
} بغداد - تبذل إدارة الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا مـــا في وســـعها لتثبيـــت الوضع في 
العـــراق لفائدة األحزاب الدينية احلاكمة ومبا 
يخدم مصالح إيران بحجة اخلوف من داعش.
وأثارت تصريحات املســـؤولني األميركيني 
بشأن زيادة الوجود العسكري بحجة تضييق 
اخلناق على داعش تســـاؤالت عن خفايا هذه 
االســـتراتيجية بعد أن حســـم البنتاغون أمره 

باالنسحاب من العراق بشكل ال رجعة فيه.
ومـــا يثير االســـتغراب هنا هـــو أن زيادة 
الوجـــود العســـكري تأتي في وضـــع متر فيه 
العملية السياســـية التي جـــاءت نتاجا لغزو 
2003 بأزمـــة تهدد اســـتمرارها وبنـــاء عملية 

جديدة تقوم على إصالحات جوهرية.
ولم يســـتبعد متابعـــون للشـــأن العراقي 
أن يكون اإلعالن عن خطط عســـكرية أميركية 
جديدة تدخال مباشـــرا في الصراع السياسي 

إلنقـــاذ العمليـــة السياســـية القائمـــة علـــى 
احملاصصـــة الطائفيـــة والتي تديرهـــا إيران 

بالوكالة، وقطع الطريق على أي تغيير.
وقال املتابعـــون إن اإليرانيـــني في وضع 
صعب حاليا لتـــوزع جهودهم علـــى أكثر من 
جبهـــة من اليمـــن إلى ســـوريا إلـــى العراق، 
وإن مـــن مصلحتهم اســـتقرار الوضع لصالح 
حلفائهـــم في املنطقة، وهـــذا األمر يحققه لهم 

األميركيون حتت حجة اخلشية من داعش.
وكشـــفت األزمـــة التـــي يعيشـــها العراق 
عـــن أن الطبقة السياســـية ضعيفة ومحدودة 
التأثيـــر، فضـــال عن حالـــة من الصـــراع بني 
مكوناتها الداخلية مبا في ذلك داخل التحالف 
الطائفي الواحد، وهو ما عكسته التصريحات 
والتصريحـــات املضـــادة بـــني زعيـــم التيـــار 
الصـــدر، ورئيـــس الوزراء  الصـــدري مقتدى 

السابق، رئيس حزب الدعوة، نوري املالكي.

ومـــن الواضـــح أن التخويـــف مـــن خطر 
داعـــش هدفه إســـكات األصـــوات املتصارعة، 
ودفعها إلى تأجيل خالفاتهـــا، والتركيز على 
عدو مشـــترك، ومن ثمة احلفـــاظ على الوضع 
القائـــم الذي تديره األحـــزاب الدينية املرتبطة 
بإيران، والـــذي كان من أبرز مظاهره توســـع 
دائرة الفســـاد، واختفاء البعـــد الوطني أمام 
سطوة التفكير الطائفي ومصالح امليليشيات.

وفي ســـياق أســـلوب التحفيـــز على ترك 
الصراعـــات وااللتفـــاف حـــول احلـــرب على 
داعش، أبدى الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
تفاؤال باستعادة الســـيطرة على املوصل، من 
أيدي التنظيم، متعهدا بتقدمي الدعم للعراقيني 

ليحققوا ذلك.
وتأتـــي تصريحات أوبامـــا التي أدلى بها 
في مقابلة مع شـــبكة ”سي بي أس نيوز“ بعد 
ساعات من إعالن وزير دفاعه أشتون كارتر أن 

واشـــنطن سترسل مروحيات أباتشي وجنودا 
إضافيني إلى العراق.

وقـــال أوبامـــا ”كمـــا نالحـــظ، العراقيون 
راغبـــون فـــي القتـــال ويحققـــون انتصارات، 

لنضمن لهم املزيد من الدعم“.
وتســـاءل مراقبون عن مدى قـــدرة القوات 
العراقيـــة على خـــوض معارك تســـتطيع من 
خاللها حتقيق نصر فعلي على داعش في ظل 

حتكم اخلطاب الطائفي في مصير احلرب.
وتطالب األحزاب الدينية بأن يكون للحشد 
الشعبي دور فعال في خوض هذه احلرب، وال 
تتحمـــس ألن تتولى املهمة القـــوات العراقية 

التي يراد لها أن تكون في الواجهة اخللفية.
وفي اجلهـــة األخرى، تســـابق مجموعات 
وأحزاب ســـنية الوقت لبناء ميليشـــيا سنية 
يتم اآلن تدريبها في إقليم كردســـتان مبشاركة 
تركية ومتابعـــة أميركية، فضال عن أن األكراد 

يخططون ألن يكون للبيشـــمركة دور مؤثر في 
هـــذه احلرب وأن تتـــم مكافأتهـــم عليه الحقا 

باالعتراف بهم كقوة صاعدة.
وأشـــار املراقبون إلى أن توحيد األحزاب 
ضد داعش ال ميكـــن أن يلغي خالفاتها الحقا، 
وأن الواليات املتحدة ســـتجد نفســـها مجبرة 
مســـتقبال على القبول بتجديد هـــذه العملية 
والتخلـــص من بعـــض األطراف املشـــكلة لها 

حتى تستمر في إدارة امللف العراقي.
لكـــن، إلـــى أي وقـــت ميكـــن أن تســـتمر 
واشـــنطن في التحالف مع طهران في العراق، 
وهـــل تضمن اســـتمرار إيران بااللتـــزام بهذا 
التحالف، وهي تعرف أن اإليرانيني ال يؤمنون 

باحلليف الدائم. 
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واشنطن تمنح العراق ثانية إلى اإليرانيني بحجة الخوف من داعش

} أبوظبــي - يتحرك مســـؤولون عســـكريون 
أميركيـــون للتخفيـــف من نتائـــج تصريحات 
الرئيس بـــاراك أوباما األخيـــرة التي أحدثت 

برودا في العالقات اخلليجية األميركية.
الفصـــل  املســـؤولون  هـــؤالء  ويحـــاول 
بـــني مواقفه التـــي قـــد ينتهـــي مفعولها مع 
انتخـــاب رئيـــس جديـــد فـــي نوفمبـــر القادم 
وبـــني الثوابت التـــي حتتكم إليهـــا العالقات 
الثنائية واجلماعية والتي تقوم على التنسيق 

والتشاور املستمرين.
واستقبل الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي الثالثاء أشتون كارتر وزير 
الدفاع األميركي الذي أدى زيارة إلى اإلمارات 
قبل التوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة 

األميركية اخلليجية املقررة اخلميس.
وفضال، عن عالقـــات التعاون بني البلدين 
وســـبل تعزيزها، تطـــرق اللقاء إلـــى اجلهود 
املبذولة في محاربة التطرف والعنف ومستوى 
التنســـيق والتعاون الدولي لدعم هذه اجلهود 
ومســـاهمة البلدين فيها من أجل القضاء على 

خطر اإلرهاب.

وكان الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد التقـــى 
االثنني بجوزيف فوتيـــل قائد القيادة املركزية 

األميركية.
وقال مراقبـــون إن الواليات املتحدة بدأت 
تشعر أن سياسة أوباما قد تقود إلى أزمة ثقة 
طويلـــة األمد مع حلفائها فـــي اخلليج، ولذلك 
بدأت تتحـــرك لتأكيد التزامهـــا بأمن املنطقة، 
وفضلت أن تكون رســـائل الطمأنة صادرة عن 
قيادات عســـكرية وليس عن طريق شخصيات 
سياســـية تذهب وعودها بذهاب رئيس وقدوم 

رئيس جديد وطاقمه.
اإلقناع  األميركيون  العســـكريون  ويحاول 
بأن مواقـــف إدارة أوباما املنفتحة على إيران 
لن يكون لها تأثير مباشـــر على التزام بالدهم 
جتاه أمـــن اخلليجيني، ورمبا يعرضون خطط 
تعاون عســـكرية ملواجهـــة الصواريـــخ التي 

تختبرها إيران.
وصرح مســـؤول أميركـــي أن بالده تقترح 
علـــى دول اخلليج تكثيـــف تعاونها في مجال 
الدفـــاع وخصوصا في مجال القوات اخلاصة 
والقدرات البحرية ملواجهة نشـــاطات "زعزعة 

االستقرار" التي متارسها إيران في املنطقة.
لكـــن اخلليجيني ال ينظـــرون إلى األمر من 
زاوية توفير األسلحة التي تقدر على الوقوف 
في وجـــه التحدي األمني الصـــادر عن إيران، 
وإمنا من زاوية أن الواليات املتحدة تتجه إلى 
التخلي عن حتالف اســـتراتيجي ميتد لعقود 

بتحالف ظرفي قد ال يستمر مع طهران.
وتشـــعر دوائر أميركية مختلفـــة بأنه من 
الصعـــب تطويـــق األزمـــة بســـهولة، خاصة 
أن دول اخلليـــج مـــرت إلـــى خطـــوات عملية 
ملواجهة االنقالب في املوقف األميركي، وبدأت 
بالتحضيـــر لصفقـــات عســـكرية واقتصادية 
نوعية مـــع دول مختلفة، وهو ما ســـيكون له 

تأثير كبير على الشركات األميركية.
وقد ينجح األميركيون في مرحلة قادمة في 
تخفيـــف الغضب اخلليجـــي، لكن من الصعب 
اآلن أن ينجحـــوا فـــي ذلـــك رغـــم محـــاوالت 
االسترضاء التي ســـيعمل عليها أوباما خالل 
لقائه األربعاء (اليوم) بالعاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، أو خالل لقاء القمة الذي 

يجمعه اخلميس بالقادة اخلليجيني.

العسكريون األميركيون يتحركون 

لتطويق رسائل أوباما الملتبسة
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بوليتزر الصحافة.. لفتة لعذابات الالجئنيجائزة بوليتزر للشعر ٢٠١٦

[ موجة غضب جماهيري تداهم السياسيين 
المتقاتلين على السلطة في العراق ص 3 

{تهويش} أممي عن استئناف الحرب في الصحراء املغربية 

مسارات سورية بديلة 

خلف جنيف
} لندن - من قلب الضجيج في جنيف يســـمع 
همس خافت يشـــي مبداوالت أخرى بعيدا عن 
فضاءات احلدث الرئيســـي. بعـــض املراقبني 
يتحدثون عن قناة موازية يشـــرف على حفرها 
األميركيون والروس من أجل إنتاج حّل يفرض 
على املتفاوضني، كما ُفرض احلّل الليبي على 

املنقسمني بني طرابلس وطبرق.
تتحـــدث األنبـــاء عـــن مقاربة تقـــوم على 
التمهيد للحّل العتيـــد من خالل إقامة مجلس 
عســـكري يكـــون مدخـــال للحلول السياســـية 
املقبلـــة. ال وثائـــق رســـمية وال دالئل حســـّية 
لـــورش تدور خـــارج جنيف، لكـــن احلاضرين 
هنـــاك يشـــعرون أن املوفـــد الدولي ســـتيفان 
دي ميســـتورا بدأ يخرج مـــن جعبته أعراض 
صفقة تأتيه من وراء جدران القناة الرســـمية 
وكواليســـها منـــذ أن قـــدم اقتراحا بتشـــكيل 
مجلـــس رئاســـي يتولـــى داخله ثالثـــة نواب 
للرئيس بشار األسد يتقاسمون معه السلطات.
وســـارعت املعارضة إلى رفـــض االقتراح 
وراح بعض أعضـــاء هيئة التفاوض يلّوحون 
بالعودة الرســـمية إلى القتـــال (محمد علوش 
خصوصا وأسعد الزعبي في تسريب داخلي) 
طاملـــا أن القتال مســـتمر وبقوة فـــي ميادين 

رئيسية في أنحاء البالد.
لكن يبدو أن التلويح بامليادين واالنسحاب 
مـــن املفاوضـــات قـــد يكـــون مـــرّده أيضا أن 
املعارضـــة تشـــّم رائحـــة تســـويات تطبخ في 
الغرف الدولية الكبرى بدأت روائحها تتسرب 

إلى املتفاوضني.
وإضافة إلى شكوك ”أهل جنيف“، أفرجت 
مصادر صحافيـــة عن معلومـــات حتّدثت عن 
تقـــدم كبيـــر يجري إلنتـــاج مجلس عســـكري 
تشرف عليه واشـــنطن وموسكو بالتعاون مع 
عواصم إقليمية مؤّثرة ومنخرطة في الشـــأن 
الســـوري، على أن تتقدم ذلـــك املجلس هيئات 
أخـــرى فـــي مقدمها مجلـــس انتقالـــي لتولي 

املرحلة االنتقالية في البالد.
وتتحدث األنباء عن أن األمور وصلت إلى 
حـــّد اخلوض في األســـماء املقبولة املرشـــحة 
لشـــغل مقاعد ”االنتقالي“ وفـــق الصيغة التي 
أعلنتها قوى املعارضة عشـــية وصول وفدها 

إلى جنيف قبل أيام.
وتقول املصادر إن فكرة املجلس العسكري 
تعتمـــد أيضـــا علـــى مجموعة مـــن الضباط 
الســـوريني الصامتني الذين انشقوا عن جيش 
دمشـــق وجعلـــوا مـــن العاصمتـــني التركيـــة 

واألردنية مقرا لهم.
وقـــد كان الفتـــا أن جهاد املقدســـي ممثال 
كان قد تقدم باقتراح  عن ”معارضة القاهـــرة“ 
لتشـــكيل مجلس عســـكري إضافة إلى هيئات 
أخرى، وقيل إن موسكو أثنت على ذلك. وعلى 
الرغم من أن فكرة املجلس تســـتند على هياكل 

وضباط اجليش السوري، إال أن العمل يجري 
على رسم قيادة مشتركة يتولى داخلها ضباط 

الطرفني قيادته.
وتتحـــدث املصـــادر عـــن أن وجـــود أغلب 
الفصائـــل العســـكرية املعارضة علـــى طاولة 
جنيـــف يســـّهل تشـــكيل املجلس العســـكري، 
خصوصـــا حـــني يكـــون رعاتهـــم اإلقليميون 

منخرطني في ذلك الطبخ وتلك القناة.
وتأتي فكـــرة املجلس العســـكري معتمدة 
علـــى نوايا كافة األطـــراف الدولية واإلقليمية 
واحمللية الســـورية علـــى محاربة اإلرهاب مبا 
يوّفر قاسما مشـــتركا باإلمكان التعويل عليه، 
كما يوّفر أرضية لتغطية دولية تشـــّرع العمل 

العسكري، مبا في ذلك دعمه بالسالح.
وتســـعى القوى الدولية إلى تثبيت الهدنة 
مـــن خـــالل أدوات ميدانيـــة تضبـــط احلراك 
العســـكري، كما تتحرى مجموعات العمل في 
الورش املوازية على تأمني أداة عسكرية تكون 
نواة حلّل سوري مقبل، ال سيما أن التوافقات 

السياسية قد تأخذ وقتا ال تتحمله امليادين.
وتستقوي فكرة املجلس العسكري بحقيقة 
االلتزام النسبي الكبير لكافة الفصائل املقاتلة 
بالهدنة التي رعتها واشـــنطن وموســـكو، مبا 
عكس إمكانية ضبط األرض إذا ما توّفر توافق 

إقليمي مع املرسوم دوليا.
ومع ذلك تبدو فكرة إجناز مجلس عسكري 
معّقدة من زاوية الســـؤال حـــول هوية القيادة 
السياسية التي ســـتوجه حتركاته. ويتساءل 
املراقبون عن كيفية إخراج شـــكل قيادي بهذا 
املســـتوى تناط به مهمات أساسية عالية دون 
االتفاق على شكل املرحلة السياسية وقيادتها، 
وأن الكالم عن رعاة كبار للمجلس على شـــكل 
مرجعية تضم واشـــنطن وموســـكو وعواصم 
القـــرار الكبرى في املنطقة يعـــوزه اتفاق تلك 
املرجعية من داخلها كما يعوزه إنشـــاء آليات 
مفقودة حتى اآلن النصياع اجلســـم العسكري 

للمجلس القيادي.
ووفـــق مصـــادر معارضة، ال قنـــوات غير 
رســـمية خلـــف جنيـــف، علـــى ما يؤكـــد دي 
ميســـتورا وعلى ما تؤكـــد للمعارضة مصادُر 
أميركيـــة، لكن ذلـــك ال ينفي وجـــود جهد في 
اخلفـــاء علـــى ما أفصحـــت مداوالت أوســـلو 
في الشـــأن الفلســـطيني في تســـعينات القرن 

املاضي.
ثم إن وجود ورش خلفية هو من لزوميات 
إنتـــاج إرادة دولية تفـــرض رؤيتها للحّل على 
الـــذي جرى  منوال ذلـــك الليبي ”الســـحري“ 
فرضه قبل أســـابيع، والـــذي انصاعت له قوى 

طرابلس وطبرق البرملانية وامتداداتها.

ان األرمني 

 من حلب
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أثار مقتل مواطـــن على يد أحد  } القاهــرة – 
أمناء الشـــرطة بمدينة الرحاب شرقي القاهرة، 
الثالثـــاء، الجدل مـــرة أخرى حـــول تجاوزات 

أفراد هذا الجهاز في مصر.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن شرطيا 
قتل بائعا وأصاب اثنين آخرين بالرصاص بعد 
نشوب مشاجرة بســـبب خالف على سعر كوب 

شاي.
وأعاد الحادث إلى األذهان مقتل مواطن في 
حي الدرب األحمر وسط العاصمة القاهرة على 
يد شـــرطي فـــي فبراير الماضـــي، جراء خالف 

بينهما، ما أثار حالة من السخط الشعبي.
وتكرس هذه التجاوزات الصورة الســـلبية 
حول أوضاع حقوق اإلنســـان في مصر، وتضع 

على عاتق حكومتها مسؤولية سياسية كبيرة، 
في ظل تزايد اتهامات منظمات دولية للشـــرطة 

بممارسة انتهاكات وأعمال قمعية.
يذكر أن منظمات وشـــخصيات حقوقية قد 
وجهـــت أصابع االتهام للشـــرطة المصرية في 
مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني، بعد أن 

وجدت على جثمانه آثار تعذيب.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـكوت علـــى هذه 
التجاوزات، وغياب الردع لمرتكبيها يضاعفان 

من المشكلة، ويحوالنها إلى أزمة مزمنة.
وطالـــب محمـــد عبدالغني عضـــو مجلس 
النـــواب المصـــري، وقـــد تعـــرض لمضايقات 
مـــن الجهـــاز ســـابقا، لـ”العـــرب“، بمحاســـبة 

المقصرين، دون أن يعني ذلك حل الجهاز.

يذكر أن أزمة نشـــبت خالل الفترة الماضية 
بيـــن وزارة الداخلية وعـــدة جهات، منها نقابة 
األطباء، بســـبب تجاوزات أمناء شـــرطة بحق 

بعض أعضائها.
أن  لـ”العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
المشكلة تكمن في تزايد التصرفات السلبية من 
قبل المنتمين إلى جهاز الشـــرطة، عقب تنامي 

حالة السخط الشعبي ضدهم.
وأضافت أن االنتهاكات تتركز في فئة أمناء 
الشـــرطة، وهي فئة أقل تعليما وثقافة وتنتمي 

إلى بيئة اجتماعية بسيطة.
لكـــن بعـــض أمنـــاء الشـــرطة يقولـــون إن 
الصـــورة التي يتـــم ترويجها عنهـــم مغلوطة، 
وأن هنـــاك رغبة لدى قيـــادات بوزارة الداخلية 

في تحميلهم وحدهم أخطاء الجهاز كله، إلبعاد 
المسؤولية عن الضباط.

