصدار فتوى، 
ولكنـــه من غير الواضح في الوقت احلالي عما 

إذا كان املؤلف علم بشـــأن املبلغ املالي اجلديد 
املرصـــود من أجـــل قتله. وألغـــت اجلمهورية 
اإلسالمية العام املاضي حضورها في معرض 

فرانكفـــورت للكتاب في أعقاب اإلعالن عن كون 
رشـــدي هو املتحدث، كما حثت دوال إســـالمية 

أخرى على مقاطعة املعرض.

}  مســقط – اختزل اإلعالمي غسان بن جدو 
صاحب قنــــاة امليادين، السياســــة التحريرية 
التي تنتهجهــــا قناته بالقول: بكل وضوح أنا 
لســــت محايدا وامليادين ليست محايدة أبدا، 

وال تصدقوا من قال غير ذلك.
واعتــــرف أن ”الواقع اإلعالمــــي هو مرآة، 
ولكنــــه أيضا من املســــتحيل أن يكون محايدا 
ألنــــه يحتــــاج إلى مــــال ومن يدفع املــــال لديه 
أجندة سياســــية وإذا قبلت بأن يدفع عليك أن 

تقبل أيضا بأجندته مهما كانت“.
جاء ذلــــك خالل النــــدوة احلواريــــة التي 
العالــــي  قابــــوس  الســــلطان  مركــــز  نظمهــــا 
للثقافــــة والعلوم، فــــي عمــــان، والتي حملت 
عنــــوان ”اإلعالم ودوره في التقــــارب والوئام 
ومثقفــــني  مفكريــــن  مبشــــاركة  اإلنســــاني“، 
وإعالميــــني من مختلــــف دول العالم، وانتهت 

أعمالها قبل يومني.
واعتبــــر بن جــــدو أن هــــذه التصريحات 
تصــــب في مضمار التوجهــــات الوطنية التي 
تختارهــــا الوســــيلة اإلعالمية التــــي ميثلها، 
لكنه بحســــب املراقبني جتاهل أن هذا يتنافى 
مع معايير العمل الصحافي وميثاق الشــــرف 
املهنــــي. باإلضافــــة إلــــى أن املتابــــع لقنــــاة 
املياديــــن، يرى بكل وضــــوح االنحياز املطلق 
واجلهة السياســــية التي يدعمها، وأســــلوب 
التغطية اإلعالمية التــــي تلغي أطرافا عديدة 
بشكل متعمد، وهو ما يخالف أبسط األعراف 

الصحافية املعروفة.
وألول مــــرة حتدث بــــن جدو عــــن متويل 
قنــــاة امليادين نافيا أن تكــــون إيران هي التي 
متــــول القناة حتى اآلن، لكنــــه أكد أنه متى ما 
أرادت إيــــران متويل القناة، شــــرط أن حتترم 
سياســــاتها، فليــــس لديــــه أي مانــــع، ورغــــم 
اعترافه بأن هناك من ميول القناة اآلن إال أنه 
لم يفصــــح عن املمول واكتفى بالقول ليســــت 

إيــــران على أي حــــال. وقال املراقبــــون إن بن 
جــــدو وقع في فــــخ املغالطــــات والتناقضات، 
ويشــــير حديثــــه إلى حتول املنابــــر اإلعالمية 
إلى أبــــواق بيد من ميولها، ومــــن الغريب أن 
يســــتثني قناته من هــــذه احلقيقة بينما يقول 

إنه ليس محايدا هو وقناته.
وقال صحافيــــون متابعــــون، إن بن جدو 
ال يحتاج ألن يكشــــف عن املمــــول، أو متويهه 
إذ يبدو واضحا من توجــــه القناة، وخطابها 
الطائفي الذي ينتقده في وسائل إعالم أخرى 
تخالــــف توجهاتــــه، واملمــــول اإليراني ميلك 
أذرعا إعالمية وحلفاء معروفني في العديد من 

الدول العربية.
وحتــــدث بن جــــدو عن اخلطــــاب الطائفي 
التكفيري في اإلعالم العربي الذي يبيح القتل 
ألســــباب كثيرة، وقال إن مــــا يحدث اليوم في 
العالم العربــــي يولد أجياال ورثــــت الكراهية 

واحلقد. 
وأشــــار إلــــى أن اإلعــــالم العربــــي أصبح 

متورطا في هذه اخلطابات.
وحــــذر املشــــاركون في النــــدوة احلوارية 
التــــي أدارها علي بن خلفــــان اجلابري وكيل 
وزارة اإلعــــالم، في ســــلطنة عمان، من اخلطر 
الــــذي يحيط باملجتمعــــات العربية من ظاهرة 

التطرف والطائفية واملذهبية.
وقال سعد بن طفلة، وزير اإلعالم الكويتي 
األســــبق، إن احلريــــة املطلقــــة مثل الســــلطة 
املطلقة، كلها مفسدة. وأكد في سياق مداخلته 
أن الدولــــة التي حترص على حريــــة التعبير 
حترص في الوقت نفســــه على تقنني احلرية، 
حتى ال تتحول احلرية إلى إساءة إلى اآلخرين 
خاصــــة في الدول التعدديــــة التي تتعدد فيها 

القوميات واملذاهب واأللوان.
وأشار بن طفلة إلى النموذج الهندي الذي 
يضم قرابــــة ٦٠٠ لغة والعشــــرات من األديان 
واملذاهــــب، وهي رغــــم كونها تعيــــش نظاما 
طبقيا إال أن قوانينها جترم خطاب الكراهية.

من جهته قال ألكسندر نزاروف نائب مدير 
قناة روســــيا اليوم، إن روسيا اليوم تأسست 
من أجل توطني العالقات الروســــية مع الدول 
العربية، مشــــيرا إلى أن القناة تعطي الفرصة 

لكل األطراف لالختالف وأيضا لسماع اخلبر 
من مصدر مختلف، على حد تعبيره.

ونفى نــــزاروف األقوال حــــول تلقي قناته 
أمواال من حكومات خارجية، وقال إن روســــيا 
اليــــوم ”قناة مســــتقلة ال تســــتلم أمــــواال من 

حكومات خارجية“.
بــــدوره حتدث محمد صابر عرب، أســــتاذ 
تاريــــخ العــــرب بقســــم التاريــــخ واحلضارة 
بجامعة األزهر ووزير الثقافة املصري األسبق، 
عن التقارب اإلنســــاني في اخلطاب اإلعالمي، 
مشيرا إلى أن العالم شهد خالل العقد األخير 
صعود تيــــارات دينية أيديولوجية متشــــددة 
ال مجــــال للحديث عن أســــبابها لكن نتائجها 

واضحة أمام العيان. 
وأكد احلاجــــة إلى خطاب ثقافي وإعالمي 
جديــــد يعظم من أهميــــة ما أســــماه علماؤنا 

بالعيش املشترك بني املسلمني وغيرهم،
وقال إن مــــا يثار من خالفات حول قضايا 

يراهــــا بعضهم دينية ليــــس صحيحا، بل هي 
خالفات سياســــية أقحم فيهــــا الدين إقحاما. 
وأشــــار إلــــى ابتعــــاد اخلطــــاب اإلعالمي عن 
املقاصــــد احلقيقية للشــــريعة مــــا أربك حياة 
النــــاس وأضر باإلســــالم واملســــلمني، فضال 
عمــــا قدمه مــــن صورة ســــلبية عن اإلســــالم 
وحضارتــــه، موضحا أن التقــــارب والتعاون 
اإلنســــاني أصبحــــا ضــــرورة من ضــــرورات 
احليــــاة املعاصــــرة كــــي يؤمن النــــاس على 
حياتهم وأوطانهم، ما يستوجب إعادة النظر 
في الكثير من السياسات اإلعالمية والثقافية 

والتعليمية.
وتضمنت اجللســــة النقاشية محاور عدة، 
وتنــــاول حبيب بن محمــــد الريامي أمني عام 
مركز الســــلطان قابوس، األسباب التي دفعت 
إلــــى تنظيم هــــذا اللقاء، وقــــال ”نحن بحاجة 
ماســــة إلى هــــذا التالقي املوصول بأســــباب 
األلفة، حيث يتدارس كبار العلماء واألســــاتذة 

والباحثــــني مــــن مختلــــف دول العالم ســــبل 
التقارب والتوافق والتصالــــح، بعيدا عن كل 
نداء يحــــث على الكراهية أو علــــى العداء أو 
على التمييز البغيض؛ قوميا كان أو عنصريا 

أو دينيا“.
وأضاف أن ”التفــــاوت واخللل في النظام 
اإلعالمي العاملي الراهن على كافة املستويات، 
أوجدا حتديات متداخلة العناصر واملؤثرات، 

مهنية وتكنولوجية وثقافية“.
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ميديا

قناة «الواقع كما هو} أسقطت «االنحياز} من شعارها

سخاء إعالمي في سبيل تنفيذ فتاوى خامنئي

تشــــــابكت القضايا في اإلعالم العربي وتداخل الدين بالسياســــــة في خطابها وتوجهها، 
وســــــقطت بعض وســــــائل اإلعالم الفضائية في فخ االنحياز وحتولت إلى أبواق ملموليها 

السياسيني.  

اإلعالم اإليراني يعرض مكافأة مجزية لقتل سلمان رشدي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت وكالة األناضول التركية 
لألنباء اململوكة للدولة إنه مت إطالق 

سراح ثالثة من صحافييها،األحد، بعد 
أن اختطفهم أعضاء في حزب العمال 
الكردستاني أثناء عملهم في جنوب 

شرق البالد الذي تقطنه غالبية كردية. 
وقال وزير الداخلية التركي إفكان آال 

إن الطاقم الصحافي اختطف ملنعه من 
عمل تقرير عن أفعال حزب العمال.

◄ قال مسؤول فلسطيني بارز إن 
الرئيس محمود عباس طلب من 

وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
التدخل لدى إسرائيل لإلفراج عن 

املعتقل الصحافي محمد القيق الذي 
دخل إضرابه املتواصل عن الطعام 

يومه التسعني.

◄ طالبت منظمة مراسلون بال حدود 
بإسقاط حكم السجن عاما مع إيقاف 

التنفيذ، عن الصحافي اجلزائري 
محمد الشارقي، املدان بتهمة ”ازدراء 

األديان“، على خلفية نشره مقاال 
لباحث أوروبي حول القرآن أمام 

احملكمة االبتدائية.

◄ ندد عميد كلية اإلعالم في جامعة 
بغداد هاشم حسن التميمي بقرار 

هيئة اإلعالم واالتصاالت غلق 
إذاعة الكلية في حال عدم تسديد 

ما بذمتها من أموال، متهما الهيئة 
مبنح تراخيص لفضائيات متارس 

التحريض الطائفي والشعوذة، وأكد 
أن اإلذاعة مجمع تدريبي لطلبة الكلية.

◄ هاجم عدد من أعضاء مجلس 
النواب، بجلسة األحد، وسائل اإلعالم، 

بسبب تناولها األحداث التي قام بها 
رجال الشرطة في الفترة األخيرة 

وكانت آخرها حادثة الدرب األحمر 
التي أسفرت عن مقتل مواطن على يد 

أمني شرطة.

باختصار

قنوات ناطقة بالعربية تتخذ من االنحياز معيارا إعالميا
[ غسان بن جدو: لست محايدا والميادين ليست محايدة أبدا [ منابر إعالمية خلطت الدين بالسياسة

«لـــم تعـــد هنـــاك حريـــة صحافة فـــي اليمـــن، وال توجد حريـــة تعبير مطلقـــا، ال صـــوت إال صوت 

امليليشيات وبنادقها وصحفها، لقد استولت على كافة وسائل اإلعالم الحكومية بقوة السالح». 

نبيل األسيدي
رئيس جلنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيني اليمنيني

«تجـــاوزات اإلعـــالم تؤثر على عقـــول ونفوس املواطنني، اإلعـــالم أصبح يمثل جزءا من مشـــكلة 

الوطن، لو كانت وزارة اإلعالم ستخلصنا من التجاوزات، فأنا أحييها».

حمدي قنديل
كاتب وصحافي مصري

} أما وقد توالت أيام على رحيل هيكل الذي 
طالما سّمى نفسه بأنه ”جورنالجي“ فقد 
تكّونت حصيلة ال بأس بها من الكتابات 

التي تنقسم كما هي العادة إلى فسطاطين، 
مع وضد. وخاللهما هناك من ال تعنيه تلك 

المساجلة وال االستقطاب ما بين أبيض 
وأسود بقدر المكوث في المنطقة الرمادية، 

أي في حدود مقدار ما أضافه الرجل إلى 
التاريخ السياسي لهذه المنطقة المضطربة 

توثيقا وأرشفة ونقدا فضال عن مساحة 
الحياة الصحافية التي احتلها .

 ما ال يختلف عليه الفريقان هو هيكل 
المنتج والمثابر، فهو حقا ماكنة صحافية 

لم تتوقف طيلة 70 عاما أمضاها في الكتابة 
الصحافية، وربما يكون ذلك هو الذي يعنينا 

أكثر بعيدا عن االستقطابات السياسية 
والمواقف األيديولوجية.

منهجية هيكل ورؤيته للصحافة بأنها 
حقا مهنة ال ليل لها وال نهار، وأنها ماكنة 
ال تعرف السكون بينما ركن الكثيرون من 

مجايليه سواء  حّساده أو أصحابه أو 
المؤمنون بخطه إلى الدعة، فراحوا يكتبون 

يوما ويستريحون عشرا وحتى وإن واصلوا 
الكتابة فالكثير منهم ليس بعقل الباحث 

المنقب واالستقصائي كما فعل هو.
الجانب المتعلق بالبحث وبصرف 

النظر عمن ناصر ومن خاصم هو جانب 

مهم وأساسي لدى التصدي لظاهرة هيكل 
في الصحافة العربية، كانت الوثائق دائما 

هي السند لخطابه وهي التي كانت دوما 
تواكب دراساته وأبحاثه وحتى مقاالته وهو 

عنصر تميز من دون شك، السيما وأن لغته 
اإلنكليزية قد أضافت له عامل قوة إضافي 

في سهولة الوصول إلى الوثائق البريطانية 
وإلى وثائق مكتبة الكونغرس وهي التي 

أعانته كثيرا في إنجاز الكثير من مؤلفاته.
ومثل أي إنسان يمكن أن يخطئ ويصيب، 

فقد أسرف أحيانا في الخيال واالستنتاج 
وتوصل إلى توصيات جانبت الصواب 

حينا أو خالطها عدم الدقة حينا آخر ومن 
ذلك مثال ما ظل خصومه متشبثين به وهو 

قوله إن من ارتكب أحداث سبتمبر كانوا 
هم الصرب، شطحات من هذا النوع تجدها 

حاضرة في خطاب رجل يرى في نفسه الندية 
لحكام ورؤساء وملوك ومراكز أبحاث، وهو 

زهو ارتبط بنشأته وعالقاته ابتداء من 
عالقته وهو في سن مبكرة مع الراحل جمال 

عبدالناصر.
محّبو هيكل وكارهوه أو منتقدوه على 
السواء ال يمكنهم أن يمروا في المساحة 

التي احتلها هيكل مرور الكرام دون أن 
يتوقفوا عند ظاهرة اإلنجاز التي تحدثنا 

عنها والتي امتدت لسبعين عاما وكان الرجل 
الكهل وحتى قبيل أيام معدودات من رحيله 

حاضرا بقوة، متحدثا لبقا، ذا ذاكرة يقظة لم 
يضعفها تعاقب السنين ولم تغادره أناقته 

وطريقته المعتادة في العرض والتحليل وهو 
ما كان بالنسبة إليه إخالصا لمهنة ليس 

عندها ليل وال نهار .