وتمـــت إحالة حوالي ألفي فـــرد من الجهاز 
للمجالـــس التأديبية، ووقعـــت عليهم عقوبات 
بالحرمان من العـــالوات والمكافآت والترقيات 
واالنتقـــاالت والحوافـــز، وتم إنهـــاء خدمة 86 

آخرين.
وأكـــد خالـــد عكاشـــة الخبيـــر األمني في 
تصريحـــات لـ”العـــرب“ أن ما يقـــوم به بعض 
أفـــراد جهاز الشـــرطة (المؤلف مـــن 250 ألفا)، 
ال يعكـــس صـــورة عامـــة أو حـــاالت ممنهجة 
في التجـــاوز، إنما يظل في نطـــاق التصرفات 
الفردية التي ترتبط بعوامل نفسية ومجتمعية 

خاصة بالشخص نفسه.

} جنيف – قدمت الهيئـــة العليا للمفاوضات، 
الممثل الرئيسي للمعارضة في جنيف، شروطا 
الستئناف العملية السياســـية، ومن بينها فك 
الحصار عـــن المناطق المحاصـــرة، وإيصال 
المســـاعدات الغذائيـــة وموافقـــة النظام على 

البحث في عملية االنتقال دون مراوغة.
وعلقـــت الهيئـــة، االثنين، مشـــاركتها في 
المفاوضـــات، بعد إصرار النظـــام على موقفه 
حيـــال عمليـــة التســـوية، وطـــرح المبعـــوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا، مبادرات بعيدة 
كل البعـــد عن اتفـــاق فيينا الـــذي أيدته األمم 

المتحدة بخصوص االنتقال السياسي.
وقال منســـق الهيئة العليا رياض حجاب، 
الثالثـــاء، إن المعارضة باتت خـــارج العملية 
التفاوضيـــة، وإن ممثليها ســـيغادرون جنيف 

تباعا ولن يبقى هناك سوى بعض الفنيين.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــده بجنيـــف 
بعد يـــوم واحد مـــن إعالن تأجيل المشـــاركة 
فـــي المحادثـــات، أوضـــح حجاب ”لـــن نقبل 
بمفاوضـــات وشـــعبنا يعانـــي مـــن الحصار 
والتقتيـــل، ولـــن نكون طرفا فـــي عملية تغيب 
فيهـــا حقوق شـــعبنا، جئنا النتقال سياســـي 
مبني على أســـاس القرارات الدولية منها بيان 
جنيـــف1 فـــي 2012، والقـــرارات األممية 2118 
و2254، وكلها تقول إنشـــاء هيئة حكم انتقالي 
كاملة الســـلطات التنفيذيـــة، ال يكون فيها دور 

للمجرمين وعلى رأسهم بشار األسد“.
وطالـــب الفصائل العســـكرية بأن ”ال تترك 
البندقيـــة طالما المجرم (األســـد) موجود، فال 
وجود للهدنة على األرض، وعلى مجلس األمن 
أن يجتمع ويعيد النظر فـــي االتفاقية، ويجب 

أن يكـــون هناك مراقبـــون أمميون على األرض 
ومحاسبة من يخرق الهدنة“.

وانتقد حجاب مواقـــف الواليات المتحدة 
األميركيـــة وتعاملهـــا المزدوج، الفتـــا إلى أنه 
”منذ بـــدء الهدنة منع تقديم الســـالح للفصائل 
بحجة الهدنة، بينما النظام يحصل من روسيا 
وإيران على األسلحة، مطالبا أميركا بتقديم 20 

بالمئة مما يقدمه حلفاء النظام“.
وكانـــت الواليـــات المتحـــدة وروســـيا قد 
توصلتـــا في 27 فبرايـــر الماضي إلـــى اتفاق 
لوقـــف العمليات القتالية تســـتثني منه جبهة 
النصـــرة وتنظيم داعش تمهيـــدا لبدء العملية 
السياســـية، ولكن هذا االتفـــاق لم يطبق فعليا 
على األرض في ظل استمرار الخروقات من قبل 
النظام التي ازدادت حدتها في األيام األخيرة.

واتهم منسق الهيئة روســـيا بأنها ”تعمل 
على إعـــادة إنتاج النظام وتثبيته، وهو دور ال 

يجب أن تقوم به كراعية لعملية السالم“.
ورفض حجـــاب أن يكون هنـــاك وفد يمثل 

المعارضـــة في المفاوضات غيـــر وفد الهيئة، 
متهمـــا بقية الوفود بأنها ليســـت معارضة بل 

هي ”أزالم النظام“.
ويأتـــي الرفـــض ردا علـــى تلويح روســـي 
بإمكانية استبدال وفد الرياض بوفدي القاهرة 

وموسكو (لم ينسحبا من المفاوضات).
ويرجـــح محللـــون أن يطول قـــرار الهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات بتعليـــق مشـــاركتها في 
مفاوضات جنيف، خاصة وأن وفد النظام وإلى 
غاية الساعات القليلة الماضية ال ينفك يردد أن 

مصير بشار األسد، خط أحمر.
وأعلـــن رئيـــس الوفـــد الحكومـــي بشـــار 
الجعفري، الثالثاء، أنه مخول ببحث تشـــكيل 
حكومـــة موســـعة وليـــس مســـتقبل الرئيس 
األســـد، متهما وفد الهيئـــة العليا للمفاوضات 
في العمل السياســـي،  المعارض بـ”المراهقة“ 
غداة تعليق مشاركته الرسمية في المباحثات.

وأوضح ”شرحنا لدي ميستورا أن واليتنا 
تتوقف عند حدود االنتهاء من مســـألة الحكم، 

أي انشاء حكومة وطنية موسعة، أما مستقبل 
الرئيس السوري فليس من اختصاصنا“.

وتابـــع ”هـــذا الموضـــوع يقرره الشـــعب، 
وال  طوكيـــو  حـــوار  وال  جنيـــف،  حـــوار  ال 

كازاخستان“.
رد النظام على خطـــوة المعارضة بتعليق 
مشاركتها لم يقف عند أروقة جنيف بل تعداها 
إلى ســـوريا حيث شـــنت قواته هجمات عنيفة 
علـــى محافظة إدلب غرب ســـوريا، هي األولى 
منذ إعالن تطبيق الهدنة، ما أدى إلى ســـقوط 

العشرات من القتلى في صفوف المدنيين.
وأعلن المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
أن الهجمات اســـتهدفت ســـوقين شعبيين في 
المحافظة ما أسفر عن سقوط أكثر من 44 قتيال.

ويقـــول محللـــون إن األوضاع في ســـوريا 
تتجه إلـــى نقطة الصفر مجددا مـــا لم تتحرك 
الواليات المتحدة وروسيا للضغط على النظام 
وإجبـــاره علـــى االلتـــزام بالقـــرارات الدولية 

الصادرة بشأن األزمة السورية.

شروط قديمة جديدة لعودة املعارضة السورية إلى جنيف
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أخبار
[ النظام يرد على الهيئة العليا للمفاوضات بتصعيد في إدلب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أجرى رئيس الوزراء األردني 
عبدالله النسور تعديال على حكومته، 

حيث عين مازن القاضي وزيرا 
للداخلية خلفا لسالمة حماد، ويوسف 

الشواربة وزيرا للتنمية السياسية 
خلفا لخالد الكاللدة.

◄ زار وفد إيطالي أمني رفيع 
المستوى القاهرة لساعات بحث 
خاللها دعم عالقات التعاون بين 
مصر وإيطاليا في كافة المجاالت 

األمنية، فضال عن تطورات التحقيقات 
في قضية الشاب اإليطالي جوليو 

ريجيني.

◄ أوقعت صواريخ أطلقت من سوريا 
على مدينة كيليس الحدودية التركية 
قتيال خامسا، حسبما أوردت وسائل 

اإلعالم التركية.

◄ أعلنت ”لجنة اإلنقاذ الدولية“ 
غير الحكومية أن ملكة األردن رانيا 

العبدالله التي تستقبل بالدها اآلالف 
من الالجئين السوريين ستزور 

األسبوع المقبل جزيرة ليسبوس 
اليونانية، بوابة العبور الرئيسية 

للمهاجرين إلى أوروبا.

◄ ُقتل طالب وأصيب 30 آخرون، 
بعضهم بالرصاص في اشتباكات 
باألسلحة النارية، والبيضاء، في 

السودانية، وسط  جامعة ”كردفان“ 
البالد.

◄ بحث الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، الثالثاء، خالل زيارته للعاصمة 

األلمانية برلين سبل حلحلة عملية 
السالم المتعثرة مع اإلسرائيليين.

◄ أوقفت المديرية العامة لألمن العام 
اللبناني مواطنا يشتبه في انتمائه إلى 

تنظيم إرهابي وتواصله مع إرهابيين.

باختصار

تشهد األوضاع في سوريا انتكاسة كبيرة 
سياسيا وعســــــكريا، بعد قرار املعارضة 
ــــــف والتصعيد  تعليق مشــــــاركتها في جني
ــــــى األرض، وال يتوقع أكثر  احلاصــــــل عل
ــــــاس تفاؤال عــــــدول املعارضة قريبا عن  الن
قرارهــــــا خاصة وأن النظــــــام ال يبدي أي 
نية في تقدمي تنازالت ولو بســــــيطة تنعش 

األجواء امللبدة.

{ســـنواصل في األشـــهر التســـعة القادمة الدفع باتجاه حل الدولتين (الفلسطينية واإلسرائيلية) 

على أنه الخيار الوحيد ألن أي اقتراح آخر لن يكون يهوديا أو ديمقراطيا}.
جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

{نحن في الســـودان لدينا مشـــاكل حدودية كثيرة غير قضية حاليب وشـــالتين، لذا ليس هناك معنى أن 

تركز عليها الخرطوم بهذا الشكل}.
الصادق املهدي
رئيس حزب األمة السوداني

الشرطة تتسبب في إحراج جديد للحكومة املصرية

كلما أعيد بناؤها.. تنهار المفاوضات

هوالند يختتم جولته في 

الشرق األوسط بزيارة األردن

} عامن – اختتم الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هوالند جولته في منطقة الشرق األوسط بزيارة 
األردن، الثالثاء، حيث عقـــد لقاء قمة مع الملك 
عبدالله الثاني في قصر الحسينية تطرق خالله 
الجانبان إلى سبل تعزيز العالقات بين البلدين 

والتعاون في الملفات اإلقليمية الحارقة.
وركز لقاء القمة على جهود مكافحة اإلرهاب 
الـــذي يمثل تهديدا مشـــتركا لكل مـــن المنطقة 

العربية وأوروبا. 
وهنـــاك تعـــاون وتنســـيق أمنـــي أردنـــي 
فرنسي كبير، خاصة بعد صعود تنظيم الدولة 
اإلســـالمية وتبنيه ألكثر من عملية إرهابية في 

قلب أوروبا كان لفرنسا نصيب األسد منها.
وتحتضـــن قاعـــدة األميـــر حســـن الجوية 
األردنيـــة طائرات فرنســـية تشـــارك في شـــن 
هجمـــات ضـــد التنظيـــم المتطرف فـــي كل من 

العراق وسوريا.
وتطـــرق الملـــك عبدالله الثانـــي والرئيس 
فرنســـوا هوالنـــد إلى األزمـــة الســـورية التي 
عـــادت إلـــى نقطة الصفـــر بعد انهيـــار الهدنة 
على األرض وتعليق المعارضة مشـــاركتها في 
مباحثـــات جنيف، وتداعيـــات ذلك على الحرب 

على اإلرهاب وأزمة اللجوء.
ومعلـــوم تطابق وجهات النظر الفرنســـية 
األردنية حيال هذا الملف، واالثنان ممثالن في 

التحالف الداعم للمعارضة ”أصدقاء سوريا“.
وأكـــد هوالنـــد للعاهل األردنـــي دعم بالده 
للمملكة في مواجهة أزمة الالجئين السوريين، 
الذين جـــاوز عددهم المليون نســـمة، حســـب 

إحصائيات غير رسمية.
وأثر هذا الرقم بشـــكل كبيـــر على اقتصاد 
األردن الهش بطبعه نتيجة غياب الموارد، ولم 
تحصـــل عمـــان إال على دعم مالـــي ضئيل رغم 

الوعود الغربية وخاصة األوروبية الكبيرة.
وفي ســـياق مرتبط بالمشـــهد في المنطقة 
ركز اللقاء، وفق مصـــادر مطلعة، على المؤتمر 
الدولي الـــذي دعت إليه باريـــس لحل الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي.
ويعتبـــر األردن إحدى الدول الرئيســـة في 
المنطقـــة المعنيـــة بهذا الملـــف، وأبدت عمان 
فـــي وقت ســـابق تأييدها لعقد هـــذا المؤتمر، 
وإن كانت تـــدرك صعوبة تحقيقه لنتائج مهمة 
وملموســـة في ظل التعنت اإلسرائيلي وغياب 

أي إرادة لدى األخيرة إلنهاء الصراع.
ووصل هوالند إلـــى األردن صباح الثالثاء، 
حيث كان في اســـتقباله في مطار الملكة علياء 
الدولـــي (30 كلم جنوب عمـــان) وزير التخطيط 

عماد الفاخوري وعدد من المسؤولين.
وكان هوالنـــد قد بدأ جولتـــه بزيارة لبنان، 

السبت، ثم مصر األحد.

رياض حجاب:

أطالب الواليات المتحدة 

األميركية بتقديم 20 بالمئة 

مما يقدمه حلفاء النظام

} رجال شـــرطة لبنانيون يرافقون الصحافية األســـترالية تارا بروان، المتهمة بمحاولة اختطاف طفلين، إلى سجن بعبدا للنساء، إلى حين الحكم في 
القضية األربعاء.

قاتل الفتى الفلسطيني 

أبوخضير ليس مختال عقليا
إســـرائيلية،  محكمـــة  أعلنـــت   – القــدس   {
الثالثاء، أهلية المتهم الرئيســـي اإلســـرائيلي 
في قتـــل الفتى الفلســـطيني محمد أبوخضير 
بإحراقـــه حيا في العـــام 2014، ويمكن بالتالي 

محاكمته.
وأوضـــح بيـــان صـــادر عـــن وزارة العدل 
اإلســـرائيلية ”وجدت المحكمـــة أنه في الوقت 
الـــذي ارتكبت فيـــه الجريمة، لم يكـــن المتهم  

يعاني من مشاكل عقلية“.
ويعتبـــر المتهم يوســـف حاييـــم بن دافيد 
(31 عاما) المحرض والمنفذ الرئيسي لجريمة 
خطف وقتل محمد أبوخضير في 2 يوليو 2014 

في القدس الشرقية المحتلة.
وكانـــت المحكمة قضت فـــي 4 فبراير على 
شـــريكيه بالســـجن مدى الحياة ألحدهما و21 
عامـــا للثاني. وقال مهند جبارة، محامي عائلة 
أبوخضير ”الحكم جـــاء متأخرا ولكنه خطوة 

في االتجاه الصحيح“.
وقتل محمد أبوخضيـــر (16 عاما) من حي 
شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني 
من يوليو 2014 بعدما خطفه ثالثة إسرائيليين 
وضربـــوه ونكلـــوا به ورشـــوا عليـــه البنزين 
وأحرقـــوه وهو على قيد الحيـــاة في غابة في 

القدس الغربية.
وساهمت الجريمة في اندالع حرب غزة في 

يوليو وأغسطس 2014.



} بغــداد - عــــادت مظاهر الغضب الشــــعبي 
تغزو شوارع العاصمة العراقية بغداد وعددا 
من مراكــــز احملافظات بالتزامــــن  مع تصاعد 
األزمــــة السياســــية وفشــــل جهــــود تطويقها 
في ظّل ”اســــتماتة“ مختلــــف مكونات الطبقة 
السياســــية في الدفاع عن مكاسبها، وحماية 
مواقعهــــا فــــي الســــلطة من عمليــــة اإلصالح 
املفترضــــة ومن التعديل الــــوزاري الذي غاب 
حتــــت ركام أزمة مجلس النــــواب، التي قفزت 
إلــــى الواجهة لتغطي علــــى مطالب العراقيني 
بتحســــني األوضاع املعيشــــية وحتقيق األمن 

ومحاربة الفساد.
ومع فشــــل البرملان العراقي، الثالثاء، في 
التـوصل إلى نـزع فتيـل أزمة رئـاســــة مجلس 
النواب خالل اجللسة الطارئة التي دعا إليها 
رئيــــس اجلمهوريــــة فــــؤاد معصــــوم، تدفقت 
جمـــــوع احملتجــــني باجتــــاه قلــــب العـاصمة 

بغداد. 
وبدأ التحضيــــر العتصام يتوّقع أن يكون 
أطول من ســــابقه وأكثر إصرارا على حتقيق 

املطالب الشعبية.
وبينما استعّد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر من خالل جلان تنظيم تضّم املئات من 
املتطّوعني، للتحّكم باحلراك االحتجاجي على 
غرار املّرة السابقة، ملنع انزالقه باجتاه تهديد 
نظام حكم األحزاب الدينية، أظهرت أعداد من 
املتظاهريــــن إصــــرارا على االحتجاج بشــــكل 

مستقل حتت راية ”احلراك املدني“.
وقال شــــهود عيــــان إّن هذا احلــــراك أعّد 
الفتات وشعارات وأهازيج ال تستثني املطالبة 
بإســــقاط نظام احملاصصة وبرحيــــل الطبقة 
السياسية برّمتها دون اســــتثناء، األمر الذي 
جعل السلطات تبادر بإجراءات أمنية صارمة 
ملواجهــــة إمكانية انفالت زمــــام االحتجاجات 

من يد زعيم التيار الصدري.

ومن جهتها قالت مصادر نيابية، إّن رجال 
دين، وزعماء سياسيني نصحوا الصدر بعدم 
املقامــــرة باللجوء إلى الشــــارع مجــــّددا بناء 
علــــى معلومات بشــــأن اهتزاز ثقــــة عدد كبير 
من احملتجني بــــه العتبارهم إياه متواطئا في 

حماية النظام القائم.
وتصاعدت أزمة البرملان العراقي الثالثاء 
باعتراض الفريق املؤيد لرئيس البرملان سليم 
اجلبوري على اعتالء عدنان اجلنابي الرئيس 
النــــواب املعتصمون  الــــذي انتخبــــه  املؤقت 

منصة الرئاسة.
وســــرعان ما بدأت كتل األحــــزاب الكردية 
ومتحدون التي تضم أطرافا سنية إضافة إلى 
كتل املواطن بزعامــــة عمار احلكيم والفضيلة 

وبدر باالنسحاب من اجللسة.
وقالــــت النائبــــة آالء الطالباني في مؤمتر 
”نحــــن  القاعــــة  مغادرتهــــا  بعــــد  صحافــــي 
املجتمعــــون هنا، احتــــاد القــــوى، واملواطن، 
وكتلــــة  واملســــيحيني،  والتركمــــان،  وبــــدر، 
الفضيلــــة، حضرنا بنــــاء على دعــــوة رئيس 

اجلمهورية حلل األزمة، وحماية الدستور“.
املعتصمــــني  بــــأن  ”فوجئنــــا  وأضافــــت 
اســــتمروا فــــي أجندتهــــم، مــــن دون نصــــاب 
واتخــــذوا قــــرارات لــــذا قررنــــا االنســــحاب، 
من هــــذه اجللســــة الطارئة“. واعتبــــرت ذاك 
مبثابة ”ضرب للشــــراكة الوطنيــــة، والعملية 

السياسية“.
مــــن جهته، قال النائب عــــن كتلة متحدون 
أحمــــد املســــاري، ”هــــذا انتهــــاك للشــــرعية، 
ومخالفة للدستور، لن نعود إال في حال عودة 

الشرعية“.
وفي املقابل قال النائب حيدر الكعبي أحد 
النــــواب املعتصمني داخل البرملــــان وهو من 
الفريق املعارض للجبــــوري، ”النصاب اكتمل 
واجللســــة افتتحهــــا الرئيس املؤقــــت عدنان 

اجلنابي وفتح باب الترشيح اخلميس“.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن التركيز 
على الوضع القانوني لرئيس مجلس النواب 
املقال هو محاولة للهروب من األزمة احلقيقية 

التي تتعلق بطبيعة وآليات احلكم.
وكان ســــليم اجلبوري في منصبه رئيسا 
ملجلس النواب مبثابة صمام أمان الســــتمرار 

حــــزب الدعــــوة الذي يقــــوده رئيــــس الوزراء 
الســــابق نوري املالكي في الســــلطة، وهو ما 
كشف عنه مسعاه إلى إقرار التشكيلة الوزارية 

التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وبحســــب مراقب سياســــي عراقي حتدث 
لـ”العرب“، فإن ما يخفيه النواب املعتصمون 
من أســــباب اعتصامهم إمنا يتعلق برغبتهم 
فــــي إنهاء حكــــم حزب الدعوة من خالل شــــل 
قــــدرة العبــــادي على احلركة وذلــــك من خالل 
االمتنــــاع عن إقــــرار تلك التشــــكيلة. وتعكس 
رغبة النواب تلك في حقيقتها موقف مختلف 
الكتل احلزبية، وباألخص منها كتل التحالف 
الوطني وفي مقدمتها كتلتا األحرار واملواطن 
اللتان ال يجمعهما شيء سوى املوقف املضاد 

الستمرار حزب الدعوة في احلكم.

ويضيــــف ذات املراقــــب السياســــي ”ومن 
هــــذا املنطلق، فإن رفض العودة إلى مناقشــــة 
إقالــــة رئيس البرملان يعتبر بالنســــبة للنواب 
خطــــوة تضمــــن للمجلس قدرته على إفشــــال 
مســــاعي رئيس الـوزراء ومن ثم إجباره على 

االستقالة“.
وكان رئيــــس اجلمهوريــــة فــــؤاد معصوم 
دعا إلى انعقاد اجللســــة االستثنائية للبرملان 

لتطويق اخلالفات.
املبــــادرة  إّن  عراقيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
جــــاءت بدفــــع مــــن جهــــود أميركيــــة إيرانية 
مشتركة واتصاالت شــــملت العديد من القادة 
السياســــيني حلّثهم على ”مللمة أزمة البرملان“ 
قبل أن تؤّدي إلى إســــقاط العملية السياسية 
التــــي كانت انطلقت في العراق بتنســــيق بني 

طهران وواشنطن بعد إســــقاط نظام الرئيس 
األســــبق صدام حســــني. وبــــدا خــــالل األيام 
املاضيــــة أّن أطرافــــا في العملية السياســــية، 
ذاتها تعمل على تأجيج أزمة البرملان للتهرب 
من اإلصالح كون قياداتها موّرطة في الفساد 
ومطلوبة للمحاسبة، وكون التعديل احلكومي 

يفقدها مواقعها في السلطة.
وحســــب مراقبني، فــــإن األزمــــة الراهنة، 
ســــاهمت فــــي انكشــــاف الطبقة السياســــية 
العراقيــــة برّمتها أمام العراقيني، ما يرّشــــح 
الشــــارع العراقي لصيف أســــخن من سابقه، 
خصوصــــا وأن أبســــط املطالــــب التي فجرت 
احتجاجات الصيف املاضي، لم تتم االستجابة 
ألبسطها مثل مطلب توفير الكهرباء على مدار 

الساعة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

موجة غضب جماهيري تداهم السياسيين المتقاتلين على السلطة في العراق
[ فشل جهود تطويق أزمة البرلمان [ الحراك المدني يعود والشارع يستعد لإلفالت من قبضة الصدر

◄ كشفت مصادر مطلعة عن توّجه 
الحكومة األميركية نحو الموافقة 

على صفقتين لبيع مقاتالت من صنع 
شركة بوينغ لقطر والكويت بقيمة 4 
مليار دوالر لألولى، و3 مليار دوالر 

للثانية. وقال أحد المصادر إّن 
”العقبة األخيرة أمام الصفقتين هي 
الحصول على موافقة مجلس األمن 

القومي والبيت األبيض“.

◄ أعلن في إيران عن تعثر 
المحادثات مع السعودية بشأن 

ترتيبات موسم الحج المقبل بسبب 
مسألة تأشيرات الدخول لإليرانيين 
والتي تطالب طهران بمنحها داخل 

األراضي اإليرانية، علما أن العالقات 
الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين 

وتتولى سفارة سويسرا في طهران 
تسيير المصالح السعودية في إيران.

◄ قالت وكالة األنباء الرسمية 
القطرية إّن أمير البالد الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني بحث في اتصال 
هاتفي أجراه الثالثاء مع الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين التطورات 
في سوريا وعددا من القضايا 

اإلقليمية والدولية.

◄ وّقعت المملكة العربية السعودية 
ممثلة بولي العهد وزير الداخلية 

األمير محمد بن نايف، مع جمهورية 
جيبوتي ممثلة بوزير الداخلية حسن 
عمر محمد برهان، اتفاقية تعاون في 
المجال األمني وذلك خالل زيارة قام 

بها برهان للرياض.

◄ استهجنت وزارة العدل البحرينية 
في بيان أصدرته الثالثاء، عدم إدانة 

الجمعيات السياسية المعارضة؛ 
الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي، 
والمنبر الديمقراطي التقدمي، بشكل 

صريح لعملية قتل شرطي السبت 
في قرية كرباباد في هجوم بقنابل 

حارقة. 
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أخبار

أزمة البرملان عّرت بشــــــكل نهائي الطبقة السياســــــية أمام الشارع العراقي الذي يستعد 
لصيف أســــــخن من ســــــابقه، خصوصا وأّن األزمات التي أججــــــت احتجاجات الصيف 

املاضي، مثل أزمة الكهرباء، لم تخف حّدتها بل ازدادت تشعبا وتعقيدا.

«قـــوى مهمـــة ونافذة في بغداد عملت علـــى زرع خنجر في خاصرة اإلقليم بتســـهيل احتالل 

املوصل، ولوال قوات البيشمركة لكانت كركوك ثالثة بعد املوصل والرقة}.

كفاح محمود
 مستشار إعالمي لدى رئاسة إقليم كردستان العراق

«عاصفة الحزم أعادت الثقة والقوة إلى كل الشباب العربي وبينت لنا أننا نقف على أرض صلبة 

في الدفاع عن حقوقنا}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير اخلارجية البحريني

مكان مناسب

باختصار

} واشــنطن - دعـــا رئيـــس مجلـــس النواب 
األميركي بول ريان الثالثاء إلى حماية عالقات 
بالده باململكة العربية الســـعودية، محّذرا من 
ارتكاب أخطاء جتاه احللفاء املهّمني للواليات 

املّتحدة.
وجاء كالم املشـــّرع األميركي عشية زيارة 
يقـــوم بها الرئيس بـــاراك أوباما إلى الرياض 
يعقـــد خاللها قّمة مع العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز تسبق قّمة جماعية مع 

قادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
وسبقت هذه الزيارة حملة وصفها مراقبون 
بـ«املنسقة» من قبل لوبيات تنشط في الواليات 
املتحدة وحاولت تســـليط ضغوط شديدة على 
السعودية، بدا أّن لها صلة باملواقف اجلديدة 

للمملكة واملتمّيزة بالصرامة جتاه واشـــنطن 
في ظّل خالفـــات معها على قضايـــا تعتبرها 
الرياض حيوية الســـتقرار املنطقة، على غرار 
املوقـــف من القضية الســـورية، ومـــن التدخل 
اإليراني في شـــؤون املنطقـــة حيث بدت إدارة 
الرئيس بـــاراك أوباما أقـــّل اكتراثا بحذيرات 
الســـعودية ومعظم دول اخلليـــج من خطورة 
السياســـات اإليرانيـــة على الســـالم اإلقليمي 

والدولي.
وّمتت فـــي نطاق حملة الضغـــط املذكورة 
محاولة الزّج باســـم الســـعودية في تفجيرات 
١١ ســـبتمبر بشـــكل وصف من قبـــل مراقبني 
باالعتباطي وغير املســـتند أليـــة أدّلة واملثير 
لألسئلة بشـــأن توقيته والتأخر في إثارته ١٥ 

ســـنة كاملة. ووصل األمر حـــّد اقتراح جهات 
وصفت بـ«املتشـــّددة» فـــي الكونغرس لقانون 
يتيح للمواطنني األميركيني مقاضاة احلكومة 

السعودية فيما يتعّلق بالتفجيرات املذكورة.
وحتدث ريان إلى الصحافيني عقب اجتماع 
مع األعضاء اجلمهوريـــني في مجلس النواب 
قائال «يجب أن نعيد النظر في مشروع القانون 

لنضمن أال نرتكب أخطاء مع حلفائنا». 
وكانت صحيفـــة نيويورك تاميز األميركية 
قالـــت اجلمعـــة املاضية «إن وزيـــر اخلارجية 
السعودي عادل اجلبير أبلغ مشرعني أميركيني 
بأن بالده ســـتضطر لبيع أصول أميركية مبا 
يصل إلى ٧٥٠ مليار دوالر إذا مت إقرار مشروع 

القانون».

وقبل أشـــهر من مغـــادرة الرئيـــس باراك 
أوباما ســـّدة الرئاســـة، ال تبدو عالقات بالده 
بالســـعودية، احلليف التقليدي القوي لها في 
املنطقة، على أحســـن ما يرام بفعل سلسلة من 
السياســـات اتبعتها إدارته وســـاهمت بشكل 

كبير في فتور العالقة مع الرياض.
وفيمـــا بدت األولى أقـــل اكتراثا بالتعاون 
حلمايـــة مصالـــح حلفائهـــا اخلليجيني، بدت 
الثانيـــة أكثـــر حرصا على البحـــث عن بدائل 
تخفف االعتماد على احلليف األميركي معتمدة 
علـــى قوة تأثيرها االقتصادي والدبلوماســـي 
في توســـيع شـــبكة العالقات مع قـــوى دولية 
ناشئة، وفي جتميع أقصى ما ميكن من القوى 

اإلقليمية في مواجهة املخاطر والتهديدات.

} صنعــاء - ُســـّجل الثالثـــاء ســـقوط قتلـــى 
وجرحـــى في مواجهات مبناطق مينية متفرقة 
بني القوات احلكومية واملقاومة الشـــعبية من 
جهة، وقوات احلوثي وعلي عبدالله صالح من 
جهـــة مقابلة، في انعكاس مباشـــر لتأّخر وفد 
املتمّردين في السفر إلى الكويت للمشاركة في 
مباحثات سياسية كان يفترض أن تبدأ االثنني 

قبل أن يتم إرجاؤها.
وانتقـــدت مصـــادر مقّربـــة من الســـلطات 
الشـــرعية اليمنيـــة، إخـــالل احلوثيني مبوعد 
الثامن عشـــر من أبريل اجلـــاري بعد أّن ظلوا 
يؤّكـــدون التزامهـــم به، واصفة هذا الســـلوك 
بـ”املنـــاورة التـــي تقف وراءها إيـــران بهدف 
إفشـــال جهود السالم، على اعتبار طهران هي 
املستفيدة األولى من بقاء اليمن في حالة حرب 

وفوضى“. 
ومن جهتها حتّدثت مصادر دبلوماسية عن 
جهـــود تبذل في عدد مـــن العواصم اإلقليمية، 
إلقنـــاع احلوثيـــني باالنضمام إلـــى محادثات 

الكويت قبل نهاية األسبوع اجلاري.
وقالـــت ذات املصادر إن جماعة أنصارالله 
تلقت عبر وسطاء إقليميني إنذارا واضحا بأّن 
خيار القّوة يظّل مطروحا، وأن أبواب الســـالم 
لن تظل مشـــرعة إلـــى ما ال نهايـــة. وانعكس 
تلكـــؤ احلوثيني في االنضمـــام إلى محادثات 
الكويت على عدد من جبهات القتال التي عادت 

لتشتعل من جديد بعد فترة هدوء نسبي.

وقتل ١٣ مســـلحا في معارك بـــني القوات 
احلكومية اليمنية واملتمردين شـــرق صنعاء، 

بحسب ما أفادت مصادر عسكرية الثالثاء.
وقـــال مندوبون إن مبعـــوث األمم املتحدة 
لليمن سعى الثالثاء إلى إقناع جماعة احلوثي 
بإرســـال ممثلـــني عنها حملادثات الســـالم في 
الكويـــت فيما أصبحت الهدنة التي أعلنت في 

العاشر من هذا الشهر على وشك االنهيار.
وقـــال مستشـــار لوفـــد األمم املتحـــدة في 
الكويـــت إن احلوثيـــني اتســـموا ”باإليجابية 
حتى يومني ماضيني، وإنهم اتفقوا  الشديدة“ 
مع مبعوث األمم املتحدة إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد على كل شـــيء تقريبا، قبـــل أن يغيروا 

موقفهم بشكل مفاجئ
ولـــم يتحـــرك املفاوضـــون احلوثيون من 
صنعاء مطالبني بااللتزام الكامل بوقف إطالق 
النار رغم االتهامات التي توّجه إليهم بخرقه. 
ورفـــض احلوثيون كذلك جدول أعمال مقترحا 
ينـــص علـــى أن يســـلموا أســـلحتهم الثقيلة 
وينسحبوا من املناطق التي يسيطرون عليها 

قبل تشكيل حكومة جديدة.
ويرجـــح أن يؤدي فشـــل احملادثـــات إلى 
تصاعـــد القتال بني احلوثيـــني املوالني إليران 
والرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح من 
جانـــب وبني أنصار الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي املدعومني مـــن التحالف العربي بقيادة 

السعودية من اجلانب اآلخر.

مشرع أميركي يدعو إلى حماية عالقات بالده بالسعودية

مناورة الحوثيني تزرع العوائق في طريق السالم اليمني

القانونـــي  الوضـــع  علـــى  التركيـــز 

النـــواب املقـــال  لرئيـــس مجلـــس 

محاولة للهروب من األزمة الحقيقية 

التي تتعلق بطبيعة وآليات الحكم

◄

صوت السالح ما يزال طاغيا على همس السالم

ّ



} نيويــورك  - أبـــان تقرير األمـــني العام لألمم 
املتحـــدة بان كي مون حـــول النزاع الصحراوي 
والـــذي قدمه إلـــى مجلس األمـــن، الثالثاء، عن 
تناقضات واضحـــة في التعامل مـــع املعطيات 
امليدانيـــة واحلقائـــق التاريخيـــة التـــي تثبت 
مغربية الصحراء وعن انحياز جلّي لطرف دون 
آخر تعزز بزيارته األخيرة إلى مخيمات تندوف.    
وقد استجاب بان كي مون للطرف األضعف 
فـــي هـــذا النزاع الـــذي طال أمـــده، حيث طالب 
بإعـــادة البعثـــة األمميـــة حلفـــظ الســـالم في 
الصحـــراء املغربية بعـــد تصريحاتـــه املعادية 
للربـــاط والتـــي رّد عليهـــا بقـــوة وحتّولت معه 
سياســـة املغرب في التعاطي مع قضيته األولى 
مـــن الدفاع إلـــى الهجوم خاصة مع الســـقطات 

األخيرة لبان.
وتضمـــن التقرير األممي مغالطـــات عديدة 
لعـــل أبرزها حتديـــد مهام بعثـــة األمم املتحدة 
حلفظ السالم في الصحراء، فبينما تقول جبهة 
البوليســـاريو أن اختصاص البعثة يتحدد في 
إجراء اســـتفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء، 
يؤكد املغرب أن مهمة البعثة تتعلق فقط مبراقبة 
وقف إطـــالق النار وهو ما ُيثبته تقرير ســـابق 
لبان كـــي مون نفســـه ســـنة 2007 وحتديدا في 

الفقرة الثامنة والعشرين.
وأوصـــى األمـــني العـــام لـــألمم املتحدة في 
تقريره اجلديد حول النزاع الصحراوي بتمديد 
تفويـــض بعثة حفظ الســـالم التابعـــة للمنظمة 
الدولية في منطقة الصحراء املغربية 12 شهرا.

إذا اضطرت بعثة  وقال بـــان في التقريـــر “ 
األمم املتحـــدة للرحيـــل أو وجدت نفســـها غير 
قادرة علـــى تنفيذ التفويض الذي حدده مجلس 
األمن فإن ذلك ســـيزيد كثيـــرا خطر انهيار وقف 
إطـــالق النار واســـتئناف االقتتال مبا يصاحبه 

من خطر التصعيد إلى حرب شاملة“.
وبعث زعيم جبهة البوليساريو االنفصالية 
محمد عبدالعزيز برســـالة إلى بان كي مون، منذ 
أيام، يحثـــه ومجلس األمن الدولي على الضغط 
على املغرب لوقف تدخله في بعثة حفظ الســـالم 

الدولية بالصحراء.
وخالل زيارتـــه األخيرة إلـــى املنطقة مطلع 

مارس املنقضي، أثار بان كي مون غضب املغرب 
الصحـــراء بينما يعتبر  بحديثه عـــن ”احتالل“ 
املغـــرب األقاليـــم اجلنوبية جـــزءا ال يتجزأ من 

ترابه الوطني.
وردا على ذلك، قام املغرب بطرد كل اخلبراء 
املدنيـــني العاملني في بعثة األمم املتحدة وأغلق 

مكتبا لالرتباط العسكري.
وحذر محمـــد عبدالعزيـــز األمم املتحدة من 
احتمال استئناف القتال مع املغرب اذا لم تنجز 
بعثـــة األمم املتحدة فـــي هذه املنطقـــة مهمتها 

بالكامل.
ومثل اجلدل الذي ثار بشأن تعبير ”احتالل“ 
الـــذي اســـتخدمه بـــان خـــالل زيـــارة ملخيمات 
تندوف لالجئني الصحراويـــني ولقاءه بقيادات 
البوليساريو، األسوأ بني األمم املتحدة واملغرب 
منذ عام 1991 حني توسطت املنظمة الدولية في 
وقف إلطـــالق النار إلنهاء حرب بني الســـلطات 
املغربية واالنفصاليني. وأنشئت قوة املينورسو 

في ذلك التاريخ.
وقـــال عبدالعزيـــز في رســـالتة إنـــه إذا لم 
ميـــارس مجلس األمن الدولـــي ”ضغطا حقيقيا 
على املغرب عبر السماح لبعثة األمم  ومباشرا“ 
املتحدة ”باســـتئناف عملها وتفويضها لتنظيم 
استفتاء حول حق تقرير املصير“، فإن ”الشعب 
الصحراوي ســـيضطر للدفاع عـــن حقوقه بكل 
الوسائل الشرعية مبا في ذلك الصراع املسلح“.
وليست هذه هي املرة األولى التي تهدد فيها 
قيادة جبهة البوليســـاريو بالعـــودة إلى العمل 
املســـلح رغم وجود العديد من القيادات داخلها 

ترفض رفع السالح في وجه املغرب.
وقـــد عّمقـــت التشـــكيلة احلكوميـــة التي 
أعلنـــت عنها البوليســـاريو فـــي بداية يناير 
مـــن الســـنة اجلاريـــة اخلالفات بـــني قادتها 
بعدما ّمت اســـتبعاد أســـماء عديدة وازنة عن 
املناصب السيادية. وقّرر زعيم اجلبهة محمد 
عبدالعزيـــز إبعاد أحـــد أبرز قادتهـــا، محمد 
األمـــني البوهالـــي، عن منصب وزيـــر الدفاع 
الذي قضى به أزيد من 20 ســـنة وكّلفه بإدارة 
مـــا ُيســـمى وزارة ”البناء وإعمـــار األراضي 

احملررة“، وهي وزارة شكلية وال وزن لها.