محبو هيكل وكارهوه

طاهر علوان

حبيب بن محمد الريامي:

نحن بحاجة ماسة إلى 

التالقي بعيدا عن كل نداء 

يحث على الكراهية

ّ

النمـــوذج الهندي يضـــم قرابة 

600 لغة والعشرات من األديان 

قوانينهـــا  أن  إال  واملذاهـــب، 

تجرم خطاب الكراهية

◄



} تونــس – في حركـــة جريئة للتنديد بظاهرة 
العنـــف الزوجـــي فـــي تونـــس، قبلـــت امرأة 
تونســـية أن يقوم مصور فوتوغرافي بالتقاط 
صور آلثار العنف على جســـدها بعد أن عنفها 

زوجها.
وأثـــارت صورة الســـيدة التونســـية (في 
العقـــد الثالث من العمـــر) وعليها آثار تعنيف 
علـــى كامل جســـدها صدمة لدى مســـتخدمي 
فيســـبوك بني مســـتهجن لهول العنف البادي 
على جســـد الضحية، وبني مـــن وصفها بغير 
األخالقية بعد قبول املرأة الوقوف عارية أمام 
عدســـة الكاميرا إلظهار حجم العنف املســـلط 

عليها.
املصـــور الفوتوغرافي كـــرمي كمون التقط 
الصـــورة بطريقة فنية تظهـــر األماكن الزرقاء 
في أماكن مختلفة من جسد املرأة، وذلك بهدف 
تشـــجيع النساء على عدم الصمت إذا تعرضن 

إلى العنف.
وانتشـــرت الصورة بســـرعة علـــى موقع 
فيســـبوك فـــي تونـــس الـــذي يعتبـــر املوقع 
عـــدد  ويبلـــغ  شـــعبية.  األكثـــر  االجتماعـــي 
مســـتخدمي فيســـبوك فـــي تونـــس ٤ ماليني 

مستخدم أغلبيتهم من فئة الشباب.
 واختلفت التعليقات حولها، بني من اعتبر 
وأن نشـــر صورة  أن هـــذه الصورة ”صادمة“ 
وكان  المرأة شـــبه عاريـــة ”يخدش احليـــاء“ 
السؤال األكثر إحلاحا ”كيف ُيعقل للسيدة أن 

تقف أمام املصور وهي عارية؟“.
واعتبر آخـــرون أن ”ما ميـــس من احلياء 
ليس جســـد املـــرأة بل آثار العنـــف املتواجدة 
عليه ”. وكتب معلق ”نحـــن هكذا نهمل املهم، 
عوض تســـليط الضوء على قضية العنف ضد 

املرأة بدأنا بدراسة جسدها العاري“.
حول الضجـــة التي أحدثتها هذه الصورة 
مبجـــرد نشـــرها عبر فيســـبوك يقـــول كمون 
املصـــور التونســـي إنـــه لـــم يكـــن يبحث عن 
الظهـــور أو إثـــارة الـــرأي العام وقد نشـــرت 
الصـــورة الفوتوغرافية بعـــد معاجلتها فنّيا 

واحلرص على إظهار آثار الكدمات.
وكان املصـــور قد أرفق تعليقا مع الصورة 
”هـــي املذنبة“ معلال ذلك بصمت هذه الســـيدة 
عـــن اعتـــداءات زوجهـــا املتكررة ممـــا جعله 
يتمـــادى، مؤكدا أنه ”فوجئ بـــردة فعل غريبة 

من مستخدمي فيسبوك“.
وســـارع جمهـــور فيســـبوك إلـــى تقييـــم 
الصـــورة أخالقّيا متجاهال الهدف الرئيســـي 
من نشـــرها؛ وهو ما تســـبب فعلّيا في إغالق 
صفحتـــه الرســـمية ملدة ٣ أيام مـــن قبل إدارة 
فيسبوك التي أخبرته أن الغلق يعود إلى كثرة 
الشكاوى بسبب نشره لصورة ”بورنوغرافية“.
وتشـــير دراســـة أعدها الديـــوان الوطني 
لألسرة والعمران البشري (هيكل حكومي) أن 
نحو ٥٠ باملئة من نساء تونس يتعرضن للعنف 
سواء من قبل أزاوجهن أو محيطهن، فنحو ٦٠ 
باملئة هن ضحية العنف اجلســـدي واملعنوي 

و٤٠ باملئة هن ضحية العنف اجلنسي.

} تعــز (اليمــن) – أصبح حمار ميني أشـــهر 
من نـــار علـــى علـــم علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي بعـــد أن قـــام مبـــا عجـــزت عنه 
املنظمات اإلنسانية. وسطرت احلمير بطوالت 
فـــي تخفيف املعانـــاة عن ســـكان مدينة تعز، 
وســـط اليمن، وكســـر احلصار الذي يفرضه 
احلوثيـــون على املدينة منذ أشـــهر، ولم يجد 
ناشـــطون وســـيلة لرد اجلميل ســـوى تكرمي 

”احلمار“ في فعالية رسمية.
وفي الفعالية التي أقيمت، السبت املاضي 
في شـــارع جمـــال عبدالناصر، أكبر شـــوارع 
املدينة، حتول احلمار إلى ”بطل قومي“، حيث 
مت إلباســـه عقودا من الفل وربطة عنق زرقاء، 
ووضـــع تاج على رأســـه، كنوع مـــن العرفان 
ملســـاهمته فـــي إيصـــال املعونـــات للمدنيني 

واملستشفيات احملاصرة.
وقال مديـــر حملة ”أنـــا ١٠٠٠“ عبدالكرمي 
مهيوب، منظم االحتفاليـــة، إن تكرمي احلمار 
رســـالة رمزيـــة حتمـــل عـــدة دالالت، منها أن 
أبناء تعز احملاصرين أوفياء ملن يخفف عنهم 
معاناتهـــم ولو كان حيوانـــا، كما أنه ينطوي 
عن اســـتياء من عجز املنظمات الدولية عن فك 

احلصار وإدخال املساعدات.
وحمـــل احلمـــار احملتفى به، علـــى ظهره 
عينـــات من األشـــياء التي واظـــب على نقلها 
طيلة األشهر املاضية عبر جبال تعز الشاهقة، 
شرقي املدينة، وحتديدا أسطوانات األكسجني 
اخلاص باملستشـــفيات، والغـــاز املنزلي املعّد 

للطبخ، واألدوية.
إلى جانـــب مناذج من البضائـــع املنقولة 
على ظهـــر احلمار، وضـــع املنظمون لوحتني 
حتمـــالن رســـائل طمأنـــة إلى ســـكان املدينة 
احملاصـــرة، ُكتب فـــي األولـــى ”ال تهتم“ وفي 
الثانية ”أنا عندي إحســـاس�، في إشارة إلى 
اجلهات احلقوقيـــة واملنظمات التـــي لم تعد 

تشعر مبا يجري في تلك املدينة.
وصار هذا احلمار، أشهر احلمير اليمنية 
في مواقـــع التواصل االجتماعي، بل إن هناك 

إجماعا شعبيا على احترامه.
وبينمـــا يعلق الناشـــط مختـــار الدهبلي 
بالقول ”إنه املناضل الذي يشعر بآالم البشر“، 
ترى الصحافية سعادة عالية ”أنه يستحق أن 

يقام له متثال عند بوابة تعز مستقبال“.

احلمـــار املكّرم أثـــار إعجـــاب الناس في 
املدينـــة الذيـــن تهافتـــوا إلى موقـــع احلدث 
وقامـــوا بالتقـــاط الصـــور التذكاريـــة معـــه 

ونشرها على الشبكات االجتماعية.
يذكـــر أن احلمير هي الوســـيلة الوحيدة 

اجلبليـــة  الطـــرق  لعبـــور  املمكنـــة 
الوعرة التي ال تخضع لســـيطرة 

مـــدار  وعلـــى  امليليشـــيات. 
ظلـــت  املاضيـــة،  األشـــهر 
احلميـــر واجلمـــال تكافح 
اإلمدادات  إدخال  أجل  من 
الغذائية والطبية لألحياء 
احملاصرة في مدينة تعز، 
املستشـــفيات  أن  حيـــث 

باتـــت تعتمـــد علـــى طرق 
نقـــل  أجـــل  مـــن  التهريـــب 

عبوات األكســـجني على ظهور 
احلمير واجلمال، بعيدا عن أعني 

احلوثيـــني وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح الذيـــن يتحكمون في 

منافذ املدينة.
وجتتاز احلمير نحو خمســـة كيلومترات 
من السالســـل اجلبلية في بلدة صبر، شرقي 

املدينة التي لم يصل إليها احلوثيون، قبل أن 
تصل إلـــى مناطق في قمة جبـــل صبر، حيث 

تتوفر طرقات للمركبات.
وعلق نشطاء املواقع على الصورة بقولهم 
إن هـــذا التكرمي ذهب إلى ما هـــو أبعد فهذا 
”احلمار“ أفضل من بعض بني البشـــر 
فقد ســـاعد في إدخال املواد لفك 

احلصار.
كتبـــت  جانبهـــا  مـــن 
الذبحاني  حياة  الناشـــطة 
شـــعرا فـــي ذلـــك بعنوان 
”تكـــرمي احلمـــار“: ينقذنا 
حمـــار… له جزيل شـــكرنا 
املـــدرار لصنعـــه اجلبـــار 
أغلـــى هدية لبلدتـــي حمار 
وحني أصنع القرار لن يشترى 
إال كما العقار أو رمبا بوزنه من 

عملة الدوالر ينقذنا حمار..“.
من جانب آخر كتـــب معلق ”نطالب األمم 
املتحـــدة والتحالف واحلكومة وقادة املقاومة 
بـــأن يرســـلوا إلى تعز ٥٠ حمـــارا و٢٠ جمال، 
حتـــى يتمكـــن أبناء تعـــز من تهريـــب املواد 

الغذائية والطبية إلى داخل املدينة“.

وفي نفس الســـياق، قال الناشـــط رياض 
املســـاح معلقا على صورة احلمير وهي تنقل 
الغـــذاء ”تعـــز.. مدينة منكوبـــة خذلتها األمم 
املتحدة ومنظمات حقوق اإلنســـان، والرئيس 

هادي، وأغاثتها احلمير واِجلمال“.
وكان هاشـــتاغ ”تهريب احلياة إلى تعز“، 
انتشـــر في تويتر، للتعريـــف بحجم احلصار 

الذي تفرضه امليليشيات على املدينة.
وكان لبعض مســـتخدمي تويتر رأي آخر، 
فكتب الناشـــط محمـــد الربع على فيســـبوك 
”جلســـنا منتـــدح حمار جبل صبر أســـبوعني 
ألنه ســـاهم فـــي فك احلصار عن تعز وســـاند 
املقاومـــة بحســـب قدرتـــه وكل يوم تنشـــر له 
صور جديدة وصار الناس يعرفونه أكثر مما 

يعرفون املسؤولني“.
وأكـــد ”نحن مازلنـــا في مرحلـــة املقاومة 
وتقـــدمي األرواح واألنفس والبعض يظن أننا 
في مهرجانات انتخابية نركز على من تنشـــر 
صـــوره أكثر ويظـــن أن النـــاس يذهبون إلى 
اجلبهات مع أبنائهم حتـــى يزوروا احلدائق 
ويتصوروا، مضيفا ”دعونا نســـتعيد الدولة 
ونضـــع أركانها أوال وبعدهـــا تقام انتخابات 

ومن يختاره الناس يحكمنا أهال به“.
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@alarabonline
صار احلمار ناقل املؤن إلى تعز، أشــــــهر 
املشــــــاهير اليمنيني في مواقــــــع التواصل 
االجتماعي، عند تكرميه، بســــــبب اإلجماع 
الشــــــعبي على احترامه ملشاركته في نقل 
والدواء للسكان احملاصرين في  املعونات 
تعــــــز عبر طرق جبلية وعــــــرة، وذلك بهدف 
ــــــى املنظمات  إيصــــــال رســــــالة احتجاج إل

الدولية العاجزة.

} القاهــرة – أثـــار إعالن نقيب املوســـيقيني 
املصريني هاني شاكر مساء السبت ”التصدي 
وإلغـــاء مخطط إلقامة عدة حفالت موســـيقية 
فـــي مصـــر، كانت تهـــدف إلى تنفيـــذ طقوس 
عبادة الشيطان“، جدال وسخرية واسعني على 
الشبكات االجتماعية في مصر ضمن هاشتاغ 

نقيب األحزان. 
وكتبت كاتبة مصرية على فيسبوك:

وشـــرح معلقون أن األمر مرتبط بنوع من 
املوســـيقى الصاخبة التي تسمى ”ميتال“ وال 

عالقة لألمر بـ“عبادة الشيطان“
وشرح معلق:

وســـخر رجل األعمال املصري ومؤســـس 
حزب ”املصريني األحرار“ جنيب ساوريس.

يذكـــر أن أعضـــاء مجلـــس نقابـــة املهـــن 
الضبطيـــة  بســـلطة  يتمتعـــون  املوســـيقية، 

القضائية منذ نوفمبر ٢٠١٥.
وسخرت أبلة فاهيتا على تويتر:

وقال وائل عبدالفتاح:

من جانب آخر قالت صحافية تونسية:

يذكر أن السهيلي في تونس يثير انتقادات 
واســـعة أيضا على خلفية تصريحاته منع كل 
مـــن ال ميتلك بطاقـــة انخراط فـــي النقابة من 

الغناء. وأصبح مصدر تندر في تونس.
ومنذ انتخابه نقيبا للموسيقيني في يوليو 
من العام املاضي، ركـــز ”أمير الغناء العربي“ 
هاني شاكر فقط على مالبس املطربات، وجنح 
في منع بعض الراقصـــات من الغناء في ماله 
ليلية بعدما سحب تراخيصهن املؤقتة تنفيذا 

لقراره املثير للجدل.

في تونس {هي المذنبة} في اليمن نجح الحمار حيث فشل الجميع
ولو كانت ضحية

في تعز يعرفون الحمار أكثر مما يعرفون المسؤولين

[ مواقع التواصل االجتماعي تحتفي بحمار تعز وتكرمه

أعلنت شركة تويتر عن إضافتها زرا جديدا مخصصا للصور المتحركة GIF إلى تطبيقها على نظامي التشغيل إندرويد وiOS. ويمكن للمستخدم 
البحث عن الصور المتحركة من خالل تصفح الفئات الموجودة مما يسمح باستخدامها ضمن التغريدات أو الرسائل الخاصة. وتتيح الميزة الجديدة 

للمستخدم إمكانية تسجيل مقاطع فيديو عبر الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي وتشاركها مباشرة على الموقع مع اآلخرين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

نقيب األحزان يعلن الحرب على {عبدة الشيطان} TamadorAlyami oamaz7 negadelborai 
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خالل ٣ سنوات فقط من أزمة إيران 
اإلقتصادية هاجر أكثر من ٣٠٠ ألف 

ايراني بحثا عن حياة كرمية،
#هجرة_مليون_سعودي 

وأزمتنا مازالت في بدايتها مقلق!

ال ينشر الفكرة شيء
 مثل اعتقال صاحب الفكرة.. 

#اعتقال_عبداملجيد_الزهراني.

انا تعبت من التضامن مع مظلومني. 
كل ما نفعله ليس له قيمة مع 

مؤسسات حكم قضائية وإدارية 
وسياسية بعيدة كل البعد عن احلكم 

الرشيد.. أنا اتهديت.

#املغرد_املثالي 
ثائر مبرح، مشاكس بعقالنية،
 محاور بخلق، متواضع بثقة.

األوطان ال ميكن أن تبنى بالسلوك 
السلبي بل بالتفاؤل والثقة واألمل 

والعمل واملشاركة اإليجابية الواسعة 
التي تستطيع ان تبني إجماعا 

وطنيا..!

علماؤهم وصلوا إلى الفضاء اخلارجي
وعلماؤنا يتساءلون اذا ما كان اجلن 

يتلبس باالنسان أم ال:
أمم مشغولة مبجد أجيالها

وأمم متفرغة لهدم أحالم أطفالها.

يقتل املسلم ابن أحاه املسلم 
من أجل سلطة أو مال أو طائفة

أو عرق ثم يطلق كل منهما 
على قتاله شهداء.. 

وعجبي...!!!

باولو كويلو
روائي برازيلي

الرهاب إرهاب. كل حرية محدودة 
برهاب محدودة بسبب إرهاب. 

كل حرية يرهبها دين حرية حتت حصار 
االرهاب. كل دين يرهب احلرية ارهاب. 

االرهاب ليس دما.

عندما يكون هناك متييز في احلقوق 
والواجبات.. وعندما يكون هناك 

إغالق ملساحات ومنابر الرأي 
والتعبير.. فأنت تدفع الناس 
إلى العمل السري والعنيف..!

ما جاع عراقي إال ِمبا متتع به
 سياسي ورجل دين.

#إال_نستله.

أحمد موسى بقترح طبع ١٠٠ مليون 
جنيه نشتري بها دوالرات فالدوالر 

ينزل لـ٤ جنيهات... طيب ما نطبع مليار 
ونشتري الواليات املتحدة ومننع

 طبع الدوالر. إنها أم الدنيا.

تتتابعوا

@jj
هؤالء يسمعون موسيقى امليتال -منط في 
اللباس واحلياة- مثل الذين يســــــتمتعون 
بسماع جورج وسوف (شبيحة) أو الذين 
يستمعون إلى هاني شاكر هم ضائعون.

ه

ياسمني اخلطيب
ــــــة  العنتري شــــــاكر  ــــــي  ”تصريحــــــات  هان
بخصوص منع حفل عبدة الشيطان تهلك 
من الضحــــــك، كأنهم قبضــــــوا على (أبي 
بكر البغدادي) في (استوريل)، جاتكم ٦٠ 
نيلة في سذاجتكم، عبدة شيطان إيه إللي 

هايعملوا حفلة في بار في وسط البلد“.

@NaguibSawiris 
”حد يفهم هاني شاكر أن موسيقى البالك 
ــــــال دي ملهاش في الشــــــيطان وال هم  ميت

يحزنون والشباب مش ناقص عكننة“.

”

@waelabdelfattah  
نقيب_األحزان الفنان هاني شاكر يطارد 
حفالت املوســــــيقى باتهامات حضانة مثل 
عبدة الشــــــيطان. هذه التهمة خلصت من 

أيام ما كان في أول شيخوخته اخلالدة.