كمــــا قــــام محمــــد عبدالعزيز باســــتبعاد 
العديد من الشــــخصيات املتمرسة واملعروف 
عنهــــا معارضتهــــا لسياســــته وتعويضهــــا 
بقيــــادات شــــابة من التيــــار املتشــــدد داخل 
اجلبهة والــــذي يدعو إلى رفع الســــالح ضّد 

اململكة املغربية.
زعيــــم  خيــــار  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
البوليســــاريو تقوية اجلناح املتشدد بتقليده 
مناصب وزارية يعّد رسالة مشّفرة إلى املغرب، 
وقد يؤّدي إلى انقسامات داخلية حادة خاصة 
وأن البشير مصطفى السيد الرجل الثاني في 
اجلبهة وأحد مؤسســــيها يرفــــض التصعيد 

العسكري إلى جانب محمد األمني البوهالي. 
وبدأت قضية الصحراء املغربية ســــنة 1975، 
بعد إنهاء تواجد االحتالل األسباني بها حني 
نظم العاهل املغربي الراحل، احلسن الثاني، 
”املســــيرة اخلضراء“، وهي مســــيرة شعبية 
سلمية، شــــارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، 
لكن مبجــــرد جــــالء االحتالل األســــباني عن 
منطقة الســــاقية احلمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب ملوريتانيا، دخلت البوليساريو 
فــــي حرب ضد  الرباط ونواكشــــوط، حملاولة 

السيطرة على املنطقتني.
وفي العام 1979 انســــحبت موريتانيا من 

وادي الذهب لصالح اإلدارة املغربية، ليستمر 
النزاع املسلح بني البوليساريو والرباط إلى 
حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطالق النار برعاية األمم املتحدة.
يذكــــر أّن املغرب، بــــادر باقتــــراح احلكم 
الذاتــــي في أقاليمــــه اجلنوبية كحــــل إلنهاء 
النــــزاع، مينح منطقة الصحــــراء حكما ذاتيا 
موســــعا في إطــــار الســــيادة املغربيــــة. وقد 
القــــت هذه املبــــادرة دعما دوليا واســــعا غير 
أّن إصــــرار جبهــــة البوليســــاريو على خيار 
االســــتقالل ورفضها التفاوض حول املقترح 
املغربي، تسبب في تصاعد األزمة السياسية.
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◄ كشفت وزارة الداخلية التونسية، 
الثالثاء، عن إيقاف خلية إرهابية 
موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية 

بمنطقة سيدي حسين بأحواز العاصمة 
تعمل على استقطاب مجندين إلى 

التنظيم وتسريب أسلحة عبر الحدود 
مع ليبيا.

◄ نّظم العشرات من الحقوقيين 
والباعة المتجولين بمدينة القنيطرة 

شمالي المغرب، وقفة احتجاجية 
للتعبير عن التضامن مع بائعة متجولة 

أحرقت نفسها قبل أيام أمام مبنى 
البلدية في المدينة إثر ما اعتبرته 
”إهانة“ تعرضت لها من قبل رجال 

األمن.

◄ في ختام جولته في شمال أفريقيا 
التقى نائب المستشارة األلمانية 

أنجيال ميركل، زيجمار جابريل، العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في 

العاصمة المغربية، الثالثاء، إلجراء 
محادثات حول قضايا اقتصادية 

وأيضا حول سياسة اللجوء األلمانية 
واألوروبية.

◄ قالت مصادر عسكرية متطابقة 
إن الجيش الليبي سيطر على مواقع 
حيوية في بنغازي من بينها مجمع 
مصانع شركة اإلسمنت الليبية في 

الهواري وميناء المالحة في قنفودة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثالثاء، عن اعتقال إرهابي في عملية 

عسكرية في ليتيمة بمحافظة تبسة 
(700 كيلومتر شرق الجزائر)، موضحة 

أنه تم خالل العملية ضبط بندقية 
هجومية وكمية من الذخيرة كانت 

بحوزة اإلرهابي الموقوف.

◄ ذكرت وزيرة الدفاع األلمانية 
أورزوال فون دير الين أنه ال توجد حتى 
اآلن خطة زمنية محددة لتوسيع نطاق 

المهمة العسكرية لالتحاد األوروبي 
قبالة السواحل الليبية.

باختصار

{تهويش} أممي عن استئناف الحرب في الصحراء المغربية
[ تقرير بان كي مون حول الصحراء يؤكد انحيازه [ مغالطات حول مهمة بعثة المينورسو وردت في التقرير
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} لنــدن - قــــال وزيــــر اخلارجيــــة البريطاني 
فيليــــب هامونــــد، الثالثاء، إن بــــالده ال تعتزم 
إرســــال قوات بريــــة إلى ليبيا وذلــــك ردا على 
تقاريــــر إعالميــــة أفــــادت بــــأن قــــوات خاصة 

بريطانية تنشط بالفعل في البالد.
وأضاف أمام البرملان لدى عودته من زيارة 
لليبيــــا واجتماعه بحكومة الوفاق الوطني في 
طرابلــــس ”أرى بوضــــوح أنــــه ال توجد رغبة 
في ليبيــــا في وجود قوات بريــــة أجنبية على 

األرض“.
وأضــــاف قولــــه ”ال نتوقــــع أي طلبات من 
حكومــــة الوفاق الوطني إلرســــال قــــوات برية 
قتالية ملواجهة داعش أو أي جماعات مسلحة 

أخرى وال نعتزم إرسال قوات ملثل هذا الدور“.
وأعلــــن هاموند خــــالل زيارتــــه لليبيا عن 
تقدمي ”مســــاعدة فنية“ قيمتها عشــــرة ماليني 
جنيه إســــترليني (14.4 مليون دوالر) للحكومة 
اجلديــــدة منهــــا 1.4 مليون جنيه إســــترليني 
ملكافحــــة الهجــــرة غيــــر الشــــرعية والتهريب 
واجلرمية املنظمة و1.8 مليون جنيه إسترليني 

لدعم أنشطة مكافحة اإلرهاب.
وناشد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج 
أوروبا املســــاعدة في مكافحة مهربي البشــــر 
لكنــــه لم يصل إلــــى حد توجيه دعوة رســــمية 
يقــــول االحتاد األوروبي إنهــــا تلزم لنقل بعثة 
االحتاد األوروبي البحرية في البحر املتوسط 

إلى املياه اإلقليمية الليبية بهدف وقف املوجة 
اجلديدة من املهاجرين.

هــــذا وقالــــت احلكومــــة املؤقتة برئاســــة 
عبدالله الثني في بيان لها، الثالثاء، إن إعالن 
حتريــــر مدينــــة بنغــــازي بالكامل بــــات ”قاب 
قوســــني أو أدنــــى“، مؤكدة أن قــــوات اجليش 
بقيــــادة خليفة حفتر حتقــــق انتصارات كبيرة 

على املتشددين.
وأبــــرز  املتشــــددة  املجموعــــات  وتتركــــز 
اجلهاديــــة فــــي مدينــــة بنغازي  التنظيمــــات 
التي تعتبر ثاني كبريــــات املدن الليبية ومهد 
االنتفاضة الشــــعبية التــــي دعمها الحقا حلف 
شــــمال األطلسي (ناتو) ســــنة 2011، ضد نظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
ومنذ بدء معركــــة حترير بنغازي منذ نحو 
ســــنة، جنح اجليش في الســــيطرة على معظم 
أرجــــاء املدينــــة، وطرد املســــلحني مــــن مواقع 

استراتيجية، كاملطار وعدة معسكرات.
ومتكن اجليش الليبي من السيطرة تقريبا 
على كامل مدينة بنغازي ما عدا محور القوارشة 
الذي يقع خارج املدينة من جهة الغرب، وتوقع 
متابعون أن تنجح القوات املسلحة في حترير 
هذه املنطقة وحتجيم تنظيم داعش، موضحني 
أنــــه بتحرير محور القوارشــــة سيســــهل على 
اجليــــش التحرك باجتاه أجدابيــــا ومنها إلى 

النوفلية وبن جواد على مشارف سرت.

} اجلزائر - تشـــير مصادر إعالمية محلية إلى 
أن األمني العام بالنيابة حلزب التجمع الوطني 
الدميقراطـــي (األرنـــدي) فـــي اجلزائـــر، أحمد 
أويحيـــى، لن يفوز باألمانـــة العامة للحزب في 
املؤمتر الوطني املقرر تنظيمه في بداية شـــهر 

مايو املقبل مثلما ُيسّوق له.
وكانت مجموعة من قيادات احلزب ونوابه 
الســـابقني قـــد طالبـــوا بتأجيـــل انعقـــاد هذا 
املؤمتر االســـتثنائي من أجل إعـــادة النظر في 
التحضيرات اخلاصة به التي ”شـــابتها العديد 
من اخلروقات“، حســـب معارضني لتنظيم هذا 

املؤمتر.
وحتّصل احلـــزب على رخصة رســـمية من 
وزارة الداخلية لعقـــد مؤمتره دون األخذ بعني 
االعتبـــار مواقـــف املعارضـــني وكأن بحصول 
أويحيـــى علـــى الترخيص إشـــارة خضراء من 
السلطات إلى خالفة نفسه على رأس ثاني أكبر 

أحزاب املواالة في اجلزائر.
ورّدا علـــى مناوئيه الذيـــن طالبوا بتأجيل 
انعقـــاد املؤمتر، أكد أحمـــد أويحيى، منذ أيام، 
أن ”املؤمتر االســـتثنائي للحزب سيشهد إقرار 
االقتـــراع الســـري النتخـــاب األمـــني العام مما 
يعد ســـابقة في تاريخ احلزب“، مشددا على أن 
”هذا املؤمتر ســـيكون املوعد الذي سيضع حدا 
لالنحرافـــات التي دخلت بيت التجمع منذ أربع 
سنوات، والتي يسعى البعض إلعادة إحيائها“.
وأضـــاف قوله ”ثقافة األغلبيـــة طاملا كانت 
ثقافـــة راســـخة داخل احلـــزب والـــذي يجري 
فيه العمل فـــي ظل احترام القانون األساســـي 
للحزب، وسنقف في وجه من يسعى للعودة إلى 

دكتاتورية األقلية وفوضى الشراذم“.
ويبدو أن اخلالفـــات تصاعدت بني مؤيدي 
أويحيـــى وبـــني مناوئيه، حيث يعتبره الشـــق 
األول قادرا على قيادة احلزب نظرا إلى تاريخه 
السياسي، في حني يؤكد الشق الثاني أن وجود 
القيادي بلقاســـم مالح على رأس احلزب ميكن 
أن ُيحدث تغييرا جذريا في سياســـته الداخلية 
ويرتقـــي به نحو األفضل على مســـتوى متكني 

القواعد من املشاركة في أخذ القرار.

فـــي املقابل، نفى معارضو اســـتمرار أحمد 
أويحيـــى علـــى رأس حـــزب التجمـــع الوطني 
الدميقراطي، وخالفة نفســـه في املؤمتر املقبل، 
أن تكـــون دوافعهم متتـــد إلى جهـــات خارجة 
عـــن احلـــزب، أو أنهـــم يـــؤدون أدورا لتصفية 
احلســـابات بني أجنحة السلطة، في إشارة إلى 
التلميحات التي أطلقها أنصار أحمد أويحيى، 
للرجل األول في حزب جبهـــة التحرير الوطني 
عمار سعداني، واتهامه بالوقوف وراء احلركة 

التمرديـــة التي تفجرت في بيت حزب الســـلطة 
الثاني.

وإذ وجه ســـعداني في تصريحات ســـابقة 
انتقادات شـــديدة ألحمد أويحيـــى، على خلفية 
عـــدم انخراطـــه في مبـــادرة اجلـــدار الوطني، 
املنعقـــدة نهايـــة الشـــهر املاضـــي بالعاصمة، 
وبالوقـــوف وراء البنـــد الــــ51 مـــن الدســـتور 
اجلديد، القاضي بحظر املســـؤوليات السامية 
على مزدوجي اجلنســـية، ودعاه إلـــى الرحيل 
من منصب إدارة ديوان الرئاســـة، فإن أويحيى 
يكـــون قد تلقـــى ضمانات من الدائـــرة الضيقة 
للرئيـــس بوتفليقة، بالبقاء فـــي مواقعه ودعمه 
خلالفة نفســـه علـــى رأس احلزب فـــي املؤمتر 
القادم، وهو ما ترجمه بالقول ”أشـــكر الرئيس 
على ثقته في شخصي، وال أزل أعتبر أن الرجل 
األول فـــي جبهة التحريـــر الوطني هو الرئيس 

بوتفليقة وليس سعداني“.
وكانـــت القيادية فـــي احلـــزب واملعارضة 
خلط أحمد أويحيى، ورئيســـة احتاد النســـاء 
اجلزائريات نوريـــة حفصي، أحد الوجوه التي 
أعلنت التمرد على أويحيى منذ اإلطاحة به في 
العـــام 2012 وخالفته من طـــرف رئيس مجلس 
األمة (الغرفـــة الثانية للبرملـــان) عبدالقادر بن 
صالح، قبل أن يســـتعيد الرجـــل مواقعه وقواه 
ويضطلـــع بقيـــادة احلـــزب ملرحلـــة انتقاليـــة 
تسبق املؤمتر. وتتهم حفصي، أحمد أويحيى، 
بالتســـلط والتفـــرد بالقـــرار  وهو ما تســـبب 
– حســـبها – فـــي نزيف حـــاد لقيـــادات وقواعد 
التجمـــع، وتراجـــع نتائجه في االســـتحقاقات 

االنتخابية السابقة.

بريطانيا تنفي عزمها إرسال قوات برية إلى ليبيا

إشارة خضراء من السلطة ألويحيى كي يخلف نفسه على رأس األرندي

قدم بان كي مون تقريره السنوي حول الصحراء املغربية إلى مجلس األمن، تقرير أثبت 
انحيازه جلبهة البوليســــــاريو االنفصالية وكان مبثابة فرصة له لالنتقام من املغرب الذي 

رّد بقوة على سقطاته األخيرة.

{حكومة الوفاق ســـتبدأ العمل حالما تستقر األمور، نحن نتواصل مع كل األطراف ونحاول التحلي أخبار

بالمرونة مع كل شخص قدر المستطاع}.

أحمد معيتيق
نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية

{أساس تسوية قضية الصحراء ال يزال هو مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ويتعين 

على األمم المتحدة أن تحافظ على دورها للمساعدة على التوصل إلى حل لهذا النزاع}.

هارلم ديزير
كاتب الدولة الفرنسي للشؤون األوروبية

خطأ تلو الخطأ

هل ينقلب السحر على الساحر



} واشــنطن- يأمل الجمهوري دونالد ترامب 
والديمقراطيــــة هيــــالري كلينتــــون في تعزيز 
تقدمهمــــا نحــــو نيلهما الترشــــيح الرســــمي 
مــــن حزبيهما خــــالل االنتخابــــات التمهيدية 
للرئاســــة األميركية التي بــــدأت في نيويورك 

ويمكن أن تقضي على أحالم بيرني ساندرز.
وتمــــت دعوة حوالــــي 5.8 مليــــون ناخب 
ديمقراطي و2.7 مليــــون جمهوري للتصويت. 
علما  وأن هذه االنتخابات التمهيدية ”مغلقة“، 

أي ال يمكن للمستقلين أن يصوتوا فيها.
ومنذ ســــنوات تنظم هــــذه االنتخابات في 
وقت متأخر بعد بدء موســــم عمليات االقتراع 

التمهيدية لكي ال تجذب اهتماما واسعا. لكن 
هذه المرة، لم تتــــح العملية التي انطلقت في 
ينايــــر والية بعــــد أخرى تحديد من ســــيكون 
مرشــــحا عــــن كل مــــن الحزبيــــن الديمقراطي 

والجمهوري لخوض السباق الرئاسي.
االنتخابــــات  بهــــذه  االهتمــــام  وتزايــــد 
التمهيدية بوجود 3 من نيويورك في المعركة 
هــــم المليارديــــر ترامب الذي ولــــد في كوينز 
وسيناتور نيويورك السابقة هيالري كلينتون 
التي تعتبر هذه الوالية واليتها، والديمقراطي 

االشتراكي بيرني ساندرز .
كمــــا أن واليــــة نيويورك هــــي الثانية بعد 

كاليفورنيا مــــن حيث عــــدد المندوبين الذين 
سيمنحون في ختام االنتخابات التمهيدية

وتعتبــــر كلينتــــون (68 عاما) المرشــــحة 
األوفــــر حظا من جانــــب الديمقراطيين، حيث 
نالت 53.7 بالمئة مــــن نوايا التصويت مقابل 
40.9 بالمئــــة لســــيناتور فيرمونت ســــاندرز، 
بحســــب معــــدالت آخــــر اســــتطالعات الرأي 

نشرها موقع ”ريل كلير بوليتيكس“.
ومــــن جانب الجمهوريين نــــال ترامب (69 
عامــــا) 52.6 بالمئة متقدما بشــــكل كبير أمام 
حاكــــم أوهايو جــــون كاســــيك (22.9 بالمئة) 
وســــيناتور تكســــاس تيد كروز (17.9 بالمئة) 

بحســــب معدل اســــتطالعات الــــرأي. ولم يقم 
كاسيك وال كروز بحملة مكثفة في نيويورك.