نق

Fatma Riahi
العز يا إخواني أن نفكر جميعا في كيفية 
ــــــب املوســــــيقيني املصريني هاني  لقاء نقي
شاكر بنقيب املوسيقيني التونسيني مقداد 
السهيلي ونبلغ الناتو على اجتماع قيادات 

داعشية في مقر اللقاء… والله أكبر.

@AblaFahita  
الشــــــيطان طلع مش شــــــاطر.. #نقيب_

األحزان هاني شاكر.
ا

على مدار األشهر الماضية، 
ظلت الحمير والجمال 
تكافح من أجل إدخال 
اإلمدادات الغذائية 

والطبية لألحياء المحاصرة 
في مدينة تعز اليمنية



} بغــداد - تجمـــع عـــدد مـــن األطفـــال وهـــم 
يتطلعون بخوف إلى شاب يرتدي بزة مضادة 
لالنفجـــارات أثنـــاء قيامـــه بجولة في شـــارع 
الرشـــيد العريق وســـط بغداد، قبل أن يجلس 
في أحد مقاهيه ليحتســـي الشـــاي إلى جانب 

مجموعة من الرجال.
ولم تكن هناك أي عبوة ناســـفة تحتاج إلى 
تفكيك في الشارع في ذلك النهار، وال تحوي بزة 
الشـــاب ما يمكن أن يحميه من انفجار محتمل، 
لكـــن فكرة البزة التي صممهـــا الفنان العراقي 
حســـين عادل تهدف إلى التنديد بالعنف الذي 

ال يزال يضرب أنحاء عدة من العراق.
ويقول عادل ”شعرنا بضرورة تصميم مثل 
هذه البزة بســـبب عدم وجود الكثير من بزات 
الحماية من المتفجرات فـــي العراق“، مضيفا 
”بلدنـــا هو واحد مـــن أكثر البلدان فـــي العالم 

التي تحتاج إلى مثل هذه البزة“.

وعادل هو شـــاب في العشـــرين من العمر، 
صاحب شعر مجعد كثيف، وهو أحد الفنانين 
العراقييـــن الذين يبحثون عـــن طرق لمواجهة 
العنف المستمر في بالدهم. والبزة هي نموذج 
فقـــط وتحتاج إلى أن تصنـــع من مواد مضادة 

للمتفجرات لتكون فعالة.
والدافـــع وراء قيـــام عـــادل بالبحـــث عـــن 
تصميـــم بزة مضادة لالنفجـــار، هو مقتل أحد 
أصدقائه المقربين، عمار الشـــابندر الذي كان 
صحافيا ناجحا، وقد قضى في انفجار سيارة 

مفخخة العام الماضي.
ووقع الحادث عندما كان عادل والشـــابندر 
وصديق ثالث لهما قرب أحد المقاهي الشعبية 

في منطقة الكرادة وسط بغداد.
ويـــروي عـــادل ”طلبـــت منهمـــا أن يكمال 
طريقهمـــا علـــى أن ألحـــق بهمـــا بعـــد خمس 

دقائق“.
بعيد ذلك، وقع انفجـــار مدو، واندفع عادل 
للبحـــث عـــن صديقيـــه ليعثـــر علـــى أحدهما 
مصابـــا بجروح في الرأس بعـــد نقله إلى أحد 
المستشفيات، حيث علم أن الشابندر قتل جراء 

االنفجار.
بعد مرور أسبوعين على الحادث، استيقظ 
عادل من حلم بوقوع انفجار في ساحة رئيسية 
وســـط بغداد، وروى الحلم لوالده وأصدقائه. 
ويؤكـــد أنه في وقت الحق مـــن ذلك اليوم، وقع 

بالفعل انفجار في تلك الساحة.
ويضيف ”اتصل بـــي أصدقائي وقالوا لي 

كيف استطعت معرفة ذلك؟هذا أمر غريب“.
ودفعـــت تلك األحـــداث عادل إلـــى البحث 
عـــن طرق لمحاربة القلق الذي يعيشـــه في ظل 

العنف المتواصل الذي يضرب بالده.
واستهدفت العشرات من االنفجارات بينها 
سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأحيانا أكثر 
من انفجار في اليـــوم الواحد، المدن العراقية 

وبغداد، خالل السنوات الماضية.

وقتل جراء تلك االنفجارات العشـــرات من 
اآلالف العراقييـــن غالبيتهم مـــن المدنيين، ما 
دفـــع آالفا آخرين إلى مغـــادرة البالد. وخلفت 
هذه االنفجارات آثارا سلبية عميقة في نفوس 

العراقيين.
ودفع كل ذلك عـــادل إلى البحث عن طريقة 
لحماية صديقه مســـلم وتوفيـــر األمن له وهو 
يتنقل لممارســـة نشـــاطاته اليومية. وفّكر في 

تصميم بزة مضادة لالنفجارات.
ويوضـــح عـــادل قائـــال ”تســـاءلت لـــم ال 
توجـــد طريقة ما يمكن أن نحمي بها أنفســـنا؟ 
األســـاليب األخرى لم تثمر شيئا، لذا توجهت 

إلى حلول فردية“.
وتتكـــون البـــزة التي تمت خياطـــة الجزء 
األكبر منها من قماش ســـميك، من خمس قطع 
رئيســـية؛ خوذة للـــرأس وقطع حـــول الصدر 
والظهـــر واألرجـــل واألذرع، ترتبـــط ببعضها 

البعض بواسطة أحزمة.
وفيما كان مســـلم يرتدي البزة، انضم إليه 
عـــادل وكانا يتنقـــالن ويتبـــادالن الحديث مع 
المارة، وطلبا الشاي في أحد المقاهي، وناقشا 

أسعار المواد في محل تجاري.
ويقول مسلم واصفا مشاعره خالل ارتدائه 
البزة ”أعلم أنها ليســـت بـــزة حقيقية، لكنني 
شـــعرت بأنهـــا تحميني فعـــال وتخيلت كل ما 

يمكنني فعله وأنا أرتديها“.
في شارع الرشـــيد، وهو من أشهر شوارع 
العاصمـــة، كان بعض المـــارة ينظرون بخوف 
إلى مســـلم، وهو يســـير بذراعيـــن مرفوعتين 
ويحيط رأســـه طوق بالســـتيكي مكمل للبزة، 

فيما بدا األمر مسليا للبعض اآلخر.
ويقـــول أبوإبرهيم، صاحـــب محل تجاري 
في الشارع، ”أعتقد أن هناك دوافع تبرر القيام 
بهذا النوع من الفن، لكن أنا شخصيا ال أعتقد 
أن هذا سيغير من الوضع الذي يمر به بلدنا“.

ويســـعى عادل إلـــى تكرار تجربـــة التنقل 
بالبـــزة في مناطق أخرى مـــن بغداد وتوثيقها 

بعد ذلك في معرض للصور.
ويقول ”أريـــد أن أظهر للعامـــة ما وصلنا 
إليه، وأزرع تســـاؤال في عقولهـــم؛ ماذا لو كنا 

جميعنا على هذه الصورة؟“.

} بغــداد - احتضنـــت مدينـــة الزبير جنوب 
العـــراق فعاليـــات المـــزاد الســـنوي للحمام، 
والذي يقام بمشاركة أكثر من 100 مرب للحمام 
من شـــتى محافظات العراق وآخرين من دولة 

الكويت.
وتعتبـــر تربية الحمام فـــي العراق هواية 
تجتذب الكثير من العشاق، لكنها تمثل أيضا 
مورد رزق وتجارة رابحة للكثير من العاطلين 

عن العمل.
وقـــال المشـــرف علـــى المزاد نميـــر علي 

القيســـي إن هذا المـــزاد يعد 
األكبر من نوعه على مستوى 
العـــراق وبمشـــاركة مربـــي 
وهواة الحمام من محافظات 

والجنـــوب  الوســـط 
والفـــرات األوســـط، 
مشاركة  إلى  إضافة 

فعالـــة مـــن دولة 
الكويت.

وأضاف القيســـي أن المـــزاد احتوى على 
والتـــي تتراوح  أكثر مـــن 40 صنفـــا ”فاخرا“ 
أســـعارها حســـب المزاد ما بين مليون وأكثر 
مـــن 25 مليون دينـــار عراقـــي ( 22.500 دوالر 

أميركي) للطير الواحد.
من جانبه، أشـــار مســـؤول في المزاد إلى 
أن هـــذا المزاد مخصـــص للحمام 
الـــذي يقـــاوم الرياح  ”اللـــوات“ 
القويـــة خالل الطيـــران ويطير 
دون  مـــن  طويلـــة  لمســـافات 
توقف ويقلب نفسه في الهواء. 
في  ”اللوات“  الحمام  ويختلف 
مظهـــره وقدرته علـــى الطيران 
عن حمـــام الزينة الـــذي يتميز 
وكثافـــة  الزاهيـــة  بألوانـــه 
يـــؤدي حركات  الريش وال 
ويغلب  طيرانـــه،  خـــالل 
حمـــام  أن  الظـــن 
ينحـــدر  ”اللـــوات“ 
مـــن  باألســـاس 
واحدة،  ســـاللة 
ســـعر  ويحدد 
من  الطائـــر 
هـــذا النوع 
أساس  على 
الحـــركات  نوعيـــة 
خالل  يؤديها  التـــي 
طيرانـــه، إضافة إلى قدرته 

على تحمل الرياح.

ويطلق هواة تربيـــة الحمام على طيورهم 
أســـماء غريبة ولكنها شائعة بينهم لتمييز كل 
طائـــر عن اآلخر، فعلى ســـبيل المثال يطلقون 
اســـم ”أركم“ على الطائر اللـــوات الذي يوجد 
على  ريش أبيض أسفل ذيله، واسم ”مسبوك“ 
الطائـــر الذي توجد ريشـــة بيضاء أو أكثر في 
جناحيه، واســـم ”صخري“ علـــى الطائر الذي 
يكـــون لونـــه زهريا، كمـــا أن بعـــض المربين 
يطلقـــون أســـماء خاصـــة ال تقـــل غرابة على 
طيورهـــم المميـــزة تعبيرا عـــن اعتزازهم بها 

وافتخارهم باقتنائها.
وتطورت ظاهرة تربيـــة الحمام من هواية 
شـــائعة في العراق تجتذب الكثير من العشاق 
إلى تجـــارة رابحة، رغم النظرة الســـلبية من 
المجتمـــع تجاههـــم أو كمـــا يصطلـــح عليهم 

باللغة الدارجة العراقية ”المطيرجي“.
ويقضـــي كريم كاظم شنشـــول، أحد مربي 
الحمـــام فـــي مدينـــة الصـــدر ببغـــداد معظم 
ســـاعات النهار فوق ســـطح منزله الذي شيد 
فيه بيتا صغيرا يناسب معيشة حمائمه البالغ 
عددها نحو الـ120 حمامة بمختلف أجناســـها 

وتسمياتها وأسعارها.
 ويقـــول شنشـــول وعينـــاه ترصـــدان في 
اآلفاق خفقان أجنحة طيوره التي كانت تحوم 
مـــن حوله ”أقضـــي معظم ســـاعات النهار مع 
حمائمـــي، وهي أحيانا تمثل مصدر رزقي بعد 

تكاثرها وبيعها“.
ويضيف شنشـــول وهو يلوح فوق ســـطح 
منزله بقصبـــة ثبت على أحـــد أطرافها قطعة 
قماش بيضاء لحمل سرب حمامه الطائر على 
االستمرار في الطيران على ارتفاع أعلى، قائال 
”هواية تربية الحمام أصبحت شائعة في هذه 
المنطقة بســـبب تفشـــي ظاهـــرة البطالة بين 
الشـــباب“، موضحا أنه لم يكن هناك في وقت 
سابق ســـوى القليل ممن يقوم بتربية الحمام 
”أمـــا اليـــوم فال تجـــد بيتـــا يخلو مـــن تربية 

الحمام“. وعن نظـــرة المجتمع المنتقصة من 
شـــأن مربي الحمام أو ”المطيرجي“، يكشـــف 
شنشـــول أن المجتمـــع ظلم هـــذه الفئة بهذه 
النظرة الســـيئة، ”فهناك الكثيـــر من المفاهيم 
الخاطئـــة لـــدى مجتمعنا، ولعلهـــا تعود إلى 
ســـلوك بعـــض المطيرجيـــة فـــي رمـــي قطع 
الحجـــارة وقضاء أوقات طويلة على أســـطح 
المنـــازل التـــي يطـــل بعضها علـــى اآلخر في 

بعض األحياء الشعبية القديمة“.
يذكر أن ناشـــطين على مواقـــع التواصل 
االجتماعي تداولوا في صيف السنة الماضية 
صورة مـــن بيان ”داعـــش“، يقـــول فيه ”على 
جميـــع مربـــي الحمام فـــوق أســـطح المنازل 
إزالتها بشـــكل كامل، في مدة أقصاها أسبوع 
من تاريخ صـــدور هذا اإلعـــالن، ومن يخالف 
ذلك يكون عرضة للعقوبة التعزيرية من غرامة 

مالية والسجن والجلد“.
وطالب البيان مسلمي ”الدولة اإلسالمية“ 
بإبالغ الحســـبة (هيئة رقابية فـــي الجماعة) 
عن أي شـــخص يواصل تربيـــة الحمام، وذلك 
قطعا للمفســـدة المترجحة من إيذاء لجيرانه 
المسلمين والمسلمات وكشف للعورات وهدر 

لألوقات.
ويقـــول إبراهيـــم صاعقة ”أربـــي الحمام 
منذ العشرات من الســـنين حتى اقترن اسمي 
بالحمام، فاســـم صاعقة هو اسم حمامة زاجل 
كنت أمتلكها وفازت بأكثر من بطولة خالل سنة 
واحدة وال يزال أحفادها تحصد البطوالت، لذا 

يلقبني المربون بإبراهيم صاعقة“.
ويـــرى لطيف الحميـــداوي، مربـــي حمام 
من بغـــداد، أن ”الفراغ الناتج عن البطالة بين 
الشـــباب دفع الكثير منهم إلـــى تربية الحمام 
لغـــرض التجـــارة والتســـلية لقضـــاء أوقات 
فراغهـــم“، مضيفـــا أن ”هنـــاك طرقـــا مختلفة 
لجنـــي الربح من هذه الهوايـــة، فمنها التكاثر 
ومنهـــا الصيد“. إذ أن العرف في هذه الهواية 

يقوم على عدم إعادة طائر غريب تم اصطياده 
إال بتلقي مبلـــغ مادي يســـاوي قيمته، ”األمر 
الـــذي يثيـــر الكثير مـــن المشـــاكل في بعض 

األحيان بين ماسك الطير والمطالب به“.
في  وكثيـــرا مـــا يتســـبب ”المطيرجيـــة“ 
المناطـــق واألحيـــاء الشـــعبية فـــي مشـــاكل 
وخالفات عائلية مـــع خصومهم، ما يؤكد هذا 
الرفـــض االجتماعي لهـــذه الفئة مـــن الناس، 
حتـــى أن العديد من العائـــالت ترفض تزويج 

بناتها لمربي الطيور.
ويشير أحد مربي الحمام إلى أن هناك من 
فهي هواية  يحكم بالخطأ علـــى ”المطيرجي“ 
الملـــوك، مبينـــا أن هـــذا التجمـــع ومن خالل 
المـــزاد الذي يقام ســـنويا في مدينـــة الزبير 
يشـــمل شـــرائح مختلفة من المجتمع تمتهن 

هواية اقتناء وتربية الحمام.
يذكر أن محافظـــة البصرة وخاصة مدينة 
الزبيـــر تضم أغلب مربي وهواة طيور الحمام 
الفاخر، ويفتخرون بامتالكهم لها والتي تطلق 
عليها عدة مســـميات حسب نوعيتها وثمنها، 
ويتم تبادلها مع دول الخليج وبمشاركات في 

المزادات والمسابقات العامة.
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عراقيات

يعتبر احلمام من الطيور املستأنســــــة التي يألفها اإلنســــــان وتألفه منذ القدم، فاســــــتعمل 
احلمام الزاجل لنقل الرسائل من جهة إلى أخرى باالستفادة من قدرة الطائر على العودة 
ــــــى موطنه األصلي بعد مدة من الغياب، كما تزين رفوف احلمام الســــــاحات العامة في  إل
بعــــــض املدن في العالم، وجتتذب هذه الهواية العديد من العراقيني، رغم أن املجتمع ينظر 

إليها بسلبية.

ينام العراقيون ويصحون على دوي االنفجارات، ما رفع منســــــوب اخلوف لديهم خاصة 
حني يتواجدون في الشــــــوارع حيث ال يشــــــعرون باألمان وال بالطمأنينة خارج بيوتهم. ما 

دفع فنانا عراقيا إلى ابتداع طريقة لالحتجاج على التفجيرات التي تسحق أبناء بلده.