ويبدو أن أداء كلينتون سابقا كسناتور عن 
هذه الواليــــة (2001-2009) أدى إلى احتفاظها 
بعالقــــات محليــــة متينة. فهــــي تحظى بدعم 
حاكــــم الوالية ورئيــــس البلديــــة والعديد من 
النواب المحليين، كما تحظى بتأييد أقليات. 
وســــبق أن فازت في هذه الوالية بمنافسة مع 

باراك أوباما في العام 2008.
أمــــا ســــاندرز (74 عامــــا) فقد قــــام بحملة 
مكثفة فــــي الوالية وعقد تجمعــــات انتخابية 

ضخمة كان آخرها االثنين في كوينز.

} لنــدن - وقــــع أكثر مــــن 100 نائب معارض 
ألوروبا رســــالة تدعو الرئيــــس األميركي إلى 
عدم التدخل في النقاشــــات حول االســــتفتاء 
في 23 يونيــــو وذلك أثناء زيارة يؤديها باراك 

أوباما إلى بريطانيا هذا األسبوع.
لكن البيت األبيض أعلن أنه يريد التشديد 
على أن ”الواليات المتحدة كدولة صديقة ترى 
ضرورة بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي“.

وهــــذه الزيــــارة تجســــد لدى كل معســــكر 
الحجج حول عواقب خروج البالد من االتحاد 

األوروبي لجهة النفوذ والسلطة.
ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من االتحاد 
أن البــــالد المحررة من القيــــود األوروبية قد 

تشهد أفضل األيام وتكبح أفول بريطانيا.
واقتــــرح رئيــــس بلديــــة لنــــدن بوريــــس 
جونسون أن تتبع البالد مثال كندا مع توقيع 
اتفاقات للتبادل الحــــر. ويعطي آخرون أمثلة 
كالنرويــــج وسويســــرا، حيــــث لم يحــــل عدم 

انتماء البلدين إلى االتحاد دون ازدهارهما.
وقــــال جونســــون الجمعة الماضــــي ”إذا 
حافظنــــا على هدوئنــــا وإذا لم نســــمح ألحد 
بترهيبنا ونصــــوت للحرية والديمقراطية في 
23 يونيــــو، لــــدي قناعة بأن البالد ســــتزدهر 

وستتطور كما لم تتطور من قبل“.
وفي المعسكر المؤيد ألوروبا، أكد رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن خروج 
بالده من االتحاد األوروبي سيكون ”قفزة في 

إلــــى بريطانيا، خامس  بالنســــبة  المجهول“ 
اقتصــــاد عالمــــي وخامــــس موازنــــة دفاعية 
فــــي العالــــم والقوة النووية في حلف شــــمال 
األطلسي والدولة دائمة العضوية في مجلس 
األمن الدولي. ويرى تيــــم أوليفر، األخصائي 
في السياسة الخارجية البريطانية، أن خروج 

بريطانيــــا مــــن االتحــــاد األوروبي ســــيطرح 
مشــــكلة للواليــــات المتحدة والصيــــن اللتين 
تقيمان عالقات وثيقة مع هذا البلد. وقال ”قلة 
يدركــــون أن الصين من أقــــدم أنصار التكامل 
األوروبي“. وأضاف أن خــــروج بريطانيا من 
بالنســــبة إلى  االتحــــاد األوروبــــي ”معضلة“ 

الواليــــات المتحــــدة. وتابع ”تقيــــم بريطانيا 
عالقــــة خاصة مــــع الواليات المتحــــدة وهذا 
صحيح خصوصا في مجاالت التسلح النووي 

واالستخبارات والقوات الخاصة“.
وأوضــــح أن ”هذه العالقة تندرج في إطار 

أوسع من العالقات األميركية األوروبية“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى االتفاقــــات التجارية 
الثنائيــــة التي تحدث عنها المعســــكر المؤيد 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فيرى 
بــــول جيمــــس كاردويل، الخبير فــــي القانون 
األوروبي في جامعة شيفيلد أنها رهينة وضع 
العالقات مــــع االتحاد وبالســــماح لبريطانيا 

بالوصول إلى السوق الواحدة.
وقال ”إما إن نبقــــى في االتحاد األوروبي 
مــــع االتفاقات الحاليــــة (..) أو نخرج منه مع 
األمل بــــأن يكون موقــــف الــــدول إيجابيا من 
بريطانيــــا“. وأضاف ”لكن ال شــــيء يثبت أن 

األمر سيكون كذلك بل ربما العكس“.
أما المعســــكر المؤيد لخــــروج بريطانيا، 
فيقارن االتحاد األوروبي بـ“مبنى باتت أسسه 

خطيرة“ يجب الخروج منه في أقرب فرصة.
 كمــــا أن للتاريــــخ دورا لصالــــح الحجج 

لخروج البالد من االتحاد األوروبي.
األوروبية  للمفوضيــــة  اســــتطالع  وأظهر 
العــــام الماضــــي، أن فقــــط 56 بالمئــــة مــــن 
مواطنين  أنفســــهم  يعتبــــرون  البريطانييــــن 
أوروبيين مقابل 67 بالمئة في الدول األخرى.

} برلني- بدأت محاكمة مؤسس حركة بيغيدا 
المناهضة ألسلمة ألمانيا في معقله بدريسدن، 
الثالثـــاء، بتهمـــة وصـــف الالجئيـــن بأنهـــم 
”بهائم“، وســـط اندفاعة قوية يشهدها اليمين 

المتطرف على الصعيد الوطني.
وســـبق للقضـــاء أن دان لوتـــز باكمان (43 
عامـــا) في عمليات ســـطو وعنـــف والمتاجرة 
بالكوكايين، وســـجن مدة 14 شهرا في ألمانيا 
بعد فراره إلى جنـــوب أفريقيا. ويواجه حاليا 
عقوبـــة الســـجن بيـــن ثالثـــة أشـــهر وخمس 
سنوات. وبدأت الجلسة في ظل إجراءات أمنية 

مشددة، وستستمر ثالثة أيام حتى 10 مايو.
وارتدى باكمان سرواال داكنا ووضع نظارة 
سوداء إلخفاء وجهه عن الكاميرات، بينما رفع 
مئـــة من أنصار ميـــركل أمـــام المحكمة، وردد 
متظاهـــرون معارضون للحركـــة ”باكمان إلى 
الســـجن“. وبدأت الجلسة بتالوة قرار اإلحالة 
في قاعة غصـــت بالصحافيين ومتعاطفين من 

بيغيدا شغلوا جميع األماكن.
وينتقـــد القضـــاء أقـــواال لباكمان نشـــرت 
فـــي ســـبتمبر 2014 على صفحة في فيســـبوك 
يصف فيهـــا الجئو الحرب بأنهـــم ”بهائم“ أو 
”حثالة“، ما يعني بالنســـبة إلى النيابة العامة 
”التحريض على الكراهية“ و“انتهاك الكرامة“.

وخالل التجمع األسبوعي التقليدي للحركة 
في دريسدن، االثنين، لم يأت باكمان وهو طاه 
ســـابق أصبح مدير مكتب اتصـــاالت على ذكر 
المحاكمـــة، لكنه كان يســـخر من الضجة التي 
أثيرت في األيام األخيرة حول تهديدات النيابة 
العامـــة ضـــد الكوميـــدي يـــان بورمـــان الذي 
كتـــب قصيدة عن الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان يتهمـــه فيها بأنه يمارس الجنس مع 

الحيوانات ويستغل األطفال جنسيا.
وقال متهكما أمـــام اآلالف من المتظاهرين 
الذين طالبـــوا بطرد طالبي اللجوء وإســـقاط 
الصحافـــة،  بـ“أكاذيـــب“  مندديـــن  الحكومـــة 
”تخيلـــوا ما كان ســـيحدث (..) لـــو كانت هذه 

القصيـــدة لي. لكانوا أوقفوني على المســـرح، 
وحبسوني على ذمة التحقيق“، وأخيرا ”قاموا 

بإعدامي“.
يذكـــر أن حركة المواطنين األوروبيين ضد 
أسلمة الغرب بيغيدا، انطلقت في خريف العام 
2014 في دريســـدن مع المئات من األشخاص. 
وســـرعان ما اكتســـبت مؤيدين جـــددا وبلغت 
ذروتهـــا بعد االعتـــداءات ضد مجلة شـــارلي 

إيبدو الفرنسية الساخرة في يناير 2015.
لكـــن الحركة، بعـــد محاولة االنتشـــار في 
جميـــع أنحـــاء ألمانيـــا والـــدول المجـــاورة، 
تعرضـــت لتوقـــف مفاجـــئ إثر نشـــر صحيفة 
”بيلـــد“ صـــورا لباكمان متنكـــرا كأدولف هتلر 
تالها انهيار اإلدارة مع تخلي المعتدلين عنها.
ورغم بداية انتعاش في الخريف الماضي، 
كان مدفوعـــا بالمخـــاوف مـــن تدفـــق طالبي 
اللجوء إلى ألمانيا، لم تســـتعد بيغيدا تألقها 
وبقيـــت محصورة غالبا في دريســـدن عاصمة 
ساكســـونيا التي كانت فـــي جمهورية ألمانيا 

الديمقراطية السابقة.
وبحثا عن آفاق سياسية، ضاعفت الحركة 
من مناشدتها للحزب الشـــعبوي البديل ألجل 
ألمانيـــا الذي دخـــل ثالثة برلمانـــات إقليمية 
فـــي مارس الماضـــي وينتهج خطابـــا معاديا 
لألجانب في المناطق التي كانت تشكل ألمانيا 

الشيوعية سابقا وليس في الغرب.
وهنـــاك مؤشـــرات عديـــدة علـــى التقارب. 
فقـــد أثـــارت النائبة عـــن الحـــزب بياتريكس 
فون ســـتورش، وهـــي من برلين، جـــدال األحد 
مع الدستور  بقولها إن اإلسالم ”غير متوافق“ 
األلمانـــي. وواجهـــت انتقـــادات االثنين على 
المســـتويين األلمانـــي واألوروبـــي، في حين 
رحبت بيغيدا بتصريحاتها مشـــيدة بـ“رسالة 

واضحة أخيرا“.
وشـــبه زعيم لمســـلمي ألمانيـــا، االثنين، 
بموقـــف الحزب المتطـــرف تجاه المســـلمين 

بموقف حزب هتلر النازي من اليهود.
المجلـــس  رئيـــس  مزيـــك،  أيمـــن  وقـــال 
المركزي للمسلمين بألمانيا لقناة ”إن.دي.آر“ 
التلفزيونية األلمانيـــة العامة ”هذه هي المرة 
األولى في ألمانيا منـــذ عهد هتلر التي يجري 
فيهـــا تشـــويه طائفة دينيـــة بالكامـــل والتي 

تتعرض لتهديد وجودي“.

وأضاف مزيك ”يركب الحزب موجة الخوف 
من اإلســـالم. هذا ليس مسارا معاديا لإلسالم. 

إنه مسار معاد للديمقراطية“.
ويقول قادة حـــزب البديل من أجل ألمانيا، 
إن تدفق أكثر من مليون مهاجر العام الماضي 
غالبيتهم مســـلمون يفرون مـــن الصراعات في 
ســـوريا والعراق وأفغانســـتان يجعل ”أسلمة 

ألمانيا“ خطرا حقيقيا.
وتؤكـــد وســـائل إعـــالم ألمانيـــة أّن حزب 
البديل من أجل ألمانيا يعتزم إدراج منع إنشاء 
المأذن وحظر اآلذان في الجوامع ومنع الختان 
إلى برنامجه خالل المؤتمر العام الذي سيعقد 

أواخر الشهر الجاري بمدينة شتوتغارت.
وأثار صعود حزب البديل من أجل ألمانيا 
انزعاج األحزاب الرئيســـية التـــي تعتمد على 

الحلول الوسط لتشكيل ائتالفات.
وفي فبراير الماضي اعتبرت زعيمة الحزب 
فروك بيتري، أن الشـــرطة يمكنها ”في اللحظة 
األخيرة اللجوء إلى الســـالح“ لحماية الحدود 
الوطنية من تدفـــق المهاجرين. وطالبت أيضا 

بحوار مع باكمان.
ومع ذلك، يتم الطعن في هذه األمور داخليا. 

وأعلن مســـؤول الحزب في بـــادن فورتمبيرغ، 
وهي منطقة مزدهـــرة في جنوب غرب ألمانيا، 
أنه يرفـــض كل تقارب مع بيغيدا كما أنه ينأى 
بنفســـه من أكثر المواقف المعادية لإلســـالم 
داخـــل حزبـــه والتي ســـتتم مناقشـــتها خالل 

مؤتمر سيستغرق عشرة أيام.
وقبل أزمـــة الالجئين، يعيش فـــي ألمانيا 
قرابـــة أربعة ماليين مســـلم معظمهم من أصل 
تركـــي. واســـتضافت ألمانيا عـــام 2015 أكثر 
من مليون طالب لجـــوء غالبيتهم العظمى من 

المسلمين.
ويرى وزيـــر الداخلية االتحـــادي توماس 
دي ميزيـــر، أن إلقاء القبض علـــى اإلرهابيين 
اليمينيين المشـــتبه بهم في والية سكســـونيا 
األلمانيـــة، يحول دون حـــدوث هجمات أخرى 

محتملة.
”بفضـــل  الثالثـــاء،  ميزيـــر،  دي  وقـــال 
اإلجراءات التي تم اتخاذها نجحت الســـلطات 
األمنية في تســـديد ضربة حاســـمة ضد كيان 

إرهابي يميني محلي“.
وأشار إلى أنه من خالل إلقاء القبض على 
هؤالء األشـــخاص يتـــم منع حـــدوث هجمات 

أخـــرى محتملـــة للجماعة اليمينيـــة ضد نزل 
الجئين ومعارضين سياسيين.

وتابع الوزير األلماني قائال ”يظهر ذلك أن 
الدولـــة تمضي قدما بمثابـــرة وفي وقت مبكر 

ضد الكيانات اإلرهابية اليمينية والجناة“.
ويشـــار إلى أن االدعاء العام االتحادي في 
ألمانيا والمكتب االتحـــادي لمكافحة الجرائم 
أمـــرا الثالثاء بإلقاء القبـــض على 5 إرهابيين 
مشتبه بهم في مدينة فرايتال من خالل مداهمة 

هناك.
ويشـــتبه فـــي أن هؤالء األشـــخاص قاموا 
اإلرهابية اليمينية  بتأسيس ”جماعة فرايتال“ 
بالتعاون مع أشـــخاص آخرين ويشتبه أيضا 
في أنهم هاجموا نزل الجئين وكذلك مشروعات 

سكنية ألصحاب آراء سياسية مختلفة.

ــــــى حركة بيغيدا فــــــي أملانيا مع انطالق محاكمة مؤسســــــها لوتز  ــــــاق بدأ يضيق عل اخلن
باكمان، والتقارب بني احلركة وحزب البديل من أجل أملانيا الشــــــعبوي جعل الطرفني في 
مواجهة انتقادات حادة من أطراف داخلية وخارجية، حتى أن زعيما ملسلمي البالد شبه 

برامج احلزب ببرامج النازيني.
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القضاء األلماني يحاصر بيغيدا بمحاكمة مؤسسها
[ مسلمو ألمانيا: ممارسات حزب البديل نازية [ إلقاء القبض على متطرفين هاجموا الجئين 

إدانة لوتز باكمان تشدد الخناق على الحركة املتطرفة

أوباما يضعف حظوظ حملة الرافضني ألوروبا

◄ بحث الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين ونظيره 

األوكراني بترو بوروشنكو في 
اتصال هاتفي، مصير طيارة 

عسكرية أوكرانية مسجونة في 
روسيا وعسكريين روسيين 

مسجونين في أوكرانيا، كما أفاد 
الكرملين.

◄ ذكرت وحدة التنسيق 
البلجيكية لتحليل التهديدات، 

الثالثاء، أن تنظيم داعش يبدو 
أنه أرسل المزيد من المقاتلين 
إلى أوروبا وبلجيكا، وذلك بعد 
مرور 4 أسابيع على الهجمات 

التي تعرضت لها العاصمة 
بروكسل، وأعلن التنظيم 

المتطرف مسؤوليته عنها.

◄ تم إرجاء عودة زعيم التمرد 
في جنوب السودان رياك مشار 
مرة أخرى إلى العاصمة جوبا، 

حيث يفترض توليه منصب نائب 
الرئيس إلى األربعاء على األرجح، 

كما أفادت أوساطه.

◄ شّنت حركة طالبان األفغانية 
تفجيرا انتحاريا وهجوما 

بالرصاص على مبنى أمني 
حكومي الثالثاء وسط العاصمة 

كابول، ما أسفر عن مقتل 28 
شخصا على األقل وجرح أكثر 

من 320.

◄ نقلت وكالة إنترفاكس لألنباء 
عن سيرجي شيميزوف رئيس 
مجموعة روستك للتكنولوجيا 

المتطورة المملوكة للدولة قوله، 
الثالثاء، إن روسيا ستكمل تسليم 
أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي 
”أس 300“ إليران مع نهاية العام 

الحالي.
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أخبار

انتخابات حاسمة لكلينتون وترامب في نيويورك

مناهضو أوروبا يرفضون تدخل أوباما في عالقة بريطانيا باالتحاد األوروبي

باختصار

«كل تصرفات روســـيا حتى اآلن تشـــهد على ترتيـــب ممنهج لعمل عدوانـــي، وقد حان الوقت 

للحديث عن ذلك بصراحة». 

أنتوني ماتشيريفيتش
وزير الدفاع البولندي

«األحداث التي شـــهدناها في بحر البلطيق األســـبوع املاضي والســـلوك غيـــر املحترف لطائرات 

روسية قرب سفينة وطائرة أميركية، يؤكدان أهمية وجود خطوط اتصال عسكرية مفتوحة».