بزات مضادة للتفجيرات.. مواطن من العراق وليس من كوكب آخر

عادل: أريد أن أظهر للعامة ما وصلنا 

إليه وأزرع تساؤال في عقولهم؛ ماذا 

لو كنا جميعنا على هذه الصورة

تتراوح أسعار حمام (اللوات) في 

املزاد ما بني ٩٠٠ دوالر أميركي 

إلى أكثر من ٢٢٫٥٠٠ دوالر للطير 

الواحد بحسب الحركات التي يؤديها 

خالل طيرانه، إضافة إلى قدرته على 

تحمل الرياح

ظاهـــرة تربية الحمام تطورت من هواية شـــائعة فـــي العراق تجتذب الكثير من العشـــاق، إلى تجارة رابحة تمأل 

األسواق الشعبية وتقام لها املزادات واملسابقات رغم النظرة السلبية من املجتمع تجاهها.

الفنـــان العراقي حســـني يبحث عن طرق ملواجهة العنف املســـتمر في بالده، فصمـــم نموذجا للبزة 

يحتاج إلى أن تصنع من مواد مضادة للمتفجرات لتكون فعالة.

تربية الحمام في العراق.. هواية ورزق في قفص واحد

{المطيرجي} {اللوات} [ عائالت عراقية ترفض تزويج بناتها لـ [ مدينة الزبير تحتضن أكبر مزاد لـ

سأظل منتظرا هنا! حب فوق السطوح

بزة األمان

تجتذب الكثير من العشاق، لكنها تمثل أيضا 
مورد رزق وتجارة رابحة للكثير من العاطلين 

عن العمل.
وقـــال المشـــرف علـــى المزاد نميـــر علي 

القيســـي إن هذا المـــزاد يعد 
مستوى  من نوعه على األكبر
العـــراق وبمشـــاركة مربـــي 
وهواة الحمام من محافظات 

والجنـــوب  الوســـط 
والفـــرات األوســـط، 
مشاركة  إلى  إضافة 

فعالـــة مـــن دولة 
الكويت.

أن هـــذا المزاد مخصـ
الـــذي يق ”اللـــوات“
القويـــة خالل الطي
طويلـــ لمســـافات 
توقف ويقلب نفس
الحمام ويختلف 
مظهـــره وقدرته عل
عن حمـــام الزينة ا
الزاهي بألوانـــه 
الريش وال يـــ
طيرا خـــالل 
الظـــن
”اللـــو
باألس
ســـ
وي

نوعيـــة
ي التـــي 
طيرانـــه، إضا
على تحمل الري



 يمينة محدي

} تمثل تغذية األطفال بالنسبة لآلباء هاجسا 
يؤرقهـــم ويجعـــل الكثيرين منهم، يمارســـون 
رقابـــة صارمة على مـــا يأكلـــه أطفالهم، وقد 
يدفعهـــم في أحيان كثيرة إلـــى إجبار أبنائهم 
على تناول كميـــات إضافية من األطعمة تعود 

عليهم بالضرر أكثر من النفع.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن التغذيـــة الصحية 
والســـليمة يمكن أن تلعب دورا هاما في بناء 
أفضليات التذوق والشهية والعادات الغذائية، 
وتؤثر على صحة ونفسية الطفل وقدرته على 
النجـــاح في المدرســـة وفي المجتمـــع، إال أن 
الخبراء يحذرون من مبالغة اآلباء في اإللحاح 
علـــى أبنائهم لتناول المزيـــد من الطعام، وما 
يمكن أن ينجر عن ذلك من اضطرابات غذائية 
ونفسية ومشاكل صحية على المدى الطويل.

وأشــــاروا إلــــى أن الحظر الذي يمارســــه 
بعض اآلباء على  األغذية غير الصحية 

أو ضغطهــــم المبالــــغ فيــــه على 
أبنائهــــم لتوســــيع خيــــارات 

وجباتهم الصحية، ال يمكن 
أن يحقق استراتيجياتهم 
الغذائيــــة وال بأي شــــكل 
مــــن األشــــكال، بــــل على 
أن  المرجح  فمن  العكس 
يجعــــل عــــادات أطفالهم 

الغذائية أقل مثالية.
وفــــي دراســــة أجرتها 

جامعــــة كوليــــدج ونشــــرت 
في مجلة الجمعيــــة األميركية 

أشــــارت الباحثة جين  للتغذيــــة، 
أردل إلــــى أن تمتــــع األطفــــال بالغذاء 

يرتبــــط بانعدام سياســــة الترغيب والترهيب 
التي تمارسها األمهات عليهم لتناول طعامهم.

وبشــــكل عــــام ربطت الباحثــــة بين ضغط 
األمهات لتنــــاول طعام صحــــي ودرجة تعكر 

مزاج األطفال عند تناول ذلك الطعام.
وحّذر طبيب األطفــــال األلماني بيرتهولد 
كوليتســــكو اآلباء مــــن إجبــــار أطفالهم على 
تناول الطعام، مؤكــــدا على أنه ينبغي عليهم 
تــــرك الحرية ألبنائهم ليحــــددوا كمية الطعام 
التي يرغبون في تناولها. وشدّد على ضرورة 
أال يرغــــم اآلبــــاء أطفالهم على تنــــاول كميات 

إضافيــــة من الطعام، طالما أنهم ال يشــــعرون 
بالجــــوع، وإال فإنهــــم لــــن يتعلموا إشــــارات 
الشــــبع ليقفوا عندها، وسيفرطون في تناول 
الطعام، ممــــا يجعلهم أكثــــر عرضة لإلصابة 

بالسمنة.
وأوضــــح أنــــه ال يوجــــد أي داع ألن يقلق 
اآلباء إذا لم يرغــــب أطفالهم في تناول جميع 
أنــــواع الخضــــروات، مشــــيرا إلــــى أنه يجب 
عليهم خالل األعــــوام األولى من عمر أطفالهم 
تجربــــة نوعيــــات جديــــدة من الطعــــام معهم 
بصورة مســــتمرة، مع األخذ فــــي االعتبار أنه 
غالبــــًا مــــا ال يقبل األطفال الصغــــار والُرضع 
مــــذاق األطعمــــة الجديدة إال بعــــد ثماني إلى 

عشر محاوالت على األقل.
أمــــا إذا اســــتمر رفض األطفــــال لنوعيات 
معّينــــة مــــن الطعام، حتــــى بعــــد العديد من 
محاوالت اآلباء معهم، فيجب على اآلباء تقبل 
هذا األمر، ألنــــه من الطبيعي أن تختلف كمية 
الطعــــام التي يتناولها األطفال من يوم إلى 
آخر، طالما لم يؤثر ذلك على نموهم 

الطبيعي.
باحثــــون  حــــذر  كمــــا 
بريطانيون مــــن عادة إنهاء 
طبــــق الطعام كامــــال التي 
يعودوا  ألن  اآلباء  يســــعى 
أبناءهم منذ الصغر  عليها 
لتظل مالزمة طــــول العمر، 
والتــــي يمكــــن أن تجعلهــــم 

عرضة لإلصابة بالسمنة.
وأشــــارت دراســــة أجرتهــــا 
أنه  األميركية  ســــتانفورد  جامعــــة 
حتى األطفال الذين ينتقون طعامهم بدقة 
شديدة يحصلون في النهاية على كافة المواد 

الغذائية التي يحتاجونها.
المؤتمــــر االتحادي األلماني  وقال رئيس 
غيــــرث  أولريــــش  التربويــــة  لالستشــــارات 
”لنفتــــرض أننــــا ندعهــــم يختــــارون طعامهم 
بأنفســــهم، وأنهم ال يأكلون شــــيئا غير الخبز 
المحمــــص الذي يوضع عليه معجون البندق. 
فإنهم سيملون منه بعد فترة وسيغيرونه من 

تلقاء أنفسهم“.
وأضاف ”إنها مســــألة شــــخصية إلى حد 
ما. فهنــــاك طفل يحب الطعــــام، ويأكل الكثير 
منه، ويتنــــاول كافة أنواعه. وثمــــة آخر نيق 

يــــأكل مثل الطيور، وفضال عن كونها مســــألة 
شخصية، هناك عوامل نفسية تلعب دورا في 
ذلك، وأحيانا يكون ذلك إظهارا لالســــتقاللية 

من جانب الطفل“. 
شــــخصية،  مســــألة  األكل  أن  وأوضــــح 
وبرفضهم تناول الطعــــام يضع األطفال خطا 
فاصال بينهم وبين آبائهم مع رســــالة مفادها 

”إنك لن تملي علي ما أقوم به“.
ولكن لألسف حتى وإن كان اآلباء يعلمون 
هــــذه الحقيقة، فإنــــه من الصعــــب عليهم أن 
يقفوا موقــــف المتفرج، ويشــــاهدوا أطفالهم 
وهم يتناولون وجبات غير متوازنة على نحو 
مســــتمر لعدة أيام. غير أنه ليس من الســــهل 
التعامــــل بصــــورة ســــليمة مع عنــــاد الطفل 
ورفضــــه ألنواع معينة من الطعام إال إذا عرف 

السبب.
وقالت العضو فــــي الفريق العلمي لمعهد 

أبحــــاث تغذية األطفال أوته أليكســــي ”تلعب 
عــــادات اآلباء فــــي تناول الطعــــام دورا أيضا 
بالتأكيــــد. ففــــي النهايــــة، يظل اآلبــــاء قدوة 

ألبنائهم“.
يتناولــــون  الذيــــن  ”اآلبــــاء  وأضافــــت 
الشــــوكوالتة والمقرمشــــات، بدال من الفاكهة 
والخضروات، يجب أال يفاجئهم قيام أطفالهم 
بنفس الشــــيء. وعلى نفس المنوال، يمكن أن 
يكون لتلك العادات تأثيــــر إيجابي إذا ضرب 
األبوان مثاال طيبا يحتذى به من خالل تناول 
طعام شهي باســــتمتاع أمام الطفل“. وشددت 
على ضرورة عدم استســــالم األبوين في حال 
فشــــلت أول محاولة لحث الطفــــل على تناول 
نوع معين مــــن الطعام، بل يجــــب عليهما أن 
يكــــررا محاوالتهما مرارا وتكرارا حتى يتقبل 

األطفال األطعمة غير المألوفة. 
مايمــــاران ”نعتقد  وقال الباحث ميشــــال 

أن الطعــــام الذي نقدمه للطفــــل ونقول له إنه 
يســــاعدك على القراءة أو الحساب، ينفر منه، 
ألنه يستخلص أن طعمه ليس لذيًذا وبالتالي 

يأكل القليل منه“.
ودعــــا اآلباء الذيــــن يجــــدون صعوبة في 
جعــــل أطفالهم يتناولــــون طعاما صحيا، إلى 
تقديــــم الطعام دون تعليقــــات أو مدح للمذاق 

اللذيذ.
ونصــــح خبــــراء التغذية اآلبــــاء بضرورة 
تقديــــم طعام صحــــي ومتــــوازن ألطفالهم في 
أعمار مبكرة، حتــــى وإن كانت ردة فعلهم في 
البداية الرفض. ويمكن لآلباء، بإتاحة األغذية 
والمشــــروبات الصحية في البيت التأثير في 
ســــلوكيات أطفالهم. وأوصوا اآلباء بالحرص 
علــــى اتبــــاع نمــــط حيــــاة صحي وتشــــجيع 
أطفالهم علــــى اتباعه ألّن ســــلوكيات األطفال 

تتشّكل، انطالقا من المالحظة والتكّيف.

} القاهرة - أكدت دراســـة أميركية، أن طبيعة 
عالقة الفتـــاة إبان مرحلة الطفولـــة مع أبيها 
يمكن أن تحدد معالم شـــخصيتها مع دخولها 
مرحلة المراهقة ومن ثم النضج، حيث الحظت 
الدراســـة التـــي أعدهـــا باحثون فـــي جامعة 
بوالية تينيســـي فـــي الواليات  ”فاندربيلـــت“ 
المتحـــدة، أن تطور شـــخصيات الفتيات تأثر 
تأثرا كبيرا بنوعية الدور األبوي في تربيتهن 

مع دخولهن مرحلة النضج.
فالفتيـــات اللواتـــي تربيـــن فـــي عائالت 
ينقصهـــا األب أو عائـــالت مشـــتتة ضعيفـــة 
التضامن بلغن مرحلة النضج مع كل مشاكلها، 
في وقت أقصر من الفتيات اللواتي نشـــأن في 
كنـــف عائالت متماســـكة ومترابطـــة عاطفيا، 
ومـــع أن دور األم كان مهمـــًا في الحالتين كان 
الفتا جدا إســـهام األب أو غيابه في خلق الجو 
العائلي المحيط بالفتاة وبتبلور شخصيتها.

العجـــرودي،  أمجـــد  الدكتـــور  ويوضـــح 
استشـــاري أمراض الطب النفســـي بالمجلس 
اإلقليمـــي للطب النفســـي، أن مرحلة المراهقة 
من أكثر المراحل التي تحتاج فيها الفتاة 
إلى أن تكون قريبة من والدها، ألنها تكون 
نفســـيا قد بدأت تتشكل كامرأة وتريد أن 
تتعرف على الجنس اآلخر بشـــكل أعمق، 
ويكون أول مـــن تصادف في حياتها من 
هـــذا الجنس هو األب، مـــا يجعل عالقة 
األب بابنتـــه في تلك الفتـــرة هامة جدا 
ألنها تتحكم في مدى توازنها النفسي، 
مؤكدًا أهمية العالقة بين األب وابنته، 
وخاصة فـــي فتـــرة المراهقـــة والتي 
وقيمهـــا  شـــخصيتها  فيهـــا  تتشـــكل 
وأســـلوبها، حيث يســـاعد األب كثيرا 
ابنته على اكتشـــاف الجنـــس اآلخر، كما 
أن وجـــود األب ووظيفته الفاعلة في صلب 
العمليـــة التربوية هـــو عامل فصـــل بين األم 
وابنتهـــا كي يحد مـــن إمكانية ذوبـــان الفتاة 
في أمها، مشـــيرا إلى أن تأثـــر االبنة بأبيها ال 
يقتصر علـــى أمور محددة، بل ينســـحب على 
الترابط الفكري والعاطفي، ويســـاهم إلى حد 
كبير في تكوين شـــخصيتها وثقتها بنفســـها 

وفي توّجهاتها العلمية والعملية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بغيـــاب دور األب عـــن 
األســـرة وعـــدم وجـــوده بجانـــب ابنتـــه منذ 
مرحلـــة الطفولة، يؤكد الدكتور رجاء أبوعالم، 
األســـتاذ بمعهد الدراســـات التربوية بجامعة 

القاهـــرة، أن لهـــذا آثاره الســـلبية التي تظهر 
على شـــخصية الفتاة في سنواتها المدرسية، 
كذلـــك فـــي حياتهـــا االجتماعية في مـــا بعد، 
موضحا أن الدراســـات واألبحاث االجتماعية 
أثبتت أن وجود األب اإليجابي في حياة الفتاة 
يســـاهم في نجاحها سواء في حياتها العلمية 

والعملية أو االجتماعية.
وأضاف أن غياب صـــورة الرجل المتمثلة 
بوجـــود األب فـــي حياة الفتـــاة ينعكس أيضا 
ســـلبًا على تعاملها مع الجنـــس اآلخر، حيث 
ســـتجد نفســـها مرتبطـــة بأي شـــاب أو رجل 
تشـــعر باألمان معه، وقد تتعلق به بدرجة غير 
طبيعيـــة، محاولة بذلـــك التعويض عن صورة 
األب المفقـــودة، وتوفير األمان والحماية التي 
تحتـــاج إليهمـــا، وهو مـــا قد يدفعهـــا للقبول 
بعالقة تســـيء إليها. مشيرا إلى أن غياب األب 
واحتضانـــه البنته منذ صغرها، يتســـبب في 
ضعف شـــخصيتها وفشـــلها فـــي التعامل مع 
محيطها االجتماعي، خاصة أن األم مهما بذلت 

من جهد لن تعوض مكانة األب.
أما الدكتورة إلهام شـــعراني، المتخصصة 
في علـــم النفس، فتشـــير إلى أنه فـــي حين ال 
توجـــد قواعـــد ثابتـــة في مـــا يتعلق بأســـس 
العالقة بيـــن الفتاة ووالديهـــا نظرا الختالف 

المحيط االجتماعـــي، تبقى العالقـــة الثالثية 
بيـــن الفتـــاة واألم واألب هـــي األمثـــل لجميع 
األطراف ولدينامكية األســـرة المســـتقرة التي 
تســـاعد الفتـــاة لتكون فـــي ما بعد فـــي عالم 
الوعي والمسؤولية، فاألم التي تتسم عالقتها 
بابنتها بخصوصيـــة ألنها مبنية على تجارب 
شـــخصية، تمنـــح الفتـــاة هويتها الجنســـية 
لتهيئهـــا كي تكون امرأة وأّما في المســـتقبل، 
ويشكل األب من جهة ثانية نواة صورة الرجل، 
وأول مشاعر الحب الحقيقي للجنس اآلخر في 
ذهن الفتاة والمرجع أو السلطة لها ولعائلتها 
بشـــكل عام، إال أن شعراني تشدد على ضرورة 
التـــوازن في عالقة الفتـــاة بأبيها، وأال تقترب 
بشدة منه لدرجة توليه دور األّم، ألن ذلك يؤدي 
إلى نتائج ســـلبية وغير صحية اجتماعيا كما 

في حالة تقرب الولد من والدته.
وتنصح الدكتورة إلهام بضرورة أن تكون 
عالقـــة األب بابنتـــه جيـــدة، وأن يحافظ على 
عالقة ســـوية معها وأن يمدها بخبراته ويكون 
صديقا لها، كون أن هـــذه العالقة تعطي نوعا 
من التوازن النفســـي لدى الفتـــاة فتكبر وهي 
متزنة نفســـيا، كمـــا تؤكد التجـــارب أن الفتاة 
صديقة والدها تصبح أكثر قدرة على مواجهة 

الحياة وأكثر ثقة في نفسها.
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◄ أوضحت دراسة بريطانية جديدة 
أن النساء الالتي يرتدين السراويل 
في العمل يحققن النجاح أكثر ممن 

يفضلن الذهاب إلى العمل بـ“جيب“. 
وأكدت أن المرأة التي ترتدي سرواال 

في عملها تعطي شعورا لآلخرين 
بأنها أكثر مهنية واتقانًا للعمل، 

وينطبق األمر نفسه على الماكياج.

◄ أفادت نتائج دراسة أجرت 
في أستراليا بأن عالج األرق من 

خالل المواقع اإللكترونية قد يفيد 
أيضا المصابين بأعراض االكتئاب 

للتخلص من اضطرابات انحراف 
الحالة المزاجية.

◄ تدرس اليابان تعديل قانون يعود 
لقرن من الزمن يمنع النساء من 

الزواج مرة أخرى لمدة ستة أشهر 
بعد الطالق، في أعقاب صدور حكم 

قضائي مؤخرا يقضي بأن منع 
النساء من الزواج لمدة ستة أشهر 

بعد طالقهن أمر غير دستوري.

◄ سحبت سلسلة متاجر 
”ميجروس“ أكبر شركات التجزئة 

السويسرية، جوارب لألطفال، مثبت 
بها جرس، من األسواق وصفت 

بأنها ”خطيرة“. ونصحت المتاجر، 
الزبائن بإزالة الجزء الذي يحتوي 

على الجرس في الجوارب، أو 
يمكنهم إرجاع الجوارب إلى أقرب 

متجر واستعادة النقود.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
بطانة بعض المنتجات البالستيكية 

لألطعمة المعلبة قد تسهم في 
مشاكل الخصوبة نتيجة احتوائها 
على مادة كيميائية معروفة باسم 

ثنائي الفينول، والتي يمكنها تعطيل 
الحمل وزرع البويضة المخصبة في 

الرحم.الذهاب إلى المدرسة.

باختصار

ــــــراء يحذرون من مبالغة اآلباء في اإلحلاح على أبنائهم لتناول املزيد من الطعام، وما  اخلب
ميكن أن ينجر عن ذلك من اضطرابات غذائية ومشاكل نفسية وصحية على املدى الطويل.

موضة

تصاميم مستوحاة 
من القرون الوسطى 

 أكـــدت دراســـة أن البطاطـــا تحتـــوي على نحـــو 10 باملئة مـــن االحتياجـــات اليوميـــة للطفل، من 
البوتاسيوم واأللياف الطبيعية الهامة لعملية النمو والتنمية والصحة العامة له.

يحتوي الثوم على ”األليســـني“، ويتم تنشيط هذا األنزيم بعد تقشير الثوم وتقطيعه أو طحنه، 
لذلك ينصح بعدم استخدامه مباشرة بعد فرمه، بل تركه ملدة 15 دقيقة قبل استخدامه.

} كشـــفت عـــروض أســـبوع املوضـــة 
الـــذي أقيم مؤخرا في لنـــدن، عن أحدث 
األزياء ألشهر املصممني، حيث كشف 83 
مصممـــًا عامليني عن أحـــدث تصاميمهم 
لشـــتاء وخريف 2016، ومتكن 35 مليون 
شخص في جميع أنحاء اململكة املتحدة، 
للمرة األولى في تاريخ أســـبوع املوضة 
في لندن من مشاهدة إجراءات انطالقه، 
على 60 شاشـــة خارجية، في تســـع مدن 

مختلفة.
”داكـــس“  دار  مجموعـــة  متيـــزت 

التي عرضت فـــي اليوم االفتتاحي 
اللون  عليهـــا  وطغى  بالغمـــوض 
العـــرض  جعـــل  ممـــا  األســـود 
استوحيت  بالدراماتيكي.  يوصف 

التصاميم من العصر الفيكتوري 
ومن القرون الوسطى، ومن 
مالبس النســـاء األرامل في 
تلـــك الفتـــرة، كمـــا أعادت 
الدار تقدمي طبعة املربعات 
بطريقـــة  بهـــا  الشـــهيرة 

جديدة ومبتكرة.
كما متيزت املجموعة 
أزيـــاء  لـــدار  اجلديـــدة 
هوالنـــد  أف  هـــاوس 
 ،2016 وشـــتاء  خلريف 
الغريبـــة  بألوانهـــا 
وغيـــر التقليديـــة، كما 

أن العرض شمل الكثير 
من األفـــكار غيـــر املعتادة، 

تصميماتهـــا  تعـــود  التـــي 
إلـــى القرون املاضيـــة، ورغم 

حداثتهـــا إال أنه ظهـــر عليها 
بعض اإلضافات التي تشـــعرك 

بأن هذه التصميمات تعود إلى 
التسعينات أو ما أبعد من ذلك.

وعكس عرض جاسبر كونران 
مظاهـــر جديـــدة أنيقـــة بفتحـــات 
وخيوط كالســـيكية، حيث استلهم 
مجموعتـــه من الفنون والهندســـة 

املعمارية في العالم.

عالقة األب بابنته ترسم مالمح شخصيتها

أسرة
[ الحرص على إنهاء الطفل طبق طعامه يجعله عرضة للسمنة [ تمتع األطفال بالغذاء مرتبط بانعدام سياسة اإلجبار

سلوكيات األبناء الغذائية مرآة لعادات اآلباء

الهرب من الطعام.. ومن اإلحساس باإلجبار

الصداقة الحقيقية
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سبر كونران 
ــة بفتحـــات 
حيث استلهم

 والهندســـة 

إرغام اآلباء أطفالهم 
على تناول كميات 

إضافية من الطعام 
يحول دون تعلمهم 

إشارات الشبع
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عرب آسيا ينطلقون في رحلة البحث عن لقب األبطال
[ النصر اإلماراتي يتحدى سباهان اإليراني واالتحاد السعودي يقارع لوكوموتيف األوزبكي

حممد الفرماوي

} القاهرة - أنهى مجلس إدارة النادي األهلي 
املصري اتفاقه مع الهولندي مارتن يول لتولي 
تدريب الفريق، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو 
الذي رحل بشكل مفاجئ يناير املاضي لتدريب 
بورتـــو البرتغالي، واملؤقت زيزو رئيس جهاز 
الكرة بالنادي. حســـب مصدر لـ“العرب“ سافر 
محمود طاهـــر رئيس النادي إلـــى لندن لعقد 
جلســـة مع املدرب الهولندي قبل التعاقد معه 
رســـميا، على أن يكـــون اإلعالن عـــن الصفقة 

الثالثاء. 
ورغم االنتهاء من كافـــة تفاصيل التعاقد، 
وأهمهـــا أن يبدأ املدرب عملـــه في فترة توقف 
الـــدوري املقبلة نهاية الشـــهر اجلـــاري بعقد 
يســـري ملدة موســـم ونصف املوســـم، ال يزال 
الراتب الشـــهري للمدرب الذي سبق له تدريب 
أياكـــس الهولنـــدي محل خالف، حيـــث يريد 
األهلـــي دفع 150 ألف يـــورو وهو أقصى مبلغ 
ميكـــن أن يتحمله رجـــال األعمـــال الداعمون 
للصفقـــة، بينما يصر يول علـــى تقاضي مبلغ 
200 ألف يورو أو أن يتحمل األهلي قيمة عقود 
مساعد ومخطط لألحمال ينوي جلبهما للعمل 
معه. كان أحمد حســـام ميدو مـــدرب الزمالك 
الســـابق الذي لعب لفتـــرة طويلة حتت قيادة 
مارتن يـــول بصفوف أياكـــس الهولندي، أكد 
لـ“العـــرب“ أن املدرب تلقى عرضا رســـميا من 

األهلي، بينما لم يفاوضه الزمالك.
وأضاف فـــي تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أن يول اتصل بـــه للتعرف على النادي األهلي 
وإدارتـــه وجماهيـــره لتكويـــن قراره بشـــأن 
املوافقـــة على العرض، وأبلغه أن األهلي فريق 
كبير ينافس على لقبي الدوري احمللي ودوري 
أبطـــال أفريقيا، وأن شـــعبيته جارفة تتخطى 
50 مليون مشـــجع، وإدارتـــه احترافية حتترم 
تعاقداتها، وأن فريق األهلي ســـيكون بوابته 

نحو الشـــرق األوسط. تابع ميدو ”حتدثت مع 
مارتن يول بكل أمانـــة بعيدا عن انتمائي إلى 
الزمالك، وســـأكون فخورا بـــأن يقوم بتدريب 
األهلي، نظرا لعالقتي القوية به، فهو صديقي 
وزوجته صديقة لزوجتي، وجتمعنا عالقة ود 

باعتباره والدي الروحي“.
مـــن جهته، قـــال املـــدرب فـــي تصريحات 
صحافيـــة مســـجلة، إنه يرحب بفكـــرة العمل 
في القاهرة، وإنه يتابع الكرة املصرية بســـبب 
ميدو وحسام غالي الذي أصبح قائدا لألهلي، 
مشـــيرا إلـــى أن التعليقات التـــي وصلته من 
غالي وميدو كانت إيجابية للغاية، ”بت أمتلك 
انطباعا إيجابيا عن الكرة املصرية ومن اجليد 
لـــي العمل في مصر، بالتأكيـــد الكل يعرف أن 
مصر بلد رائع، لذلك ســـيكون من اجليد العمل 

في مصر، لم ال؟“.
فـــي الزمالك رفض مرتضى منصور رئيس 
النادي التعاقد مع أي مدرب يحمل اجلنســـية 
البرتغاليـــة، منتقـــدا رحـــاب أبورجيلة عضو 
املجلـــس الذي قام بعقد جلســـة مع البرازيلي 
مـــن أصـــل برتغالي جورفـــان فييـــرا للعودة 

إلـــى تدريب الفريـــق، مضيفـــا ”أرفض عودة 
جوســـفالدو فيريـــرا أو جورفان فييـــرا“. قال 
منصور فـــي تصريحات مقتضبـــة لـ“العرب“ 
إنه أرسل وفدا على نفقته اخلاصة إلى أوروبا 
ملفاوضة عدد من املدربـــني بعيدا عن الوكالء، 
مـــن بينهـــم أحمد مرتضـــى عضـــو املجلس، 
وشقيقه أمير مرتضى وخالد رفعت مدير إدارة 
التعاقدات وجنم بروســـيا دورمتوند السابق 
محمد زيدان. عقد الوفد جلســـة مفاوضات مع 
املدرب اإلنكليـــزي هاري ريدنـــاب الذي أبدى 
ترحيبـــا بتدريـــب الفريـــق علـــى أن يتقاضى 
راتبا شـــهريا 200 ألف دوالر، وهو ما يتجاوز 
ميزانيـــة النـــادي، الذي اجته وفـــده ملفاوضة 
األســـكتلندي أليكس ماكليش مـــدرب رينجرز 
األسكتلندي، ووافق على تدريب الفريق مقابل 

راتب شهري 55 ألف يورو. 
وقال منصـــور ”الوفد ذهب إلى أســـبانيا 
ملفاوضة مدرب ثالث قبل إعالن نتيجة الرحلة 
األوروبية متهيـــدا للتعاقد مع مـــدرب يخلف 
ميدو الـــذي أقيل من منصبه عقب اخلســـارة 

أمام األهلي قبل أسبوعني“.

عراقة األهلي تخيف مارتن يول

رياضة

األهلي المصري يستنجد بخدمات الهولندي مارتن يول باختصار

} نيقوســيا - تعيش منافســـات الـــدور األول 
لـــدوري أبطال آســـيا في كرة القـــدم على وقع 
مواجهـــات قويـــة للفـــرق العربية التـــي تأمل 
في كســـر هيمنة فرق شـــرق القارة على اللقب 
اآلسيوي في األعوام األخيرة. وتوج غوانغجو 
املوســـم  فـــي  باللقـــب  الصينـــي  إيفرغرانـــد 
املاضي بقيادة املـــدرب البرازيلي لويز فيليبي 
سكوالري، ليضيفه إلى لقب 2013 حتت إشراف 

املدرب اإليطالي مارتشيلو ليبي.
ويعود اللقب األخير للفرق العربية إلى عام 
2011 عبر الســـد القطري، بعد أن كانت األلقاب 
الثالثة األولى ملصلحة العني اإلماراتي (2003) 
واالحتاد السعودي (2004 و2005). وميثل بطل 
دوري أبطـــال آســـيا القارة في بطولـــة العالم 

لألندية التي تقام نهاية العام.
وجتّنبا ألي مواجهة بني الفرق الســـعودية 
واإليرانية بســـبب اخلالف الدبلوماســـي بني 
البلديـــن، فـــإن جلنة املســـابقات فـــي االحتاد 
اآلســـيوي تتجه نحـــو إقامة مباريـــات الفرق 
الســـعودية واإليرانية في البطولة على مالعب 
محايـــدة ”في حال عـــدم عـــودة األوضاع إلى 
طبيعتهـــا قبـــل 15 مارس املقبـــل“. وحتى ذلك 
التاريـــخ، فـــإن اللجنة قامت بتعديـــل برنامج 
مباريات البطولة بتغيير ترتيب أيام املباريات 
في املجموعات في مـــا يتعلق باملباريات التي 
جتمع بني األندية السعودية واإليرانية. وكانت 
األندية الســـعودية تقدمت عبـــر احتاد بالدها 
بطلب إلى االحتاد القاري بعدم اللعب في إيران 
ومواجهة الفرق اإليرانية على مالعب محايدة، 
حيث اعتبر االحتاد السعودي املالعب القطرية 

كمالعب محايدة.
وفي املجموعة األولى، يلتقي لوكوموتيف 
األوزبكي مع االحتاد السعودي وفوالذ سباهان 
اإليراني مع النصر اإلماراتي. وكان االحتاد قد 
تأهل إلى الدور األول من دور املجموعات عقب 
فوزه على ضيفـــه الوحدات األردني 2-1 ضمن 
منافسات امللحق. ويأمل الفريق السعودي في 
تكرار إجنازه عندما أحرز لقبني متتاليني، لكنه 

بعيد عن مســـتواه السابق. ومن جهته، يتطلع 
النصـــر اإلماراتـــي إلى الذهاب أبعـــد من دور 
املجموعات والثأر من ســـباهان أصفهان وفك 
عقدتـــه أمامه عندما يحل ضيفا عليه في بداية 

مشاركته الثالثة في البطولة القارية. 
وفشـــل النصر في عبـــور دور املجموعات 
خالل مشاركتيه السابقتني عامي 2012 و2013، 
واملفارقة أنه اصطدم في النســـختني بسباهان 
أصفهان الـــذي فاز عليه فـــي املباريات األربع 
التي أقيمت بينهما. وفاز سباهان على النصر 
فـــي نســـخة 2012 بنتيجـــة 1-0 و3-0 ذهابـــا 
وإيابـــا، ثم كرر نفس األمر فـــي 2013 بتخطيه 

3-0 و1-2.
ويقـــدم النصر الذي يشـــارك فـــي البطولة 
بصفتـــه بطال ملســـابقة كأس اإلمارات عروضا 
متباينـــة هـــذا املوســـم جعلتـــه يحتـــل املركز 
الثالـــث برصيد 33 نقطة وبفـــارق 14 نقطة عن 
األهلـــي املتصدر، لتتقلـــص حظوظه كثيرا في 
املنافســـة علـــى اللقب احمللي. ويعـــول النصر 
على الرباعـــي األجنبي املؤلف مـــن البرازيلي 

نيلمار هورناتو داسيلفا والبوركيني جوناثان 
بيتروبيا والتشيلي لويس خيمنيز والفرنسي 
كيمبـــو إيكوكـــو، إضافة إلـــى مجموعة جيدة 
مـــن الالعبني احملليـــني يتقدمهم حارس مرمى 
املنتخـــب األوملبـــي أحمـــد شـــامبيه ومحمود 
خميـــس وعامر مبارك وطـــارق أحمد وخميس 
العيمانـــي. ولقيت بعثة النصـــر التي وصلت 
إلى أصفهان االثنني اســـتقباال جيدا، وال سيما 
أن املبـــاراة ســـتكون أول اختبار ملـــدى التزام 
اجلانـــب اإليراني بقرارات االحتاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم التي صـــدرت في ينايـــر املاضي 
ونصـــت علـــى ”الطلب مـــن االحتـــاد اإليراني 
لكـــرة القدم توفير خطة أمنية شـــاملة لضمان 
إقامـــة مباريات الفـــرق اإلماراتية فـــي إيران، 
وسيقوم االحتاد اآلسيوي مبراقبة حثيثة لهذه 

املباريات وسيعني منسقني أمنيني لها“. 
وفـــي املجموعـــة الثانيـــة، يلتقـــي خلويا 
القطـــري مـــع ذوب آهـــن اإليرانـــي، والنصر 
الســـعودي مـــع بونيودكور األوزبكـــي. ويبدأ 
خلويـــا مشـــواره مبواجهـــة فريـــق إيراني لم 

يشـــارك في البطولة منذ 2012، في حني ســـجل 
فريق خلويا آخر مشاركة له في املوسم املاضي. 
ولـــم يلتق خلويـــا مع ذوب آهـــن ومع ذلك 
فهـــو ميلك خبرة جيدة فـــي التعامل مع الفرق 
اإليرانية، حيـــث التقى في مواجهات ســـابقة 
هي ســـباهان فـــي 2012، وتراكتـــور تبريز في 
2014، وبيروتزي فـــي 2015، وجميعها في دور 
املجموعات، حيث حقق الفوز ثالث مرات بواقع 
انتصار واحد على كل فريق، وخســـر مباراتني 
وتعادل في واحدة. ويشارك خلويا في النسخة 
احلالية حتـــت قيادة مدربـــه اجلزائري جمال 
بلماضـــي الذي قاده مرتني فـــي البطولة 2012 

و2013 لكنه خرج فيهما من الدور األول. 
وفي املجموعة اخلامسة، يلتقي جيانغسو 
الصيني مـــع مضيفه بيكاميكـــس الفيتنامي، 
وشـــونبوك موتورز الكـــوري اجلنوبي مع إف 
ســـي طوكيو الياباني. وفي السادســـة، يلعب 
سانفريتشي هيروشيما الياباني مع شاندونغ 
ليونينغ الصينـــي، وبوريـــرام التايالندي مع 

سيول الكوري اجلنوبي.