ينس ستولتنبرغ
األمني العام حللف شمال األطلسي

أيمن مزيك:

ألول مرة منذ عهد هتلر 

يتم فيها تشويه طائفة 

دينية بالكامل

توماس دي ميزير:

السلطات األمنية نجحت 

في تسديد ضربة حاسمة 

لكيان إرهابي يميني محلي



باسل العودات

} لـــم يكن أمرا مفاجئـــا أن تتعطل مفاوضات 
مؤمتر جنيف الثالث، بشـــأن األزمة السورية، 
فقـــد احتّجـــت املعارضة على عـــدم جّدية وفد 
النظام الســـوري وعدم قبوله مناقشة االنتقال 
السياســـي وهو املبدأ الذي ُعقـــد املؤمتر من 
أجله، كذلـــك على عدم التـــزام النظام بالبنود 
التمهيدية املتعلقة باملســـائل اإلنسانية وعدم 
احترامه الهدنـــة، واعترضت على عدم إطالق 
قوات األسد سراح املعتقلني لديه وعلى تدخل 
إيران العسكري في سوريا. من جهته رّكز وفد 
النظام على رفض املســـاس بدور بشار األسد 
”كرئيس منتخب“، وشـــّدد على أولوية مكافحة 
اإلرهاب كما فعل في مفاوضات مؤمتر جنيف 

الثاني الذي فشل لنفس السبب.
الالفـــت في بدايـــة اجلولة الثالثـــة، التي 
اســـتمرت يومـــا واحـــدا، هو طـــرح املبعوث 
األممي والـــروس ملبادرات تقع جميعها خارج 
سياق بيان جنيف وبيان فيينا والقرار الدولي 
2254، وجميعهـــا متيل لصالح النظام بشـــكل 
واضح، ما ســـّرع فـــي اتخـــاذ املعارضة قرار 

تأجيل املفاوضات.
وبشـــكل خارج عن املتوقع تقـــّدم املبعوث 
األممي باقتـــراح تعيني ثالثة نـــواب للرئيس 
السوري من املعارضة، مينحهم الرئيس بعض 
الصالحيـــات، يليه تشـــكيل حكومة موّســـعة 

حتت الدستور احلالي.
وهذا يعني أن الدستور احلالي الذي مينح 
األسد صالحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية 

واسعة جدا هو الذي سيحكم عمل هؤالء، كما 
ســـتبقى بيد األســـد صالحيات ال يعرف أحد 
حجمها وال حدودها، وهـــو اقتراح جدير بأن 

ُيدّمر املفاوضات من أساسها.
ســـرعان مـــا تســـّرب للمجتمعـــني اقتراح 
روســـي يقضي بتعيني خمســـة نواب للرئيس 
السوري من شخصيات من املعارضة والنظام، 
يكونون مبثابة مجلس رئاسي، ويكون بيد هذا 
املجلس كل الســـلطات، لكن املشـــكلة بالنسبة 
للمعارضـــة أن الرئيس هو الذي ســـيقود هذا 
املجلس، وســـيبقى متحكما به وال ضمانة من 

أن ينقلب عليه بعد ترويض املعارضة.
ومت كذلـــك تســـريب أنباء عـــن اجتماعات 
سّرية على هامش املؤمتر بني مسؤولني روس 
وأميركيـــني، قيل إنهم يضعـــون إعالن مبادئ 
دســـتورية مؤقتة، يليها توزيع الســـلطات في 
ســـوريا على مبدأ احملاصصة السياسية وفق 
النمـــوذج العراقـــي واللبنانـــي، وهـــذا املبدأ 
مرفوض من املعارضـــة ألن هذه النماذج التي 
يتم بحثها وّلدت دوال شبه فاشلة تعيش حربا 

أهلية أو على حافة حرب أهلية.

خيارات المعارضة

قّررت املعارضة تأجيل املفاوضات إلى حني 
تنفيذ النظام للشـــروط اإلنســـانية التمهيدية 
اإللزامية ومن بينها االلتزام بالهدنة، وشّددت 
على ضـــرورة التـــزام املبعـــوث األممي ووفد 
النظـــام مبا ُعقـــد املؤمتر على أساســـه وهو 
تشـــكيل هيئة حكم انتقالي بصالحيات كاملة، 
وأضافت شـــرط أّال يكون لألســـد ّأي دور فيها 

وال بعدها.
ولقي قـــرار املعارضة تأجيـــل املفاوضات 
تأييدا من القوى املســـلحة والسياسية، التي 
شـــددت علـــى أن احلـــل فـــي ســـوريا ال يقوم 
على تقاسم الســـلطة وإمنا باالنتقال اجلذري 

إلـــى نظام سياســـي دميقراطـــي جديد. ويرى 
املعارض الســـوري منذر آقبيـــق أن املعارضة 
ال متتلك خيـــارات كثيرة، قائال في تصريحات 
لـ“العـــرب“ إنـــه ”في احلقيقـــة ال توجد بدائل 
لدى املعارضة، الرعاة الدوليون وعلى األخص 
موسكو وواشنطن سوف يستمرون بالضغط 
مـــن أجـــل اســـتمرار العملية السياســـية في 
جنيف، حتى لو طال أمدها، والضغط ســـوف 
يكون على رعـــاة املعارضـــة اإلقليميني أيضا 

إلقناعهم بعدم انسحاب وفد املعارضة“.
املعـــارض لؤي صافـــي يـــرى أن خيارات 
تداعيـــات  اســـتمرار  فـــي  تكمـــن  املعارضـــة 

الصراع علـــى املنظومة اإلقليميـــة والدولية، 
وقـــال لـ“العرب“ مبينا ”يتـــرك املوقف الدولي 
املعارضـــة الســـورية واملمثلة على املســـتوى 
الدولي بالهيئة العليا للمفاوضات أمام اخليار 
الصعـــب والوحيد وهو اإلصـــرار على رحيل 
األسد في ظروف دولية وإقليمية غير مواتية، 
هذا بطبيعة احلال ال يعني أن خيار املعارضة 
غير مؤثر على احلالة الســـورية، ولكنه يعني 
بالتأكيد اســـتمرار احلرب التي أعلنها النظام 

وحلفاؤه على الشعب السوري“. 
في ظـــل هـــذا التعقيد، يعقـــد البعض من 
السوريني أمال على مباحثات جتري بعيدا عن 

اإلعـــالم بني املســـؤولني األميركيني والروس، 
فإن جنحت واشـــنطن في إعطـــاء صالحيات 
واســـعة لهيئة احلكم االنتقالية وعلى رأســـها 
صالحيات اجليش واألمـــن، فإن هذا قد يكون 
مدخال حلل األزمة الســـورية، أمـــا إن أصّرت 
روسيا على إبقاء هذين اجلهازين العسكريني 
ضمن صالحيات األسد فإن األزمة لن جتد لها 
حال مهما كانت الصالحيات األخرى املمنوحة 

لهيئة احلكم االنتقالية.

األمل بتوافق روسي أميركي

رغـــم قناعتـــه بأن روســـيا تطـــرح حلوال 
ترضـــي النظـــام إال أن منـــذر آقبيـــق يعتقـــد 
بأنهـــا قد توافـــق على حلول غيـــر تلك في ما 
لو كانت الواليات املتحـــدة جّدية في موقفها، 
وقال ”حتاول روســـيا طرح حلـــول أقل بكثير 
من تغيير النظام، أو االنتقال السياســـي نحو 
هيئـــة حاكمـــة انتقاليـــة ُمتـــارس صالحيات 
تنفيذيـــة كاملة دون األســـد وأعوانـــه. أما إذا 
كان األسد جزءا من الهيئة االنتقالية، كرئيس 
بصالحيات محدودة مثال، فإن روســـيا سوف 

توافق على مثل ذلك الطرح“.
لكنـــه يضيـــف مؤّكـــدا أن ”املعارضـــة لن 
توافق عليـــه، أمـــا الواليات املتحـــدة فلديها 
الرغبة في اســـتمرار املفاوضـــات في جنيف، 
تزامنا مع اســـتمرار مشـــاوراتها مع موسكو 
ومحاولة الوصول إلى تفاهمات وتوافقات لم 
يتـــّم الوصول إليها حتـــى اآلن حول تفاصيل 

االنتقال السياسي ودور األسد فيه“.
لـــؤي صافي كان أكثـــر تشـــاؤما وأّكد أن 
موقـــف الواليات املتحـــدة األميركية بات أكثر 
قربـــا من موقف روســـيا، وقـــال لـ“العرب“ إن 
”مواقـــف وتصريحـــات دي مســـتورا تعكـــس 
املوقـــف الدولي وتـــدور حول نقـــاط اإلجماع 

للقوى الدولية املؤثرة في امللف السوري. 
املوقف األميركي تغير بالتدريج من موقف 
داعم للعملية االنتقالية إلى آخر أقرب للموقف 
الروســـي الداعم للنظام، وهذا التغيير يتعلق 
شـــكليا بتزايـــد نفـــوذ داعش، ولكنـــه يرتبط 
بالدرجـــة األولـــى برفـــض الغـــرب ألي تغيير 
سياســـي ال يلتزم بقواعـــد الليبرالية احلاكمة 

في الدول الغربية“.
ال أحـــد يعـــرف إن كانـــت كل املقترحـــات 
املفاجئة املتتالية التي شهدتها اجلولة الثالثة 
من مفاوضات جنيف هي خطط جّدية بالفعل أم 
مجرد جّس نبض ألطراف الصراع في سوريا، 
لكن في حال كانت جّدية، فإن متريرها يتوقف 
على قدرة موســـكو وواشـــنطن علـــى الضغط 
على طرفي الصراع في سوريا لقبولها، وعلى 
قدرتهمـــا على إقنـــاع األطـــراف اإلقليمية بأن 

احلد األدنى من مصاحلها سيؤّمن.
لكـــن يبقى الســـؤال األساســـي قائما لدى 
الســـوريني وهو هل روسيا والواليات املتحدة 
األميركية تريدان بالفعل إنهاء األزمة السورية 

أم ال؟

[ اقتراح دي ميستورا حل ترقيعي أو جس نبض ألطراف الصراع  [ المعارضة تخشى تقاربا روسيا أميركيا لصالح األسد
جنيف3: الوقت لم يحن بعد لحل األزمة السورية

حضر وفد النظام الســــــوري إلى اجلولة الثالثة مــــــن مفاوضات مؤمتر جنيف الثالث وهو 
ال يحمل معه ســــــوى اقتراح تشكيل حكومة مشتركة بني املعارضة والنظام وفق الدستور 
ــــــة، بينما أتت املعارضة  الســــــوري احلالي الذي يعطي الرئيس الســــــوري صالحيات هائل
ــــــص عليه بيان  ــــــة بصالحيات كاملة وفق ما ن وهي متمســــــكة بتشــــــكيل هيئة حكم انتقالي
جنيف وأكدته القرارات األممية التي تلته، رافضة أي دور للرئيس السوري خالل املرحلة 
االنتقالية أو التي تليها، وهذه الهوة الواســــــعة بني الطرفني أشــــــارت بشــــــكل مبكر إلى أن 

املفاوضات ستتعطل في مرحلة مبكرة.
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في 
العمق

{عملية تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة التنظيم قد تستغرق أكثر من عام، فيما تحتاج عملية 
تحرير الموصل إلى أكثر من عشرة ألوية عسكرية}.

ستيف وارن
املتحدث باسم قوات التحالف الدولي حملاربة داعش

{٢٠١٦ يجـــب أن تكـــون ســـنة التحـــول المصيـــري في معركتنـــا ضد داعش وســـنة تحريـــر المراكز 
السكانية األساسية التي ال يزال يسيطر عليها في الرقة والموصل}.

جان إيف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

مسافة طويلة مازالت تفصل بين األزمة وحلها

 لؤي صافي:
قرار المعارضة يعني استمرار 

تداعيات الصراع على المنظومة 
اإلقليمية والدولية

منذر آقبيق: 
ليست لدى واشنطن رغبة حاليا 

في استثمار نفوذها لفرض حل
لألزمة في سوريا

ال استفراد لطرف واحد بتحرير الرقة

} الرقــة – تضع كل األطراف احمللية والدولية 
ذات الصلـــة بالنزاع في ســـوريا أعينها على 
الرقة، املدينة الشـــمالية الصغيرة التي كانت 
يوما عاصمة للرشـــيد، وأصبحت بعد احلرب 
املستمرة منذ خمســـة أعوام عاصمة لتنظيم 
الدولة اإلســـالمية. ولم يستطع أحد طرد هذا 
التنظيـــم على الرغم من وجود دالالت على أنه 

بات أضعف مما ُيعتقد.
يحلـــم كل طـــرف مـــن األطـــراف احملليـــة 
والدوليـــة بالوصول إلى الرقـــة قبل غيره، ال 
لتحريـــر أبنائها من اآلفة التي ابتلوا بها، بل 
للحصول على شرف السبق لدخولها وفرض 
الســـيطرة عليها، مـــا يعني تلقائيـــا تتويج 
املنتصـــر على هذا التنظيم الـــذي أّرق العالم 
وجعله طرفـــا من بني األطرف التي سترســـم 
مســـتقبل ســـوريا، لكن هذا األمـــر لم يحصل 
حتـــى اآلن، وتؤكد مصـــادر متقاطعة على أنه 
لن يحصل قريبا بســـبب وجـــود قرار أميركي 
بعدم الســـماح ألي طرف باحلصول على هذا 

الشرف منفردا.

كل يغني على لياله

يعتقد النظام الســـوري أنه قادر ببراميله 
املتفجـــرة وقوتـــه النارية على إفـــزاع تنظيم 
الدولة اإلسالمية ووضعه على حافة االنهيار، 
ما ُيســـّهل دخول قواته وميليشـــياته للمدينة 
في حلظة احلسم، ولتنفيذ ذلك ال يعنيه حجم 
الدمـــار وال كثـــرة الضحايا املدنيـــني، فاملهم 
بالنسبة له أن يصل إلى حدود املدينة ويرابط 
بانتظار ســـماح دولي ليفرض نفســـه شريكا 
ُيعتّد به ضد اإلرهاب، وفي هذا الســـياق يجد 
النظـــام تأييدا من ميليشـــياته غير النظامية، 
فاملدينة بالنسبة لهم صيد جيد وفيها الكثير 

مما ُميكن أن ُينهب.
من جهة ثانية، يثير حجـــم اهتمام إيران 
بالرقة وضخامة عدد مقاتليها وميليشـــياتها 
حولهـــا وبالقرب منها الدهشـــة. مقاتلون من 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومقاتلون 
من لـــواء فاطميـــون الذي يضـــم عناصر من 

الشـــيعة من قومية الهـــزارة األفغانية الذين 
ُترسلهم إيران بال حســـاب، تنتظر إشارة ما، 
ُممّنية النفس بأن تســـيطر علـــى املدينة التي 
يطلق عليها اإليرانيون اســـم ”جوهرة التاج 
ألهميتها ككنز ملؤسسات التشييع  الصفوي“ 

بالنسبة إليران.
ال تبتعـــد كثيـــرا عـــن هـــذا املبـــدأ وجهة 
نظـــر القوات الكردية التابعـــة حلزب االحتاد 
الدميقراطي الكـــردي الســـوري، التي تعتبر 
اجلنـــاح الســـوري حلـــزب العمـــال الكـــردي 
والتي أعلنت مؤخـــرا الفيدرالية في جزء من 
شـــمال سوريا، فالســـيطرة على املدينة يعني 
اعترافا دوليـــا تلقائيا بامليليشـــيات الكردية 
كقوة ضاربة يحســـب لها حســـاب، ما يعني 
أن االعتماد عليها دوليا ســـيزداد، والوثوقية 
ستتوســـع، وهذا بدوره سيساعد األكراد على 
ضـــم املزيـــد من األراضـــي والبلـــدات واملدن 
السورية لفيدراليتهم القلقة كمكافأة لهم. أما 
روسيا، فهي تضع عينا على الرقة وأخرى على 
غرميها األميركـــي، الذي يخطط بدوره لتكون 
معركـــة الرقـــة أم املعارك بالنســـبة للتحالف 

الدولي في سوريا، ففيها انكسار داعش.
محـــاوالت هذه القوى دفعت التنظيم لنقل 
مقراته الرئيســـية إلى داخل األحياء السكنية 
اخلاصة باملدنيني، فســـاعد ذلـــك بدوره على 
زيـــادة الضحايـــا املدنيني، وفـــرض اللباس 
األســـود على النســـاء، وغلق املقاهي وحجب 
اإلنترنـــت، ومنع التلفاز وأجهزة االســـتقبال 
الفضائي في احملالت العامة وفرض ضرائب 
ُمرهقـــة علـــى الســـكان، واســـتبدال القضاء 
مبحاكـــم شـــرعية، ومنـــع تواجـــد املنظمات 
اإلنســـانية واخلدمية وُيعتقد أنه سيستخدم 

املدنيني دروعا بشرية في املستقبل.

 ممنوع االنتصار الفردي

على الرغم من نشـــر األميركيـــني لتقارير 
تشـــير إلى أن تنظيم الدولة اإلســـالمية بات 
ضعيفـــا فـــي الرقـــة، وســـحب كل املقاتلـــني 
األجانـــب الذيـــن يعتمـــد عليهم مـــن املدينة 

ونقلهم لســـاحات القتال العراقية لالستفادة 
منهـــم هناك، وكذلـــك طرد كل الســـوريني من 
قيادات التنظيم في املدينة، إال أنه ال الواليات 
املتحدة وال روســـيا قامتا بأي شيء ميكن أن 
ُيســـّرع هذا التبخر واالنهيار، كما لم تستطع 
املعارضـــة دخولهـــا علـــى الرغم مـــن البيئة 

احلاضنة املؤيدة لهم في املدينة.
وتشـــير بعض املعلومـــات املتقاطعة إلى 
أن إخـــراج تنظيـــم داعـــش مـــن املدينة ليس 
باألمر الصعب، لكن ما ُيعرقل القضية هو من 

سُيســـمح له بالقيام بالعملية، في وقت يبدو 
واضحا فيه أن أحدا لن يســـمح له بالسيطرة 
علـــى الرقة لوحـــده، وأن أحدا لن يســـتطيع 
التباهـــي بأنـــه هو الذي قضـــى على عاصمة 

خالفة البغدادي سيئة الصيت.
يبدو أن على الرقة (فيتـــو) أميركي يؤكد 
علـــى أنـــه لن يســـتعيدها من ســـطوة تنظيم 
داعش أحد غير أميركا، وكل األطراف األخرى 
الالعبة تتوهم بأن لفرصة قد حتني القتناص 

هذا السبق.

من سيحظى بالبيان رقم واحد

في شــــــمال شرق سوريا، وعلى الضفة الشــــــمالية لنهر الفرات تقع مدينة الرقة، وأولى 
املــــــدن الســــــورية التي تخرج من ســــــيطرة النظام. لكن لم يفرح الســــــوريون كثيرا بهذا 
”التحّرر“ إذ ســــــرعان ما استبدل األهالي سطوة النظام بتشــــــّدد تنظيم الدولة اإلسالمية 
ــــــذي يســــــيطر على املدينة منذ أكثر من ســــــنة، ومازالت مالمح معركــــــة إخراجه منها  ال

غامضة.