ــــــق، الثالثاء، منافســــــات الدور األول  تنطل
لدوري أبطال آسيا في كرة القدم وستشهد 
مواجهات قوية للفرق العربية الساعية إلى 
اســــــتعادة اللقب الذي سيطرت عليه فرق 

شرق القارة في السنوات األخيرة.

متفرقات

◄ افتتح حامل لقب بطولة العالم 
لسباقات سيارات فورموال 1 البريطاني 

لويس هاميلتون سائق مرسيدس، 
االثنني، االختبارات التمهيدية للموسم 
اجلديد، حيث كان أول السائقني دخوال 

إلى مضمار كتالونيا في مدينة برشلونة 
األسبانية. وتستمر اجلولة األولى من 

االختبارات أربعة أيام كما تقام اجلولة 
الثانية األخيرة على املضمار 

نفسه بني األول والرابع 
من مارس املقبل. وتفتتح 
منافسات املوسم اجلديد 

من بطولة العالم لفورموال 
1 بإقامة سباق اجلائزة 

الكبرى األسترالي 
في ملبورن في 

20 مارس املقبل. 
ويتطلع هاميلتون 
إلى التتويج بلقب 
بطولة العالم للعام 

الثالث على التوالي 
وللمرة الرابعة في 

مسيرته. 

◄ انضم الالعب أندرسون فاريغاو إلى 
نادي غولدن ستيت وريورز حامل لقب 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 

ومت التوصل إلى اتفاق بني غولدن ستيت 
وفاريغاو بعد أن جنح الالعب ”فارع 

الطول“ في احلصول على استغناء من 
ناديه السابق في حني استغنى غولدن 

ستيت عن العبه جيسون طومسون 
إلفساح املجال أمام التعاقد مع فاريغاو. 

وكان فاريغاو (33 عاما) انضم إلى 
بورتالند تريل بليزرز قادما من كليفالند 

كافاليرز، اخلميس، 
قبل أن يستغني 

بورتالند 
عنه بعد ذلك 

ليصبح بوسعه 
االنضمام ألي 
فريق في 
ما عدا 

كافاليرز.

فريـــق لخويـــا القطـــري يأمـــل فـــي 

تحقيق بداية جيدة تســـاعده على 

مواصلة املشـــوار واملنافسة على 

اللقب القاري األول في تاريخه

◄

«ســـوء شاركت أساسيا أو لم أشارك فأنا على ذمة املنتخب، وأشكر هيكتور كوبر املدير 

الفني للمنتخب وأحمد ناجي مدرب الحراس على منحي الفرصة من جديد}.

عصام احلضري
حارس املنتخب املصري

«البعض ممن يعمل داخل  االتحاد العراقي، ليست لديه الخبرة اإلدارية الكافية لشغل 

هذا املكان الخطير واملهم مثل اتحاد كرة القدم الذي يعد واجهة العراق الرياضية}.

هوار املال محمد
العب املنتخب العراقي السابق

كايهل يدافع 

عن ألوان هانغجو
النجـــم  مغامـــرة  تتواصـــل   - شــنغهاي   {
األســـترالي تيـــم كايهل في الـــدوري الصيني 
بعدمـــا وقـــع عقدا لنصـــف عام مـــع هانغجو 

غرينتاون. 
ويأتي انتقـــال الالعب األســـترالي البالغ 
مـــن العمر 36 عامـــا إلى هانغجـــو غرينتاون 
بعدما قرر شـــنغهاي غرينالند شـــينهوا فسخ 
عقـــده بعد عام فقط في صفوفـــه. وترك كايهل 
إيفرتون اإلنكليزي في 2012 لاللتحاق بالدوري 
األميركي، حيث دافـــع عن ألوان نيويورك ريد 
بولز حتى فبراير 2015 حني ترك األخير باتفاق 
متبـــادل قبل أن يوقـــع في الشـــهر التالي مع 
شـــنغهاي شـــينهوا، لينضم بذلك إلى عدد من 
الالعبـــني الكبار الذين دافعـــوا عن ألوان هذا 
النادي مثل الفرنســـي نيكوال أنيلكا والعاجي 
ديدييـــه دروغبـــا، علما وأن الفريـــق الصيني 
تعاقـــد مؤخـــرا مع جنم آخر ممثال بشـــخص 
الكولومبـــي فريـــدي غوارين القـــادم من إنتر 

اإليطالي.
وجاء تخلي شـــنغهاي غرينالند شـــينهوا 
عن كايهل بعدما اعتبر أن اجلشـــع املادي كان 
خلف قدوم بعض الوافدين اجلدد إلى الدوري 
الصينـــي الـــذي شـــهد فـــي فتـــرة االنتقاالت 
احلاليـــة صفقتني قياســـيتني، األولـــى كانت 
بانضمـــام العـــب أتلتيكـــو مدريد األســـباني 
ومنتخـــب كولومبيا جاكســـون مارتينيز إلى 
غوانغزو إيفرغراند مقابل 42 مليون يورو، ثم 
العب الوســـط البرازيلي أليكس تيكســـيرا من 
شاختار دانييتســـك األوكراني إلى جيانغسو 

سونينغ مقابل 50 مليون يورو.
كما شـــهد الـــدوري الصيني قـــدوم النجم 
األرجنتيني إيزيكييل الفيتزي من باريس سان 
جرمان الفرنســـي، حيث وقع مع هيبي تشاينا 
فورتشـــون مقابـــل حوالـــي 30 مليـــون يورو، 
لينضـــم بذلك إلـــى العاجـــي جيرفينيو الذي 
سبقه إلى هيبي قادما من روما اإليطالي مقابل 
18 مليون يورو. ”إنهم يرفضون االنضمام إلى 
ليفربـــول ويتركون تشيلســـي“، هـــذا ما قاله 
كايهل في إشارة منه إلى تيكسيرا وراميريش 
على التوالي، مضيفا ”القرارات التي يتخذها 
هؤالء ليســـت مبنية على كرة القدم، خالفا ملا 
قمت به أنا، بل ترتكز إلى املكاسب الشخصية 
وتعتمد على ما تريده أنت كشخص“. وواصل 
”هل سيســـاعد ذلـــك الالعبـــني؟ كال. هل تكون 
خطوة مهمة للبلد (أي الصني)؟ نعم“. وتنطلق 
نســـخة 2016 من دوري الســـوبر الصيني في 

الرابع من الشهر املقبل.
وقـــال كاهيـــل إن إنفاق األنديـــة الصينية 
ببذخ جلذب أبرز املواهب من األندية األوروبية 
هو "جنـــون"، وتوقع أن يســـفر عن اســـتفادة 
محدودة لالعبني أو لكـــرة القدم بالبالد. ورفع 
هذا اإلنفـــاق الضخم مخاوف فـــي أوروبا من 
رحيـــل الالعبني أصحـــاب املوهبة في ظل عدم 
قـــدرة األندية الكبيـــرة في التعامـــل مع القوة 

الشرائية للعديد من األندية الصينية.

كافاليرز، اخل
قبل أن يس
بورتالند
عنه بعد
ليصبح ب
االنضمام
فريق
ما ع
كاف

◄ منح االتحاد الدولي اتحاد الكرة 
المغربي، الضوء األخضر لتوجيه 

الدعوة إلى أسامة طنان العب سانت 
إتيان وإلياس بلحساني العب 

هيراكليس الهولندي لالنضمام إلى 
صفوف منتخب األسود، في حين لم 
يوافق ”فيفا“ على انضمام يوسف 
توتوح العب كوبنهاغن الدنماركي.

◄ تلقى المنذر الكبير مدرب مستقبل 
المرسى التونسي، عرضا مغريا 

من النصر السعودي لإلشراف على 
قيادته في الفترة المقبلة. ولم ينف 

المدرب الخبر بل أكد وصول العرض 
وأشار إلى أنه ما يزال يدرسه.

◄ أسندت لجنة الحكام في االتحاد 
المصري لكرة القدم برئاسة جمال 
الغندور، مهمة قيادة لقاء المصري 

البورسعيدي مع األهلي، والمؤجل من 
الجولة السابعة لمسابقة الدوري إلى 

الحكم إبراهيم نورالدين.

◄ أكدت مصادر مطلعة داخل نادي 
الزمالك المصري أن إسماعيل يوسف 

مدير الكرة بالفريق سيعقد جلسة 
مع أيمن حفني صانع ألعاب األبيض 
خالل األيام القليلة المقبلة، للحديث 

معه حول تمديد عقده.

◄ دخل العب االتحاد السعودي 
عبدالفتاح عسيري رسميا في الفترة 

الحرة، بعد تعثر المفاوضات بينه 
وبين إدارة البلوي حول تجديد عقده. 
ويذكر أن عبدالفتاح عسيري سبق له 

اللعب في أكاديمية األهلي.

◄ ضم مدرب منتخب العراق يحيى 

علوان، ثالثة العبين جدد لصفوف 
المنتخب الذي تنتظره مباراتان أمام 

تايالند وفيتنام، بهدف التأهل إلى 
التصفيات النهائية اآلسيوية المؤهلة 

لمونديال روسيا وأمم آسيا.

صراع تاريخي يتكرر 

جلو م م ي
ى املضمار

رابع 
تفتتح 
جلديد

ورموال 
ائزة 

مرتضى منصور:

أرفض عودة 

جوسفالدو فيريرا أو 

جورفان فييرا



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إنريكي يقف بين فينغر وحلم إحراز لقب دوري أبطال أوروبا

[ برشلونة يواصل رحلة الدفاع عن اللقب األوروبي ضد أرسنال [ بايرن يعود إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس بذكريات جميلة

} نيقوســيا - يقـــف برشـــلونة مجـــددا بـــني 
أرســـنال وحلم إحـــراز اللقب القـــاري العريق 
للمرة األولـــى في تاريخه عندمـــا يحل ضيفا 
عليه مبلعب اإلمـــارات، في مباراة نارية نظرا 
إلى املستوى الذي يقدمه الطرفان هذا املوسم 
في ذهـــاب الـــدور الثاني من مســـابقة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وسبق لبرشلونة أن حرم أرسنال من اللقب 
بالفوز عليه فـــي نهائي 2006 (2-1) ثم أقصاه 
مـــن الدور ربع النهائي عـــام 2010 حني تعادال 
ذهابـــا في لندن 2-2 وفاز النـــادي الكاتالوني 
إيابـــا 4-1 بفضل رباعية لنجمـــه األرجنتيني 
ليونيل ميســـي، ومن الـــدور الثاني عام 2011 
حني فاز الفريق اللندني ذهابا على أرضه 1-2 

قبل أن يخسر إيابا 3-1. 
ويأمـــل فريـــق املدرب الفرنســـي أرســـني 
فينغر في أن يســـترد اعتباره أمـــام العمالق 
الكاتالوني من أجـــل بلوغ الدور ربع النهائي 
للمرة األولـــى منذ 2010، لكن املهمة ســـتكون 
صعبـــة بالتأكيد خصوصـــا أن فريق املدرب 

لويس إنريكي الذي ســـجل مرتني في شباك 
”املدفعجيـــة“ عندما التقـــى الطرفان في 

 2000-1999 ملوســـم  املجموعـــات  دور 
(تعـــادال 1-1 فـــي كامـــب نـــو وفاز 
برشـــلونة على وميبلي 4-2)، يقدم 
مستوى رائعا وهو قادم من فوزه 
الثامن على التوالي في الدوري 
احمللـــي، معـــززا بذلـــك رقمـــه 
القياسي باحملافظة على سجله 
للمباراة  الهزائـــم  مـــن  اخلالي 
الثانية والثالثني على التوالي، 
محطمـــا رقـــم اإليطالـــي كارلو 

أنشيلوتي مع ريال مدريد.
وفي املقابل، يدخل أرســـنال 
الـــذي ينافـــس بقوة علـــى لقب 
الـــدوري احمللي حيـــث يتخلف 
بفـــارق نقطتـــني عـــن ليســـتر 
ســـيتي املتصدر، إلـــى موقعة 
مهزوزة  مبعنويـــات  الثالثاء 
بعض الشـــيء ألنه سيضطر 
إلى خـــوض مبـــاراة معادة 
مع هال ســـيتي من الدرجة 
اكتفائـــه  بعـــد  األولـــى 
على  األخير  مـــع  بالتعادل 
 0-0 اإلمـــارات  ملعـــب 

الســـبت في الـــدور ثمن النهائي من مســـابقة 
الكأس احمللية التي توج بلقبها في املوسمني 

األخيرين

مهمة صعبة

التـــي  املهمـــة  صعوبـــة  فينغـــر  يـــدرك 
تنتظـــر فريقه في ظـــل وجود الثالثـــي القاتل 
ســـواريز  لويـــس  واألوروغويانـــي  ميســـي 

والبرازيلـــي نيمـــار فـــي صفـــوف الضيـــف 
الكاتالونـــي. ”نحتاج لنكون أكثـــر فعالية في 
الربع األخير من اللعب ألنه، الســـبت، سيطرنا 
علـــى الكـــرة بنســـبة 70 باملئة وهـــذا األمر لن 
يتاح لنـــا في مبـــاراة الثالثاء“، هـــذا ما قاله 
فينغر، مضيفا ”بدأنا املباراة ضد هال ســـيتي 
كمرشـــحني لتحقيق الفوز لكـــن األمر لن يكون 
كذلك مســـاء الثالثاء. نحتاج إلـــى الكثير من 
التعاضد في املباراة ألننا مجبرون على الدفاع 
بشـــكل جيد، نحن ندرك هذا األمر، واالستفادة 
علـــى أكمل وجه من الكـــرات التي تكون معنا، 

وهذا ما لم نفعله ضد هال سيتي“. 
وســـيعود إلى أرسنال الذي يخوض الدور 
الثاني للموسم السادس عشـــر على التوالي، 
العب وســـطه األملاني مسعود أوزيل الذي كان 
مـــن بني تســـعة تعديالت أجراهـــا فينغر على 
التشـــكيلة التي واجه فيها هال ســـيتي، وذلك 

بعد تعافيه من األنفلونزا. 
وســـيحاول أرســـنال جاهـــدا الوقوف في 
وجه مد الفريـــق الكاتالوني الذي ينافس على 

كافة اجلبهات، كما كانت حاله املوسم املاضي 
حني أحرز الثالثيـــة، إذ يتصدر الدوري بفارق 
8 نقـــاط عن أقرب مالحقيـــه أتلتيكو مدريد و9 
عن غرميه األزلي ريـــال مدريد الثالث، كما بلغ 
نهائي مســـابقة الـــكأس حيث ســـيتواجه مع 
إشـــبيلية. وفي حال متكن برشلونة من جتديد 
تفوقه على أرسنال فسيبلغ الدور ربع النهائي 

للموسم التاسع على التوالي.

ذكريات جميلة

في املوقعة الثانية، يعود العمالق البافاري 
بايـــرن ميونيخ إلى تورينو بذكريات جميلة إذ 
مر إلى ملعب يوفنتـــوس في طريقه إلى الفوز 
بلقبـــه اخلامس واألخير عام 2013. وفاز بايرن 

حينهـــا ذهابا علـــى أليانز أرينـــا 2-0 ثم جدد 
الفـــوز علـــى ”الســـيدة العجوز“ فـــي تورينو 
بالفوز على بطل إيطاليا 2-0 أيضا. وســـتكون 
املبـــاراة مميـــزة بالنســـبة إلى العبـــي بايرن 
التشـــيلي أرتورو فيدال والفرنســـي كينغزلي 
كومـــان إذ ســـتجمعهما بالفريق الـــذي تركاه 
الصيـــف املاضي من أجـــل االلتحاق بالعمالق 
البافـــاري الذي يخـــوض مواجهته الثانية مع 
بيانكونيري فـــي األدوار اإلقصائيـــة بعد عام 
2013، كمـــا يضم املضيف اإليطالي العب بايرن 

السابق الكرواتي ماريو ماندزوكيتش. 
ويدخل بايرن إلـــى اللقاء مبعنويات جيدة 
بعد فـــوزه على دارمشـــتات 3-1 فـــي الدوري 
احمللي، وذلك خالفا ليوفنتوس الذي أصبحت 
صدارته مهددة بعد أســـبوع فقـــط على تربعه 
عليهـــا بســـبب اكتفائه بالتعادل الســـلبي مع 
بولونيا. وحذر جنم بايرن توماس مولر رفاقه 
في الفريق من أن مباراة الثالثاء مختلفة متاما 
على لقاء دارمشـــتات حيث ســـيطر فريقه على 
الكرة بنسبة 80 باملئة وسدد على املرمى في 36 
مناســـبة، وقال بهذا الصدد ”مباراة، الســـبت، 
ليســـت لها أي عالقة بيوفنتوس، نحن سعداء 
بالفوز الـــذي حققنـــاه والنقاط الثـــالث التي 
حصلنـــا عليهـــا“. وواصل ”يجـــب أن نضيق 
املســـاحات بشـــكل أفضل وأال نســـمح لهم 

باحلصول على الكثير من الفرص“. 
ويســـعى يوفنتوس إلـــى احملافظة 
مـــن  اخلالـــي  القـــاري  ســـجله  علـــى 
الهزائم على أرضه للمباراة السابعة 
عشـــرة علـــى التوالـــي وحتديدا 
منـــذ خســـارته عـــام 2013 أمام 
املتوقع  ومـــن  بالذات،  بايرن 
خدمـــات  يســـتعيد  أن 
غاب  الـــذي  ماندزوكيتـــش 
عن الفريق لثالثة أســـابيع 

بسبب اإلصابة. 
الظهـيـر  وتـحــــدث 
املخضـــرم  الفرنســـي 
عـــن  إيفـــرا  باتريـــس 
أهمية الدور الذي ميكن 
أن يلعبـــه ماندزوكيتش 
الثالثـــاء،  لقـــاء  فـــي 
قائـــال ”جميـــع الالعبني 
عندمـــا  لكـــن  مهمـــون 
يكون هنـــاك أحدهم لعب 
الفريق  ملصلحـــة  ســـابقا 
اآلخـــر، فعادة مـــا يخوض 
اللقـــاء بدوافع مختلفة، ولن 
نتجاهل هذا الواقع“. وواصل 
”يريد إيذاء بايرن وسيكون أكثر 

تعطشا منا نحن“.

الفيفا يوقف ماكودي 3 أشهر إضافية
} جنيــف - أكدت جلنة األخالقيات املســـتقلة 
التابعـــة لالحتاد الدولي لكرة القدم أنها قررت 
إيقـــاف عضو اللجنـــة التنفيذية الســـابق في 
الفيفا التايالنـــدي ووراوي ماكودي ملدة ثالثة 
أشـــهر وتغرميه ماديا النتهاكه شـــروط إيقافه 

السابق. 
وكانت اللجنة فرضت على ماكودي عقوبة 
اإليقاف ملـــدة 90 يوما في الســـابع من أكتوبر 
املاضـــي، ثم مددتهـــا 45 يومـــا إضافيا، لكنها 
أوضحـــت في بيـــان لها أنه ”ما يـــزال يتدخل 
بشـــؤون احتاد بالده“، خارقا بالتالي شـــروط 

إيقافه. 
وشـــغل ماكودي عضوية اللجنة التنفيذية 
للفيفا ملدة 18 عاما قبل أن يخسر مقعده أواخر 
أبريل املاضي في انتخابات اجلمعية العمومية 

لالحتاد اآلسيوي التي أقيمت في البحرين. 
ويضاف اســـم ماكودي إلـــى الئحة طويلة 
مـــن األعضـــاء احلاليـــني أو الســـابقني للجنة 
التنفيذية للفيفا الذين مت إيقافهم مدى احلياة 
(األميركي تشـــاك باليزر والترينيـــدادي جاك 
وورنر والقطـــري محمد بن همـــام)، أو مؤقتا 
أو لبضـــع ســـنوات. وكان ماكـــودي من بني 5 
أشـــخاص محل حتقيق مـــن جلنة األخالق في 
إطـــار عملية منـــح اســـتضافة مونديالي 2018 

و2022.
وتزدحـــم األحـــداث قبـــل أربعة أيـــام من 
انتخابات مشـــهودة لرئاســـة االحتاد الدولي 

لكرة القـــدم (فيفا) التي يتنافس فيها خمســـة 
مرشـــحني (حتـــى اآلن)، في حـــني أن صاحب 
النفـــوذ األقوى فيه ألكثر مـــن عقدين من الزمن 
يقاتـــل للدفاع عـــن براءتـــه. وإذا كان الرئيس 
املوقـــوف للفيفا، السويســـري جوزيف بالتر، 
يريد اخلروج بصك البـــراءة على أبعد تقدير، 
فإن الفرنسي ميشـــال بالتيني رئيس االحتاد 
األوروبي املوقوف أيضا والذي كان ينظر إليه 
كخليفة لبالتر في رئاسة أهم منظمة كروية في 

العالم يعتبر اخلاسر األكبر. 
خـــرج بالتـــر إذا من الباب الضيـــق لفيفا، 
حيث بســـط نفـــوذه رئيســـا منـــذ 1998 حتى 
اســـتقالته املفاجئـــة حتـــت ضغـــوط فضائح 
الفساد املتتالية في الثاني من يونيو املاضي، 
أي بعـــد أربعة أيام من إعادة انتخابه رئيســـا 
لوالية خامســـة على التوالـــي، بعد الفوز على 
األردني األمير علي بن احلســـني الذي انسحب 

قبل اجلولة الثانية من التصويت.
وال تزال تداعيات تلك االنتخابات مستمرة 
حتى اآلن، ويبـــدو أنها لن تتوقف قريبا، فقبل 
يومني مـــن التصويت، وحتديدا فـــي 27 مايو 
2015، اقتحمت الشـــرطة السويســـرية الفندق 
الرســـمي للوفود واعتقلت بنـــاء على طلب من 
القضـــاء األميركي مســـؤولني بارزيـــن أهمهم 
جيفـــري ويب من جزر كاميان الذي كان حينها 
رئيســـا للكونكاكاف ونائبا لرئيس الفيفا، كما 
وجهت التهم إلى مســـؤولني آخرين، وشـــركاء 

فـــي شـــركات للتســـويق الرياضـــي. وطالـــب 
االحتـــاد األوروبي الذي كان داعما لألمير علي 
بتأجيل االنتخابات، لكنهـــا أجريت وفاز فيها 

بالتـــر، قبـــل أن يضطـــر إلى وضع اســـتقالته 
بتصـــرف اجلمعية العمومية النتخاب خلف له 

في السادس والعشرين من فبراير 2016.

ــــــاء، عندما يحل  يترقب عشــــــاق كرة القــــــدم العاملية موعدا مع اإلثارة والتشــــــويق، الثالث
برشــــــلونة األســــــباني حامل اللقب ضيفا على أرســــــنال اإلنكليزي في لندن، فيما يالقي 
وصيفه يوفنتوس اإليطالي بايرن ميونيخ األملاني في توريتو، وذلك في ذهاب الدور الثاني 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

◄ يثق نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي 
في تجديد عقد مهاجمه سيرجيو 

أغويرو لمدة أطول قد تبقيه في ملعب 
”االتحاد“ حتى االعتزال. ويمتد عقد 

صاحب الـ27 عاما مع مانشستر سيتي 
حتى 2019.

◄ سيكون نادي مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي، مضطرا لدفع 10 ماليين 
جنيه إسترليتي في حال قرر إقالة 

الهولندي لويس فان غال من تدريب 
الشياطين الحمر، في الوقت الحالي من 

الموسم.

◄ يرى جون آرني ريسه نجم ليفربول 
السابق أن الريدز في حاجة لتدعيم 
القوام األساسي للفريق حتى يعود 
إلى المنافسة على األلقاب. وتطرق 

النرويجي، للحديث عن يورغن كلوب، 
قائال ”كنت سعيدا للغاية، عندما أتى 

مدرب أسلوبه يناسب النادي“.

◄ كشف رونالدو، أسطورة الكرة 
البرازيلية السابق، عن رغبته السابقة 

في العودة إلى إنتر ميالن في 2007، بعد 
رحيله من ريال مدريد. وتابع ”بالطبع 
سوف أشجع نابولي، هل تعتقد أنني 
سأكون قادرا على تشجيع اليوفي؟“.

◄ أعلن نادي كولون األلماني أنه حسم 
صفقة التعاقد مع العب خط الوسط 

ماركو هوغر من نادي شالكه. وانضم 
هوغر (26 عاما)، المولود في كولونيا، 

إلى فريق كولون بعقد لمدة خمسة 
أعوام ينتهي في 2021.

◄ أكد نادي ماينز األلماني أن مدير 
الكرة كريستيان هايدل، سيواصل 

عمله في النادي حتى نهاية الموسم. 
وكان هايدل قد أعلن أنه سيرحل عن 

منصبه في ماينز بعد 24 عاما من العمل 
الناجح، حيث يتطلع إلى تولي مهمة 

إدارية جديدة مع شالكه.

باختصار

رياضة
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الوثائق خير األدلة

«أملك شغفا كبيرا لفريقي، بالتأكيد أريد أن يتعثر خصمي، أحب التنافس كثبرا، ال أستمتع 

باملباريات التي نفوز فيها بـ6 أو 7 أهداف، أريد املباريات الصعبة واملثيرة».

  جيرارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة األسباني

«موقف توتي كان لحظة غضب يمكن تفهمها في بعض املواقف، ولكن إدارة املجموعة لها 

قواعد، كان يجب أن أنفذها بعد تصريحاته».

لوتشيانو سباليتي
 املدير الفني لنادي روما اإليطالي

صدام جديد بين األرجنتين وتشيلي في كوبا أميركا 2016
} نيويــورك - ســـتكون الفرصـــة متاحة أمام 
ليونيل ميسي ورفاقه في املنتخب األرجنتيني 
من أجل حتقيق ثأرهم من تشيلي، وذلك بعدما 
أوقعتهم قرعة النسخة املئوية من بطولة كوبا 
أميركا ملنتخبات أميـــركا اجلنوبية التي تقام 
فـــي الواليات املتحدة بني 3 و26 يونيو املقبل، 

في مواجهة بعضهما. 
وكانت تشيلي حرمت األرجنتني من لقبها 
القـــاري األول منذ 1993 بعدمـــا تغلبت عليها 
بركالت الترجيح في نهائي نســـخة 2015 التي 
أقيمت على أرضها. وســـتكون الفرصة متاحة 
أمام جنم برشـــلونة األســـباني لتحقيق ثأره 

من تشـــيلي بعدما وقع الطرفان في املجموعة 
الرابعة إلى جانب بنما وبوليفيا. 

وســـتقام البطولة القاريـــة الصيف املقبل 
خـــارج أميـــركا اجلنوبيـــة للمـــرة األولى في 
تاريخها الذي انطلق قبل 100 عام، وســـتوزع 
مباريـــات البطولة القارية التي تشـــارك فيها 
10 منتخبـــات مـــن أميـــركا اجلنوبيـــة و6 من 
منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبـــي) علـــى 10 مالعب بني الســـاحلني 
الغربي والشرقي للواليات املتحدة التي تفتتح 
البطولة ضد كولومبيا فـــي الثالث من يونيو 
على ملعب ”ليفايس ستاديوم“ في سانتا كالرا 

(كاليفورنيا) وذلك ضمن منافســـات املجموعة 
األولى التي تضم كوستاريكا والباراغواي.

ولن تكون مهمة أصحاب األرض سهلة في 
املجموعـــة األولى ألنها تضـــم كولومبيا التي 
خطفت األنظار بقيـــادة جيمس رودريغيز في 
مونديـــال 2014 حيـــث وصلت إلـــى الدور ربع 
النهائي، والباراغواي التي وصلت إلى الدور 
نصف النهائي من نســـخة 2015 قبل أن تتلقى 
هزميـــة مذلة على يد األرجنتـــني (1-6). ”إنها 
مجموعـــة صعبة جدا، لكـــن بإمكاننا تخطيها 
وهذا هو فحـــوى كوبا أميركا“، هـــذا ما قاله 
مـــدرب الواليـــات املتحدة يورغن كلينســـمان 

بعـــد القرعة التي أجريت في مانهاتن، مضيفا 
”تريد مقارنة نفســـك بأفضل الفرق من أميركا 
اجلنوبية ومن منطقتنا أيضا. وبالتالي، نحن 

نتطلع بفارق الصبر النطالق البطولة“. 
وفي املقابل، حصلت البرازيل، بطلة العالم 
خمس مرات والســـاعية إلـــى لقبها األول منذ 
2007 والتاســـع في تاريخها، على قرعة سهلة 
نســـبيا بعدما وقعت في املجموعة الثانية إلى 

جانب ألإكوادور وهايتي وبيرو. 
وتفتتح البرازيل مشوارها ضد اإلكوادور 
في ملعب ”روز بول“ في باسادينا حيث توجت 

بلقب مونديال 1994.

املوقعـــة الثانية ســـتكون مميزة 

بالنســـبة إلى العبي بايـــرن فيدال 

وكومـــان إذ ســـتجمعهما بالفريق 

الذي تركاه الصيف املاضي

◄
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أن حرم أرسنال من اللقب
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د اعتباره أمـــام العمالق
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ظـــل وجود الثالثـــي القاتل  تنتظـــر فريقه في
ســـواريز  لويـــس  واألوروغويانـــي  ميســـي 

مالثاني للموسم السادس عشـــر ع ي
العب وســـطه األملاني مسعود أوزي
مـــن بني تســـعة تعديالت أجراهـــا
التشـــكيلة التي واجه فيها هال س

بعد تعافيه من األنفلونزا. 
وســـيحاول أرســـنال جاهـــدا
وجه مد الفريـــق الكاتالوني الذي

املوقعـــة الثانية ســـتك

بالنســـبة إلى العبي بايــ

وكومـــان إذ ســـتجمعهم

الذي تركاه الصيف املا

◄



} كاليفورنيــا – دشـــنت مركبة فضائية جديدة 
حتت اســـم ”فيرجن ســـبيس شـــيب يونيتي“ 
إيذانـــا بعودة مالك ومؤســـس شـــركة فيرجن 
جاالكتيك، ريتشارد برانسون إلى سباق تشارك 
فيه مؤسســـات ثريـــة عمالقة البتـــكار مركبة 
ميكنهـــا اصطحاب عشـــاق الســـفر للرحالت 
املثيـــرة فـــي الفضـــاء والباحثـــني والزبائن 

التجاريني في رحالت قصيرة إلى الفضاء.
وقال برانسون خالل حفل االفتتاح مبيناء 
موهافي اجلـــوي والفضائي الـــذي يبعد 160 
كيلومترا إلى الشمال من لوس أجنلس ”عندما 
شـــاهدتها للوهلة األولى شـــعرت على الفور 
بغصة في احللـــق واغرورقت عيناي بالدموع 

فقد كانت حلظة غامرة“.
وقامت حفيدة برانسون البالغة من العمر 
سنة واحدة بتدشني املركبة بإلقاء زجاجة من 
احلليب على الســـفينة املطلية باللون األبيض 
الناصـــع في املقدمة الذي يســـتحيل تدريجيا 
إلـــى الرمـــادي ثم األســـود حتى ذيلهـــا الذي 
زيـــن بصورة لعني زرقاء في إشـــارة إلى عالم 

الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ.
وكان برانســـون قد عـــرض رحلة فضائية 
بالفعل على هوكينغ عالم الفيزياء املقعد الذي 
يعاني من مرض مينعه من احلركة الطبيعية، 
وكان هوكينغ هو الذي اقترح تسمية السفينة 

باسم ”يوني“.
وقال هوكينغ في رسالة مسجلة أذيعت في 
ميناء موهافي اجلوي والفضائي ”أحلم دوما 
برحلة فضائية لكنني ظللت لســـنوات عديدة 
أتخيل أنها مجرد حلم. وإذا أمكنني املشاركة، 
وكان ريتشـــارد عند وعده، فســـأفتخر بركوب 

هذه املركبة الفضائية“.
يذكـــر أن هوكينغ عالم الفيزياء البريطاني 
اشـــتهر بكتبـــه "الثقـــوب الســـوداء" و"موجز 
تاريخ الزمـــن" التي جعلته فـــي مقدمة علماء 

العالم املعاصر.