7 األربعاء 2016/04/20 - السنة 38 العدد 10251

} واشــنطن – بات واضحا أن اململكة العربية 
الســـعودية، وباقي دول اخلليـــج العربي، لن 
تقبل من الرئيس األميركي باراك أوباما، خالل 
القمة التي ستجمعهما اخلميس، كالما معادا 
مـــن قبيل أن الواليات املتحـــدة لن تتخلى عن 
حلفائهـــا في منطقـــة اخلليـــج، دون أن يكون 
متوازيـــا مع أفعـــال تبّدد الشـــكوك والغضب 
اخلليجـــي بعد ميـــل واشـــنطن املريـــب إلى 
طهران؛ وإلدراكها أن رئيسا جديدا سيحل في 
البيت األبيض في شـــهر يناير املقبل، وإذا لم 
يتم من اآلن وضع اخلطوط العريضة للعالقات 
األميركيـــة اخلليجية/العربية اجلديدة، فليس 
هنـــاك ضامن مـــن أن سياســـة الرئيس القادم 

ستكون أفضل من سلفه.
وزيـــارة أوباما األخيرة التي تبدأ األربعاء 
إلـــى الرياض، وســـيعقد في إطارهـــا قمة مع 
قـــادة دول اخلليج العربي، تعد فرصة للتأكيد 
على هـــذا التغيير. وهو األمر الـــذي يبدو أن 
املســـؤولني األميركيني بـــدأوا يأخذونه بعني 
االعتبار بعد أن مت تفعيل الوعود والتهديدات 
اخلليجيـــة مـــن خـــالل التدخـــل فـــي اليمـــن 
والتحالف اإلســـالمي واملوقـــف من حزب الله 

وتضييق الدائرة على إيران.
ولم يعد مبقدور أوباما، أو أّي صانع قرار 
أميركـــي آخر، أن يقـــّدم املقترحات واملبادرات 
على أســـاس أنها مســـّلمات ســـيتم تنفيذها 
مباشـــرة. ومـــن أبرز مـــا يؤّكد ذلك مـــا ذكرته 
بعـــض التقاريـــر االســـتخباراتية، على غرار 
تقريـــر ملجموعة الشـــرق االستشـــارية (ميدل 
إيســـت بريفينغ)، يقول إن عالقة مؤسســـاتية 
جديـــدة بـــني الناتـــو ودول مجلـــس التعاون 
اخلليجـــي يجـــري التأسيســـي لها مـــن أجل 
خلق حتالف قـــادر على التعاطـــي مع طبيعة 

التهديدات األمنية الدائرة حاليا في املنطقة.
وذكرت التقارير أن هذا املوضوع ســـيكون 
من أبـــرز امللفات املطروحة علـــى طاولة القمة 
األميركية اخلليجية، والتي ســـبقها لقاء جمع 
بني وزيـــر الدفاع األميركي آشـــتون كارتر مع 
ولـــي عهد أبو ظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان، الثالثاء، غـــادر على إثـــره كارتر إلى 
الرياض، وســـط تأكيدات على أن ملف الناتو 
سيكون من بني امللفات األمنية األخرى بدءا من 
العراق وســـوريا واليمن ووصوال إلى احلرب 
على اإلرهـــاب ومختلف قضايا األمن اإلقليمي 
والفوضى التي تسببت فيها الواليات املتحدة 

ثم أدارت ظهرها للشرق األوسط.
واســـتغل كارتر جولته في الشرق األوسط 
لدعم احلملة العسكرية على الدولة اإلسالمية 
وطمأنة حلفاء الواليات املتحدة بشـــأن التزام 
أميركا بدعمهم في خالفهم مع إيران. وســـبق 
كارتر وأوبامـــا إلى اخلليج وزيـــر اخلارجية 
األميركي جون كيري، الـــذي قال خالل زيارته 
إلـــى البحرين يوم 7 أبريل، ”بحثنا القمة التي 
سيشـــارك فيها الرئيس أوباما مع زعماء دول 
مجلس التعاون اخلليجي، واتفقنا على البدء 
في عملية تقييم جدوى فكرة إقامة شراكة بني 
دول مجلـــس التعاون اخلليجـــي والناتو على 
أسس محددة، وقد تفضي للمساهمة، وبشكل 

كبير، في حماية أمن واستقرار املنطقة“. 
وفي اليوم التالي، قال نائب سكرتير األمني 
العام للناتو اجلنرال أليكســـاندر فيرشباو في 
الهـــاي، إن ”هنـــاك حاجة فعلية إلنشـــاء إطار 

جديد من العالقات بني اجلانبني“.
بعد أن قوبلـــت فكرة إبرام معاهدة دفاعية 
رسمية بالرفض قبل قمة سابقة بني اجلانبني، 
تأمل الرياض وحلفاؤها اخلروج من االجتماع 

بأنظمة صواريخ دفاعية جديدة. 
ويريـــد أوباما إيجاد وســـيلة تتوصل بها 
دول اخلليج العربية وإيران إلى ”ســـالم بارد“ 
يطفئ نار التوترات الطائفية في املنطقة ويحّد 
من انتشـــار التطرف اإلسالمي. لكن، قبل ذلك، 

وكما قال مســـؤول خليجي رفيـــع مطلع على 
االستعدادات التي جتري للقاء ”نريد أن نتلقى 

تطمينات ملموسة منهم“.
ومن األســـباب التي جعلـــت العالقات بني 
واشـــنطن ودول املنطقة متر بأصعب فتراتها، 
خالفـــات حول تقييم ما تصفهـــا دول اخلليج 
والواليـــات املتحدة بأنها أنشـــطة تعمل على 
زعزعة اســـتقرار الشـــرق األوســـط من جانب 
إيران وكيفية معاجلتها. كذلك ال ميكن نسيان 
تصريحـــات الرئيس األميركي بـــاراك أوباما 
فـــي حواره ملجلة ”أتلنتـــك“ والتي صرح فيها 

باتهامات خطيرة تتعلق بالسعودية.
ومتثـــل تلك التصريحات ســـببا رئيســـيا 
لقدوم أوباما إلى الســـعودية وتقدمي اعتذاره 
عنها حســـب صحيفة الواشنطن بوست قائلة 
إنها ”زيارة اعتـــذار“، في الوقت الذي ال تعير 
فيه الســـعودية اهتماما كبيـــرا بالتصريحات 
أو االعتـــذار القتراب خـــروج أوباما من البيت 
األبيـــض، وألنهـــا دخلـــت مرحلة السياســـة 
الدفاعية القائمة على رّد الفعل ديبلوماسيا أو 
عسكريا أو اقتصاديا، عند الضرورة ووفق ما 

تقتضيه احلاجة.
القوة اخلليجية اآلن أصبحت في مستوى 
ميكنهـــا دبلوماســـيا من توجيـــه التحذيرات 
الصارمـــة ألّي طـــرف إقليمي ميكـــن أن يهدد 
السالم واألمن، وينعكس ذلك من خالل الرغبة 
األميركية والدولية فـــي تفعيل القرارات التي 
تتعلـــق بشـــكل العالقـــة اجلديدة بـــني الناتو 
ومجلس التعـــاون اخلليجي في مؤمتر الدول 

احللفاء في يوليو املقبل.
وتقضـــي هذه القـــرارات، وفقـــا ملجموعة 
الشـــرق االستشـــارية، بإنشـــاء مراكـــز تابعة 
للحلـــف في بعض الـــدول العربيـــة ووحدات 
تدريبيـــة فـــي مختلـــف الـــدول، حتـــى غيـــر 
اخلليجيـــة، وهو ما سيشـــّكل نقلة جديدة في 
طبيعة عمل تواجـــد الناتو في املنطقة، والتي 
كانت موضع خالف في السنوات املاضية، قبل 
أن يصبح األمر ضرورة واضحة أمام  احللف.
ويســـاور دول اخلليج شـــك مـــن أن يكون 
االتفاق النووي الذي أبرمته واشنطن والقوى 
العاملية األخرى مع إيران وكذلك رفض أوباما 
االنغماس في نزاعات الشـــرق األوسط املعقدة 
قـــد أتاحا لطهران حريـــة التصرف دون رادع، 
لذلـــك فإن قدوم أوباما للرياض في هذه الفترة 
يعـــد أيضا فرصـــة للخليجيـــني لوضعه أمام 
األمر الواقع وتقدمي ضمانات ملموســـة سواء 

سياسية أو عسكرية لتعزيز أمن اخلليج.
وتوازيـــا مع مـــا تريـــده دول اخلليج من 
الواليات املتحدة من ضمانات، فإن واشـــنطن 
في حد ذاتهـــاب حاجة لتثبـــت نواياها جتاه 
املنطقة. فهي ال تســـتطيع تغيير سياستها إال 
إذا حظيت بدعم إقليمي عربي كاف حتى تعيد 

انتشارها.

المغرب وتوسيع الدائرة

والسياســـات  املواقـــف  فـــي  التغييـــرات 
اخلليجيـــة ليســـت فـــي معـــزل عـــن مواقف 
لهـــا  وداعمـــة  مســـاندة  أخـــرى  وتغييـــرات 
مصدرهـــا شـــركاء آخريـــن قد يغفـــل البعض 
دورهم املهـــم في حتديد السياســـات ومصير 
امللّفات العالقة واحلرب على اإلرهاب مبختلف 

أذرعه وأسلحته.
ولئـــن اعتبر اخلبـــراء القـــرارات األخيرة 
التـــي صدرت ضمـــن لقـــاءات جماعيـــة على 
غرار مجلـــس وزراء الداخليـــة العرب، والذي 
مت خاللـــه املصادقة، باألغلبيـــة، على تصنيف 
حزب الله جماعة إرهابية، أو القمة اإلسالمية 
التـــي تضّمنت فـــي بيانها اخلتامـــي تنديدا 

بالتدخالت اإليرانية فـــي بعض دول املنطقة، 
وأيضا قرار اململكة األردنية استدعاء سفيرها 
في طهران للتشـــاور ومطالبة إيران بالتوقف 
الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، فإنهم 
توّقفوا بتمّعن عند القمـــة اخلليجية املغربية 
التي تنعقد األربعاء علـــى إثر زيارة يقوم بها 
العاهـــل املغربي امللـــك محمد الســـادس إلى 

الرياض.
وتكتســـب هذه القمة أهميتها من تاريخها 
الـــذي يتزامن والقمـــة اخلليجيـــة األميركية، 
وتأتـــي بعـــد أيـــام قليلة مـــن زيـــارة العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر 
ثم تركيا، والتي تزامنـــت بدورها مع زيارة ال 
تقّل أهمية أداها ولّي ولّي العهد ووزير الدفاع 
السعودي األمير محمد بن سلمان إلى األردن.

وأيضا تستمّد الزيارة أهميتها من ناحية 
الدور الذي يلعبه املغرب في محيطه اإلقليمي 
األفريقي في احلـــرب ضّد اإلرهاب والتشـــّدد 
وأيضا ضّد محاوالت نشر التشيع، واألهم من 
كون املغـــرب، وهو عضو مشـــارك في مجلس 
التعاون اخلليجي، هو أول دولة عربية حليفة 

رئيسية من خارج الناتو.
العاهـــل  مشـــاركة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
املغربي فـــي القمـــة، بوصف املغـــرب عضوا 
مشـــاركا في مجلس التعاون اخلليجي، حتمل 
داللـــة سياســـية مهمة عـــن التوجـــه العربي 
اجلديد حيـــال املوقف األميركـــي املتردد إزاء 
إيران، وأيضا املوقف األممي والدولي من ملف 

الصحراء املغربية.
ورّجـــح املراقبـــون أن تشـــكل هـــذه القمة 
التـــي تعد  األميركيـــة،  اخلليجيـــة املغربيـــة 
األولـــى من نوعها، فرصة لتجديد دول مجلس 
التعاون اخلليجـــي والواليات املتحدة ملوقفها 
الداعـــم للمغرب في قضيـــة الصحراء، خاصة 
وأن االجتمـــاع التحضيري الـــذي عقده وزراء 
خارجية اخلليج ونظيرهم األميركي في املنامة 

تطرق إلى ملف قضية الصحراء.
وكان وزيـــر اخلارجيـــة الســـعودي، عادل 
اجلبيـــر، أعلن عقب هذا االجتمـــاع، أن وزراء 
اخلارجيـــة اخلليجيـــني ”عّبـــروا عـــن دعمهم 
للمغرب في قضيـــة الصحراء، وأهمية املضّي 
في االقتراح املغربـــي املتصل باحلكم الذاتي، 
وعدم اتخاذ أّي إجراءات قد تضعف من ذلك“.

أســـتاذ العالقات  وقال حســـان بوقناطر، 
الدولـــي بجامعـــة محمـــد اخلامـــس بالرباط 
لـ“العـــرب“، ”القمـــة املغربيـــة اخلليجية هي 
ترجمة للعالقـــات املغربية اخلليجية التي لها 
امتـــدادات عميقة، كمـــا أن دول اخلليج تعتبر 
من الشركاء االستراتيجيني من الدرجة األولى 
بالنســـبة إلى املغرب“. وأضـــاف بوقناطر أن 
”العالقـــات االســـتراتيجية بني املغـــرب ودول 
اخلليج أبانت عن قّوتها وجدّيتها في السنوات 
األخيـــرة بعدمـــا الحظنـــا التعـــاون املغربي 
اخلليجي في الكثيـــر من القضايا كالتطورات 
اجليوسياســـية في منطقة الشـــرق األوســـط. 
وهنا نذكر التوافق بـــني الطرفني في القضية 
الســـورية والقضية اليمنية والتعاون األمني 
والتبـــادل االســـتخباراتي بني املغـــرب ودول 
اخلليج خاصة الســـعودية واإلمـــارات، كما ال 
ننســـى املوقف املوحد للمغرب ودول اخلليج 
بخصـــوص السياســـة اإليرانية فـــي املنطقة، 
وبالتأكيد ميكننا التذكيـــر باملوقف اخلليجي 
األخير بخصوص قضيـــة املغرب وهي قضية 
الصحراء حيث دعمت كل دول اخلليج وأيدت 
الطـــرح املغربي الذي يقوم علـــى فكرة احلكم 
الذاتي ســـواء من خالل التصريحات الرسمية 

أو من خالل وسائل اإلعالم“.
وأكـــد أســـتاذ العالقات الدوليـــة، على أن 
العالقات املغربية اخلليجية عالقات منوذجية، 

مشـــيرا في الوقـــت ذاته إلـــى أن ”انعقاد هذه 
القمة يأتي في جو من التحوالت التي يشهدها 
الوطن العربي والعالم اإلسالمي ورمبا قد يتم 
التطـــرق فيها إلى ما متت مناقشـــته في القمة 

اإلسالمية التي عقدت في إسطنبول“.

تغييرات حاسمة

توازيـــا مـــع مـــا تقـــوم بـــه الريـــاض من 
دبلوماســـية نشـــطة في الشـــرق األوسط، في 
اجتاه التضييق على التدخالت اإليرانية التي 
تهدد أمن املنطقة، تعمل السعودية على جتميع 
قوة مجلس التعـــاون اخلليجي بكل أعضائه، 
حتى األعضاء ”البعيدين“ جغرافيا عن مناطق 
التمـــاس مع اخلطر اإليرانـــي. وبالتالي ليس 
هناك من رســـالة أبلغ وأوضـــح من ذلك لتؤّكد 
علـــى أن التغيرات فـــي السياســـة اخلارجية 
الســـعودية، ليســـت وقتية ومرهونـــة بتهديد 
جغرافي محدود، بل ســـيكون محور اهتمامها 
كل دول املنطقة العربية واإلسالمية. وقد قالت 
وكالة األنباء املغربية الرســـمية إن هذه القمة 
”ستشـــكل القمة مناســـبة للتشـــاور وتنسيق 
املواقـــف في مواجهة التحديـــات والتهديدات 
التي تعرفها املنطقة العربية، وتبادل وجهات 
النظـــر بخصوص القضايا اإلقليمية والدولية 

في هذا السياق اإلقليمي والدولي الدقيق“. 

ومن النادر أن ينخرط املغرب في ســـياقات 
أمنية على املســـتوى االســـتراتيجي الواسع 
الربـــاط  عرفـــت  لطاملـــا  إذ  الطريقـــة،  بهـــذه 
باهتمامهـــا أكثـــر مبســـاحة املغـــرب العربي 
واملســـاحة األفريقية كآفاق اقتصادية وأمنية 
اســـتراتيجية. لكن املواقـــف املغربية األخيرة 
تكشف مدى تطور التفكير العربي فيما يخص 
األمن االستراتيجي بعيد املدى، والذي يغطي 
كامل املجـــال احلضاري املمتد من احمليط إلى 
اخلليج. ويأتي هذا التنسيق في إطار اجلهود 
الســـعودية على املســـتوى الدبلوماســـي في 
تكثيف الشـــراكة بني الدول العربية وتثبيتها 
حـــول حمايـــة املجـــال العربي بشـــكل أعمق 
وأكثر متانة. فتوســـيع الدائرة الدبلوماســـية 
اخلليجيـــة في مـــا يتعلـــق بالـــدول العربية 
املشـــاركة في اســـتراتيجية احلماية العربية، 
يقابلـــه تضييـــق علـــى الدائـــرة اإليرانية في 

توسعها اإلقليمي على حساب األمن العربي.

أوباما يراجع حسابات الخروج على وقع التقدم السعودي
[ واشنطن تعيد انتشارها في المنطقة عبر بوابة الناتو [ المغرب ينخرط في االستراتيجية السعودية لمقاومة مختلف التهديدات

ــــــرات اإلقليمية  التقــــــدم الواضح في التأثي
ــــــي تقــــــوم بهــــــا السياســــــة اخلارجية  الت
عموما،  ــــــة  واخلليجي خاصة،  الســــــعودية 
سواء في عاصفة احلزم في اليمن أم على 
مســــــتوى تفعيل الشراكات األمنية العربية 
أم مــــــا يتعلق بقــــــوة الضغط فــــــي امللفني 
السوري واللبناني دفعت الواليات املتحدة 
ــــــى مراجعة حســــــاباتها اإلقليمية. ولئن  إل
ظهــــــرت خالفات بني الرياض وواشــــــنطن 
حــــــول املســــــألة اإليرانية خاصــــــة، إال أن 
ــــــدا أنه ال يجب  ــــــات املتحدة تعلم جي الوالي
التفريط في احلليف اخلليجي مهما حدث، 
وأنه ال بّد من تصحيح املســــــار خاصة في 
ــــــوادر تغيير في السياســــــات  ظّل ظهور ب

الدفاعية العربية.

في 
العمق

أي  أو  أوبــامــا،  بــمــقــدور  يعد  لــم 
صانع قرار أميركي آخر، أن يقدم 
الـــمـــبـــادرات عــلــى أســــاس أنــهــا 
مسلمات سيتم تنفيذها مباشرة

◄

{ال أعتقـــد أنـــه من الممكن وجود حيرة أو غموض فيما يتعلق بمن هو شـــريكنا في المنطقة ومن ليس 
شريكا لنا}.

روب مالي
مستشار أوباما لشؤون الشرق األوسط

{مبادرة الناتو تنص على فتح حوار سياســـي بين المجموعة الخليجية ومجموعة حلف شـــمال األطلسي 
ومساعدة دول المجلس في إنشاء القيادة العسكرية الموحدة}.

عبدالعزيز العويشق
األمني العام املساعد للشؤون السياسية مبجلس التعاون

دورنا التعريف بالعقيدة الخليجية

} املواقـــف اخلليجيـــة واملغربيـــة األخيرة تكشـــف عن  تطـــور التفكير العربي فيمـــا يخص األمن 
االستراتيجي بعيد املدى، والذي يغطي كامل املجال احلضاري املمتد من احمليط إلى اخلليج.

تــوســع الـــدائـــرة الــدبــلــومــاســيــة 
على  تضييق  يقابلها  الخليجية 
الدائرة اإليرانية في توسعها على 

حساب األمن العربي

◄
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} ال تفوت بنيامني نتانياهو، الذي سيزور 
موسكو قريبا، مناسبة لتأكيد رؤيته للحدود 

التي يريدها إلسرائيل. تشمل هذه احلدود 
قسما من الضّفة الغربية، مبا في ذلك القدس، 
ومرتفعات اجلوالن. لم يعد مشروع نتانياهو، 

ولم يكن يوما سّرا. اجلديد أن كّل ما يفعله 
اآلن، في ضوء التطورات التي تشهدها 

سوريا، يأتي بتنسيق مع روسيا املوجودة 
عسكريا على األرض السورية.