ومـــن مظهرهـــا اخلارجي تبدو الســـفينة 
التي  مماثلـــة للمركبة ”ســـبيس شـــيب تـــو“ 
حتطمـــت أثناء طلعة جتريبيـــة في 31 أكتوبر 
عـــام 2014 بصحـــراء موهافي علـــى بعد 150 
كيلومترا إلى الشـــمال من لوس أجنلس وقتل 
فـــي احلـــادث أحـــد الطيارين وأصيـــب آخر 

بجروح خطيرة ما أصاب الشركة باإلحباط.
وتوصلت التحقيقات إلى إلقاء املسؤولية 
عـــن احلادث على خطأ بشـــري لقائـــد املركبة 
وعلى أخطـــاء فنية في التصميـــم والتصنيع 

واالختبار من جانب الشركة املنتجة.
وقـــال املجلس الوطني األميركي لســـالمة 
النقـــل إن التحقيق في حتطـــم املركبة خلص 
إلـــى أن خلال في اجلهاز الذي يســـاعد املركبة 
علـــى أن تخفـــض ارتفاعها رمبا كان الســـبب 
فـــي حتطم املركبـــة في اجلو. وحتـــى تتالفى 

الشـــركة األخطاء الســـابقة فقـــد أضيفت إلى 
املركبة احلديثـــة معدات لضبـــط حركة قطاع 
الذيل قبل الهبوط مباشـــرة وهو العيب الذي 
تســـبب في احلادث السابق، مع إضافة آليات 
أخـــرى لتجهيز املركبة في التوقيت املناســـب 

للهبوط.
وتتســـع املركبة الفضائية اجلديدة لســـتة 
ركاب ويقودهـــا طيـــاران، وهـــي ذات أجنحة 
وتصل إلـــى ارتفاع 100 كيلومتر فوق ســـطح 
األرض حتـــى ميكن للركاب االســـتمتاع بحالة 
انعدام الـــوزن لدقائق قليلة ومشـــاهدة الكرة 

األرضية من وسط ظالم الفضاء.
وكان نحـــو 700 شـــخص دفعـــوا املال أو 
أودعـــوا مبلغـــا مقدمـــا مقابل ركـــوب املركبة 
الفضائية التـــي متلكها ”فيرجـــن جاالكتيك“ 
والتـــي تطمـــح ألن توفـــر أول رحلـــة جتارية 

في الفضاء للســـائحني. وتبلـــغ قيمة التذكرة 
250 ألـــف دوالر. بذلك تبـــدأ اجلولة األولى من 
الرحـــالت التجريبيـــة فيما امتنعت الشـــركة 
عـــن اإلفصاح عـــن تفاصيل اجلـــدول الزمني 
للتجارب، لكن املركبة ســـتبني على ما حققته 
الرحلة السابقة مع اختبار املركبة على مختلف 
السرعات واالرتفاعات فيما لم تتجاوز الرحلة 

السابقة طبقات الغالف اجلوي لألرض.
ومن بني اجلهات املنافسة لشركة برانسون 
شـــركة ســـبيس إكسبلوريشـــن تكنولوجيـــز 
(سبيس إكس) وشركة تســـال وشركة أمازون 

ومايكروسوفت.
وقال مسؤولو شركة برانسون إنها متضي 
قدما في خطط لتصنيع صواريخ اإلطالق إلى 
الفضـــاء واملركبات املخصصـــة إلطالق أقمار 

صناعية صغيرة في العام القادم.
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} اإلشاعة املغرضة املنتشرة هذه األيام تقول 
إن اجليل اجلديد ال يقرأ وال يفتح كتابا. هذا 
خلـــط مغرض. القراءة شـــيء وفتـــح الكتاب 
شيء آخر. الناس تقرأ كثيرا هذه األيام دون 
أن تفتـــح كتابا. تقرأ على شاشـــة الكمبيوتر 

والهواتف الذكية.
بلـــغ األمر أن ضيفا يجالســـك على مائدة 
الطعام يضـــع هاتفه الذكي على الطاولة أول 
ما يجلس، دون خجل. يتشـــاغل عن احملادثة 
بالتطلع إلى شاشـــة الهاتف ولن يعدم شيئا 
يقرأه بني حسوات الشوربة ومالعق الرز. بل 
قـــد تصل إليه صور وفيديوهـــات وهو يلوك 
اللحم. عنده بريد كامل يقرأه وهو في حضرة 
مضيفـــه على نفس الطاولة والطعام مفروش 

عليها.
التنـــازل الوحيـــد الـــذي يقدمـــه صاحب 
الهاتف الذكـــي وهو في مجلس الضيف، هو 
أن يطفـــئ الرنـــني ويحوله إلـــى أزيز مكتوم، 
ضرب من الذبذبات الكريهة يرقص لها هاتفه 
على الطاولة، لكن املطالعـــة ال تتوقف. هكذا 
هـــو احلال في املقهى وفي املواصالت العامة 

ولدى لقاء العشاق.
إذن القراءة ال تنحســـر بل تـــزداد. ولكن 
مادتهـــا تتغيـــر. الذيـــن يقرأون كثيـــرا عبر 
الفيسبوك واإلنستغرام والفيبر والواتساب، 
مدمنو املطالعة هذه، اليقـــرأون جمال خالدة 
ونتـــاج عقـــول هائلـــة. ال يقـــرأون اجلاحظ 
وتولســـتوي وجنيـــب محفوظ. هـــم يقرأون 
أصدقاؤهـــم. يطالعون  جمال تافهـــة يكتبها 
مشفوعة  عبارات من قبيل ”أنا في التواليت“ 
بحروف هاء متصلة تشـــكل إيعازا بالضحك 

السخيف.
يعني يقـــرأون عبارة مهمة ومطلوبة مثل 
أو  ”أنا فـــي التواليـــت هههههههههههههه“ 
خبرا ال بد أن تســـمعه أوال بـــأول يقول ”أنا 
فـــي الدكان ومـــا فيه كرتونة عصيـــر برتقال 
تصـــل  وأحيانـــا  ههههههههههههههـــه“. 
الهاءات املتصلة ثالثة أسطر. ومن ال تعجبه 
الهاءات هناك دائما هذه الكلمة املســـتحدثة 
خصيصا ملرافقة هـــذا النوع من الهراء وهي 

”لول“.
هذه القراءات ال تتطلـــب مطالعة متأنية. 
اللهوجـــة أكثر من كافية الســـتيعاب ما قيل. 
عندمـــا تقرأ لتولســـتوي تدرك منـــذ اللحظة 
األولى أن عليـــك أن تتأنى وتتدبر وال تفوتك 
حتـــى الفاصلة والنقطة وحـــرف اجلر. فأنت 
إزاء إنســـان عظيم وعقـــل هائل كل ما يصدر 
عنه يســـتحق الوقوف عنـــده وتأمله، يعني 
ليس كتابة ســـمير أو ليث أو روان وهاءاتهم 
املتصلة التي تنبئك أين هم جالســـون وماذا 

يصنعون اآلن.
ال يعنينـــي طبعا أن يقرأ الناس رســـالة 
ليث أو روان بعجالة أم بتأمل فهي ال تستحق 
القراءة أصال. الذي يعنيني أن اللهوجة التي 
متليها املادة املقروءة لن تقف عند هذا احلد. 
يصير فعل القراءة نفســـه مستعجال وال يقرأ 
الكلمات حقا بـــل ينظر إليها ويدرك حافاتها 

باالنطباع السريع.
عندمـــا أكاتـــب ذوي الهواتـــف احلمولة 
أكتشف أنهم يقرأون وال يفهمون. يعني حتى 
لـــو أعطيتهـــم كتابا جلون رســـكن أو جورج 
أورويل ســـيقرأونه دون تدبـــر ويتوقعون أن 

يفهموه، بل إنهم متأكدون أنهم استوعبوه.
هذا زمن القراءة والكتابة على نطاق واسع 
وطيلة اليوم. لكنـــه زمن قراءة عبارات بليغة 
خالدة مثل ”مايـــا راحت للحالقة قالت تعمل 

نيو لوك. لول. هههههههههههههههههه“. 

القراءة للجميع 

هههههههههههه

صباح العرب

حسين صالح

مركبة فضائية تحقق حلم هوكينغ واضع تاريخ الزمن
كشــــــفت شركة أميركية لســــــياحة الفضاء 
النقاب عن مركبة حديثة للرحالت الفضائية 
وذلك بعد مرور نحو ١٦ شهرا على وقوع 
ــــــة جتريبية فوق  ــــــت خالل رحل حادث ممي

صحراء موهافي بوالية كاليفورنيا.

250 ألف دوالر ثمن رحلة سياحية إلى الفضاء

} لندن - قال باحثون إن قدرة املاعز واخلراف 
على هضـــم العديد مـــن املواد غيـــر الصاحلة 
لألكل قد تساعد العلماء في إنتاج وقود حيوي 

رخيص.
وأوضـــح الباحثـــون فـــي دراســـة نشـــرت 
العلميـــة أن ”الفطريات  في دورية ”ســـاينس“ 
املوجـــودة فـــي معدة املاعـــز واخلـــراف تنتج 
إنزميات مرنة قادرة على تفكيك مجموعة واسعة 
من النباتات“. وأكد العلماء أن االختبارات التي 
قاموا بها أثبتـــت أن الفطريات كان لها مفعول 

مواز لتلك اإلنزميات املصنعة.
ولطاملـــا انتقد دعـــاة حماية البيئـــة كيفية 
إنتاج الوقود احليوي من احملاصيل الزراعية ال 
ســـيما من الذرة، إذ أنهم يعتقدون أن استخدام 
األراضي الزراعية إلنتاج الوقود بدال من الغذاء 

يرفع أسعاره ويؤثر على الفقراء.
وجنـــح الباحثـــون فـــي احلصـــول علـــى 
وقود قابل لالســـتخدام من الغـــذاء والنفايات 
احليوانية، إال أن القدرة على إنتاج الوقود من 
النفايات العضوية الرخيصة استعصت عليهم.

وواجـــه العلمـــاء مشـــكلة حتويـــل رقائق 
اخلشـــب واألعشـــاب إلى وقود بســـبب وجود 

جزيئات مصفوفة معقدة في جدران اخلاليا.
وبرهنـــت احملـــاوالت الصناعيـــة حلل هذه 
املعضلة وحتويلها إلى أنواع من الســـكر الذي 
ميكن تكريره للحصول على الوقود أو معاجلته 
كيميائيا، أنها مكلفة للغاية، وحلل هذه املشكلة، 
اجته العلماء إلى دراســـة قدرة املاعز واخلراف 

املعروفة بهضم أي شيء تقريبا. 

ويعتقـــد العلماء أن قدرة هـــذه احليوانات 
على هضم أي شيء تعود إلى وجود الفطريات 
الـــال هوائية فـــي أمعائها، شـــبيهة بتلك التي 

كانت موجودة في الديناصورات.
والختبـــار هـــذه النظريـــة، عمـــد العلمـــاء 
إلى جمـــع أرواث هذه احليوانـــات من حدائق 
احليوانات واالســـطبالت، ثم قســـموها إلى 3 
مجموعات، واحـــدة للماعـــز والثانية للخراف 
والثالثة للخيول. وتوصل الباحثون إلى معرفة 
أن هذه الفطريات تفرز إنزميات تفتت مجموعة 
واســـعة مـــن املـــواد النباتيـــة. واكتشـــفوا أن 
اإلنزميات التي تنتجها فطريات األغنام واملاعز 
تنتـــج العديد مـــن البروتينـــات خالفا ألفضل 

اإلنزميات التي يتم تصنعيها هندسيا.
وقالـــت املشـــرفة على الدراســـة األســـتاذة 
ميشـــال أومالي من جامعة كاليفورنيا إن ”هذه 
الدراســـة تفتـــح مجاالت واســـعة فـــي صناعة 

الوقود احليوي“.
وأكد العلماء املشاركون في الدراسة أن هذه 
األنواع من الفطريـــات ميكن العثور عليها عند 
احليوانـــات، بدءا من األبقار إلى الفيلة، ما عدا 

اخلراف.
وقال مايـــكل تيـــودورو من جامعـــة آدامز 
هاربر في اململكة املتحدة، وهو أحد املشـــاركني 
في الدراســـة، إنهم بحاجة إلى استثمار املزيد 
من املوارد لدراسة هذه املجموعة من الكائنات، 
ألنها متتلك مفتاح تكنولوجيا الطاقة املتجددة.
هـــذه  استكشـــاف  ”يجـــب  أنـــه  وأضـــاف 

اإلمكانيات واستغاللها“.

معدة الماعز مصدر إلنتاج الوقود الحيوي
شيلبا شيتي نجمة 

أول مهرجان دولي 

لليوغا في دبي

موجز  الثقـــوب الســـوداء و اشـــتهر بكتبـــه 
تاريخ الزمـــن" التي جعلته فـــي مقدمة علماء 

العالم املعاصر.

إلـــى أن خلال ف
علـــى أن تخفــ
حتطم املر فـــي

تقدمـــت جنمة بوليوود شـــيلبا  } دبــي – 
شـــيتي اآلالف مـــن عشـــاق اليوغـــا، الذين 
جتمعوا وســـط دبي ملمارسة رياضة التأمل 

واالسترخاء في ظل برج خليفة.
وعجت الشـــوارع الرئيسية في دبي ملدة 
يومني بهواة ممارســـة اليوغا الذين يؤدون 
مترينات حتية الشمس أو مترينات وضعية 
الكلـــب املنحني في إطار أول مهرجان دولي 

لليوغا تستضيفه اإلمارة اخلليجية.
ورافـــق املمثلة الهندية احلســـناء ُمعلم 
اليوغا الشـــهير سونيل ســـينغ في اجللسة 

اجلماعية.
وقالت شـــيتي ”عليك أن متارس اليوغا 
لتعرف كم هي مفيدة. لم تساعدني فقط على 
تخطي املشكالت املتعلقة بالسن لكنها قوت 
جســـمي أيضا. حققت التناغـــم بني عقلي 
وجســـمي وروحـــي وهو أمـــر يتحقق من 
خـــالل اليوغا فقط. لهذا أمارســـها. لكي 
تتوصل إلى توافق تام مع نفســـك فهي 

وسيلة عظيمة لتحقيق ذلك“.
وحضـــر املهرجـــان الـــذي انطلـــق 
اجلمعة املاضي تســـعة آالف شـــخص 
إلى جانب أقدم ُمعلمة يوغا في العالم 
الفرنسية الهندية تاو بوشرون لينش.

ورأســـت لينش (97 عاما) جلســـتني 
في املهرجان وهي جالسة إلصابتها بجرح 
وعدم اســـتطاعتها ممارســـة اليوغا منذ 

أسابيع.
وقالت املرأة املســـجلة في موســـوعة 
غينيس لألرقام القياسية باعتبارها أكبر 
ُمعلمـــة يوغا في العالـــم ”اليوغا توحد 
الناس بأنفســـهم. وأهم شيء لدينا على 
األرض هو اإلحساس بأننا كيان واحد“.

وجاء املهرجان في إطار أكبر مبادرة 
حلكومـــة دبـــي للترويـــج لنمـــط حياة 

صحية.
وقـــال منظمـــو املهرجـــان إن الهدف 
منه هـــو الترويـــج لنمط عيشـــة صحية 
ومتوازنـــة فـــي مدينـــة ُتعـــرف ببريقها 

وسحرها وسرعة وتيرة احلياة فيها.
وقـــال جواد خوراميفار مدير املهرجان 
”أدركنا أن الوقت حـــان للترويج لليوغا في 
دبـــي واملنطقة. إنه شـــيء يحـــدث في دول 
أخرى منذ فتـــرة اآلن. وتعرفون أن التركيز 
على جعل عام 2016 منط حياة صحية جعل 
البدء بهذه املبادرة والترويج لها على مدى 

العام أمرا له معنى“.
ونظـــم مهرجـــان ”إكـــس يوغـــا دبـــي“ 
بالتعاون مع دائرة الســـياحة والتســـويق 
التجـــاري بهدف جعـــل دبي محطـــة قائدة 
لليوغـــا. وتســـعى املبـــادرة جزئيـــا أيضا 
إلـــى الترويـــج لليوغـــا فـــي املدارس 

والشركات.
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