لم يرد ”بيبي“، كما يسّميه اإلسرائيليون، 
في أّي يوم مفاوضات جّدية مع اجلانب 

الفلسطيني. كان هّمه، وال يزال، منصّبا على 
توسيع املستوطنات في الضفة الغربية من 
أجل خلق واقع جديد على األرض من جهة، 

وتطويق القدس من كل جانب من جهة أخرى.
قضى نتانياهو على خيار الدولتني، 

الذي نادى به املجتمع الدولي، مبا في ذلك 
الواليات املّتحدة، منذ زمن. اعترض دائما 

على كّل ما من شأنه التمهيد لتسوية معقولة 
ومقبولة تؤّمن احلد األدنى من احلقوق 

املشروعة للشعب الفلسطيني. األكيد أن قوى 
فلسطينية مدعومة من اخلارج مارست لعبة 

التطّرف والعمليات االنتحارية في مرحلة 
معّينة من أجل وصول نتانياهو إلى السلطة 

في ١٩٩٦ خلفا إلسحق رابني. مارست هذه 
القوى اللعبة املفضلة لليمني اإلسرائيلي، 
وهي لعبة تقوم على مقولة إن ”ال شريك 

فلسطينيا ميكن التفاوض معه“.
انتهز ”بيبي“ مرور ما يزيد على خمس 

سنوات على احلرب الدائرة في سوريا، وهي 
حرب يخوضها نظام أقّلوي في مواجهة مع 

شعبه، من أجل عقد جلسة ملجلس الوزراء 
في إحدى املستوطنات املقامة في اجلوالن 
احملتل منذ نصف قرن إال سنة واحدة. نعم 

منذ نصف قرن عندما كان حافظ األسد وزيرا 
للدفاع وقبل وصوله إلى االستفراد بالسلطة 

في العام ١٩٧٠.
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي من 

اجلوالن أنه سيبقى إسرائيليا ”إلى األبد“.
بقي اجلوالن حتت سيادة الدولة 

السورية املستقّلة أقّل من ربع قرن، وهو 
حتت االحتالل اإلسرائيلي منذ نصف قرن. 
ملاذا لم يفعل النظام السوري شيئا من أجل 
استعادة أرضه احملتلة طوال كّل هذه املّدة. 

حسنا، كانت هناك حرب تشرين/ أكتوبر في 
العام ١٩٧٣. اعتبرها النظام السوري انتصارا 
عسكريا، في حني وصلت القوات اإلسرائيلية 

نتيجة تلك احلرب إلى أبواب دمشق.

كان أمام النظام السوري منذ انتهاء 
تلك احلرب، التي استثمرها سياسيا إلى 
أبعد حدود، خياران؛ إّما استعادة األرض 

بالقوة، وإما الدخول في مفاوضات كي يعود 
اجلوالن إلى أهله. فضل النظام السوري حال 

الالحرب والالسلم. كان النظام السوري، 
في كّل وقت، عاجزا عن احلرب وعاجزا 

عن السلم. فّضل املتاجرة باجلوالن على 
أّي شيء آخر. فّضل في الوقت ذاته اعتبار 

االنتصار على لبنان بديال من االنتصار على 
إسرائيل. لذلك كان هناك دائما اتفاق ضمني 

بني النظـام وإسرائيل على إبقاء جبهة 
جنوب لبنان جرحا مفتوحا يستفيد منه 

اجلانبان، في حني لم يعد عصفور ميّر في 
سماء اجلوالن منذ توقيع اتفاق فّك االشتباك 
السوري- اإلسرائيلي في العام ١٩٧٤ برعاية 

”العزيز“ هنري كيسنجر وزير اخلارجية 
األميركي وقتذاك.

رفض النظام السوري في كّل وقت 
الدخول في مفاوضات جّدية من أجل 

استعادة اجلوالن. وهذا ما كان يناسب 
إسرائيل التي لم تعترض، يوما، في العمق 

على السياسة التي يتبعها هذا النظام. ففي 
مؤمتر مدريد للسالم الذي انعقد في أواخر 

تشـرين األّول/ أكتوبر ١٩٩١، بعد ثمانية 
أشهر من انتهاء االحتالل العراقي للكويت، 
كانت هناك محاولة جدية برعاية الواليات 

املتحدة واالحتاد السوفياتي واالحتاد 
األوروبي من أجل التوصل إلى تسوية 

شاملة. 
كان املوقف السوري في ذلك املؤمتر 

من النوع املضحك- املبكي، إذ أقدم فاروق 
الشرع، وزير اخلارجية السوري وقتذاك، 

على عمل ذي طابع مسرحي يستهدف إظهار 
إسحق شامير، رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الذي كان يرأس وفد بالده بأّنه ذو تاريخ 

إرهابي. هل تاريخ شامير الذي كان عضوا 
في عصابة ”إيرغون“ سر عسكري ال يعرف 
عنه أحد شيئا باستثناء فاروق الشرع… أم 

أن هّم وزير اخلارجية السوري كان محصورا 
في ذلك اليوم في االستحواذ على رضا حافظ 
األسد من جهة، وتوجيه رسالة إلى إسرائيل 

من جهة أخرى؟
فحوى تلك الرسالة املوّجهة من وزير 

خارجية النظام إلى كّل من يعنيه األمر أن 
سوريا غير مهتّمة باستعادة اجلوالن، وأن 

األولوية هي للمتاجرة بالهضبة احملتلة 
التي كانت حكومة مناحيم بيغن أعلنت 

في الثمانينات ضمها، رسميا، بعد موافقة 
الكنيست على ذلك.

تبّني في املدى الطويل، أي بعد نصف 
قرن من احتالل اجلوالن، أن سوريا والشعب 

السوري يدفعان ثمنا غاليا لنظام حكمهم 
باحلديد والنار كان يختلق احلجج من أجل 

بقاء االحتالل.

كانت إحدى احلجج التافهة تلك التي 
استخدمها األسد األب في لقائه األخير مع 

الرئيس بيل كلينتون في نيسان/ أبريل من 
السنة ٢٠٠٠، أي قبل شهرين من وفاة األسد. 
متّسك األسد األب في االجتماع الذي انعقد 

في جنيف بانسحاب إسرائيلي إلى خط 
معّني على ضفة بحيرة طبريا، بحجة أنه 

كان يصطاد السمك هناك، وأّنه ال يستطيع 
التخلي عن شبر من األرض. راح عن باله أن 

مستوى املياه في البحيرة تقلص منذ ما قبل 
العام ١٩٦٧.

في كل األحوال، لم تكن إسرائيل ضّد هذا 
الطرح، وهي التي كانت دائما ضّد إعادة 

اجلوالن، حّتى لو كان ذلك في ظّل اتفاقات 
معّينة. كانت تعرف أن النظام السوري سيجد 

مبررا لرفض كّل عرض يعيد لسوريا أرضها 
احملتّلة.

لم يكن اجلوالن يوما هّما لدى النظام 
السوري. كان هّمه الوحيد البقاء في السلطة 

واملزايدة على العرب اآلخرين وابتزازهم، 
وصوال إلى متكني األب من توريث البلد البنه 

في السنة ٢٠٠٠.
من الطبيعي أن تقبض إسرائيل حاليا 

ثمن استثمارها طويل املدى في نظام لم 
يترّدد حلظة في خدمتها. خّرب هذا النظام 

سوريا ولبنان. كذلك، أخذ الفلسطينيني من 
كارثة إلى أخرى بدليل توريطهم في حرب 

لبنان بني ١٩٧٥ و١٩٨٢. منعهم طوال تلك 
املرحلة من اإلقدام على أّي خطوة ميكن أن 

تساعدهم في بلوغ حلم الدولة املستقّلة. 
جعلهم أسرى شوارع بيروت وأزقتها 

وأداة في إبقـاء اجلنـوب اللبنـاني جـرحا 
نازفا، بدل استغـالل الفـرص املتـاحة. 

ليـس صحيحا أنه لم تتوّفر فرص أمام 
الفلسطينيني في مرحلة ما بعد حرب ١٩٧٣ 
وفي عهد جيمي كارتر وبعد التوصل إلى 

اتفاقي كامب ديفيد في العام ١٩٧٨. أحد 
االتفـاقني كان خاصا بالفلسطينيني في 
مرحلة كان عدد املستوطنات في الضّفة 
الغربية ما زال محدودا. هل من يريد أن 

يتذكر ذلك؟
على الصعيد اإلسرائيلي، ميكن القول 
إن النظام السوري أّدى كّل املطلوب منه، 

خصوصا عندما لعب دورا أساسيا في 
متكني إيران من تعميق الشرخ املذهبي في 
املنطقة. لذلك، يأتي اجتماع مجلس الوزراء 

اإلسرائيلي في اجلوالن وما تاله من كالم 
لبنيامني نتانياهو تطورا أكثر من طبيعي 

وفي السياق املنطقي لتطور العالقة بني 
النظام وإسرائيل، مع ما يعني ذلك من 

استمرار لالحتالل.
كان هذا االحتالل في كّل يوم وطوال أقّل 

بقليل من نصف قرن خير معني لنظام أخذ 
على عاتقه حتويل السوريني عبيدا لديه، 

وسوريا مجّرد مزرعة لدى العائلة احلاكمة.

النظام السوري ونهاية المتاجرة بالجوالن

{األوضاع في ســـوريا لن تنســـي الشـــعب العربي قضية الجوالن المحتل، والبرلمان العربي 

يعمل على إنشاء لجنة الجوالن المحتل تنبثق من لجنة الشؤون السياسية واألمن القومي}.

أحمد بن محمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

{المعارضة السورية لن تفرط بشبر واحد من األراضي السورية، كما أنها لن تقبل بأي حل ال 

يرضي الشعب السوري، ولن تساوم على األراضي السورية مقابل األسد}.

بدر جاموس
عضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني املعارض

} يبدو أن نظام ولي الفقيه اإليراني يقرأ 
فقط ما يكتبه، أو ما يكتب له، ويحاول 

أن يتجاوز االنقالبات الكبرى في املواقف 
والسياسة عموما، واالستفاقة العربية في 

وجه مشروعه القومي الفارسي بنسخته 
الطائفية.

وعلى الرغم من التزويق الداخلي للكثير 
من املواقف اإليرانية، إال أن إيران تتصرف 

بأعصاب منفلتة جتاه انفراط خيوط كيدها، 
وتدري أن النيران، هذه املرة، تناوشت 

أطراف عباءة وليها.
صبر طويل وجميل وحكمة متيز 

بها العرب، ومّرت بهم خطوب وعثرات 
ومؤامرات وأعمال مسلحة طالت مدنهم 
ووصلت إلى كعبتهم، وطفح الكيل ليس 

بسبب التصريحات الفارسية احلمقاء التي 
يضربون بها كل األعراف الدبلوماسية، أو 

سياسة إخفاء النيات املبطنة املعروفني بها، 
إمنا جتاسروا بفظاظة شديدة على احتالل 
أكثر من دولة عربية وأعلنوا بغداد عاصمة 

لهم، وشبه جزيرة العرب مقصدا أمام 
”فيلتهم“، ليس لهذا كله طفح الكيل، إمنا 

احِتَلّ العراق مبكرها وصارت مدينة الرشيد 
وكرا لعمالئها ومقدمة لزحفها وراياتها 

املذهبية، مستبيحة دماء العراقيني دون أن 
يقف في طريقها حتى من ينتسب ملشروعيتها 

الطائفية، وحتى البعض من عمالئها الذين 
تفرط فيهم في لتدعيم مواقفها وتأثيرها 

وانحيازها ألهدافها.
أوروبا تتنقل في ردود أفعالها بني 
مخاوفها األمنية وانسياقها ملصاحلها 

االقتصادية برغبتها اجلامحة لالنفتاح على 
السوق اإليرانية بعد رفع العقوبات عنها 

مبوجب االتفاق النووي، من مجمل اللقاءات 
والزيارات لقادة الدول األوروبية، إلى 

زيارة مفوضة السياسة اخلارجية باالحتاد 
األوروبي، فيديريكا موغيريني، وجتاهلها 

االنقسام احلاد في املنطقة نتيجة التدخالت 
اإليرانية السافرة في أمن واستقرار العديد 

من الدول العربية.
صرحت موغيريني قبل وصولها إلى 

طهران بأن إطالق الصواريخ الباليستية 
ال ميثل خرقا لالتفاقية النووية، واعتبرت 

التعاون األوروبي اإليراني مبثابة فتح سبل 
سالم في املنطقة.

في أحد محاكم مدينة نيويورك صدر 
حكم يقضي بدفع إيران ملبلغ 10 مليار 

دوالر ونصف املليار ألسر ضحايا تفجير 
برجي التجارة العاملية في 11 سبتمبر 

2001 تعويضًا عن األلم واألضرار املعنوية، 
ولعدم قدرة إيران على إثبات براءتها من 
التهم املوجهة إليها مبساعدة اإلرهابيني 
من قبل املخابرات وفيلق القدس اإليراني 
وشخصيات مهمة جدا، وحزب الله طبعا.

الغريب أن األصداء ملثل هذا احلكم 
القضائي لم تتردد مبداها في الكونغرس 

أو البيت األبيض أو تصريحات اخلارجية 
األميركية أو غيرها من املؤسسات املعنية 

بهذا اخلطب اجللل الذي أحدث فارقا 
في واقع األرض، ومن تداعياته احتالل 

أفغانستان وكارثة احتالل العراق بحجة 
امتالكه أسلحة الدمار الشامل.

لكن أكيد، سيتفاعل احلكم القضائي 
ولو بعد حني خلطورته في حالة الصمت 
والتعتيم املقصود، أو في حالة فتح ملف 
اإلرهاب وحقائقه ومصادر دعمه ومتويله 

وغاياته.
الصراع بني العرب أو بني العرب 

واملسلمني من جهة، واملشروع الفارسي من 
جهة أخرى، أصبح مكشوفا ويتطلب تكاتف 
كل اجلهود لفضحه وعزله وإيقافه عند حده 
وتفتيته، إلنقاذ مصير الشعوب املهددة في 

وجودها.
ال نغالي إن أشرنا إلى علّو األصوات 

اخلفيضة في املكاتب الصحافية واإلعالمية 
العربية لتشير إلى مشروع إبادة منظم يتعلق 

بتقليل الكثافة السكانية في أماكن وإثنيات 
معينة خلدمة أغراض سياسية وطموحات 

تاريخية، وال جنازف عندما نبوح مبقدمات 
مستقبلية حاضرها بيننا لبداية ما يعرف 

بحرب (العقم) ورمبا في املؤمترات املتعلقة 
بسكان األرض والغذاء واملجاعات ومعاجلات 

البحوث العلمية وما يرتبط بصناعة احلروب 
أو افتعال األزمات أو السكوت أو الالمباالة، 

كما يحصل في التواطؤ بني الدول الكبرى 
وتغيير اإلشارة من احلمراء إلى اخلضراء أو 

بالعكس دون حساب التوقيتات وهي غالبا 
ما تؤّدي إلى اصطدامات مرّوعة.

العرب واململكة العربية السعودية 
حتديدا قدمت مثاال لوحدة األمة دون تنظير 

أو مزايدات، بالعمل اجلاد والتدبير مع 
أشقائهم في عاصفة احلزم ودعم البحرين 
في مواجهة الغرور اإليراني، إلى اإلجماع 

العربي في جامعتهم على اعتبار لواء 
احلرس الثوري في لبنان، واملسمى حزب 
الله، منظمة إرهابية، ومتابعة ومحاسبة 
كل مصادر متويله ونشاطه، ثم العالقات 

املصرية السعودية ونتائج زيارة خادم 
احلرمني الشريفني إلى القاهرة وصداها 

في كل نفس عربية، ومناورات رعد الشمال، 
وما جاء في البيان اخلتامي ملؤمتر القمة 

اإلسالمية من تنبيه ملخاطر السلوك اإليراني 
ودوره في تفاقم اخلالفات الطائفية بني 

املسلمني، ومع كل النشاط السياسي هناك 
رفض عربي حاسم للتدخالت اإليرانية 

للشؤون الداخلية والتجاوزات على السفارة 
السعودية في طهران أو بغداد واملواقف من 

املأساة السورية.
مجموعة خطوات سياسية وعسكرية 

ودبلوماسية وإعالمية لفرض أطواق متوالية 
حتجم التمدد اإليراني العنصري، وتضيق 

اخلناق عليه لتجبره بالتسليم لألمر الواقع 
في عدم القدرة على مناجزة احلق، وإعادة 

ولي فقيههم إلى واليته وليترك أمره إلى 
الشعوب اإليرانية لتقول كلمتها يوما 

للتخلص من فاشية السلطة التي تسجل 
أعلى معدالت اإلعدام الرسمية في سجونها.
لتنشيط ذاكرة املواقف العربية وإدامة 

زخم الهجوم املقابل ضد املشروع الفارسي 
الذي يريد بأمتنا السوء، مرت ذكرى حترير 
مدينة الفاو العراقية في 17 و18 أبريل 1988 
وهي املعركة التي استمرت 36 ساعة أجنز 

فيها اجليش العراقي مهماته بأقل اخلسائر 

وأَحلَق هزمية منكرة بالعدو، وكانت بداية 
االنهيار لكافة القطعات اإليرانية على 

امتداد اجلبهة، وإلى حد اآلن يظن بعض 
املقاتلني من جنودنا العراقيني الذين كانوا 

في اخلطوط اخللفية من املواجهة وعلى 
أرض الفـاو الصعبة املعروفة بطبيعتها 

امللحية، أنه لم يكن هناك إيرانيون أصال في 
مواضعهم ليقاتلوا، وأنا أؤكد ذلك لكن من 
خالل حقيقة تلك املعركة وجدية االستعداد 
لها الذي عايشته شخصيا حيث التدريب 
الشاق لنخبة أو صفوة املقاتلني، وإعداد 

أرض املعركة املماثلة لبيئة الفاو، والتكتم 
الشديد حلركة القطعات واملباغتة، واألهم 

قوس النار الهائل الذي فتح باب جهنم عليهم 
وكان فوق طاقتهم أو طاقة املواضع فحدث 
الهروب الكبير واالنكسار النفسي على كل 

اجلبهات.
مت احتالل الفاو في منتصف فبراير 1986 

وقدم العراقيون 52.948 ألفا من شهدائهم 
حسب ما ذِكر في لوحة كانت تتصدر بداية 

الدخول إلى املدينة بعد التحرير، والتي قال 
عنها اإليرانيون عند احتاللها ”أصبحنا على 
بعد خطوة من دول اخلليج“، وهم كذلك اليوم 

ألنهم احتلوا العراق فعال، وأعلنوا رسميا 
مشاركة قطعات عسكرية لقمع ثورة الشعب 

السوري.
األشقاء في بيت العائلة الكبير يعودون 
إلى إخوتهم وأمهم وأبيهم، على الرغم من 
قسوة اخلالفات التي تعصف بهم أحيانا، 

لكنهم يدركون بعد دفع ثمن فرقتهم، أن 
سّر قوتهم يكمن في العودة إلى حاضنتهم 

وأسرتهم والتفكر والتدبر والتدبير ملواجهة 
مستبّد عنصري طائفي لئيم، بدأ يخسر 

ويعيد النظر في تغيير جلده ملناورة خاسرة 
أخرى حتما.

العرب تيقنوا، أن الوالية الفارسية ال 
جتنح للسلم أبدا، ألنها افترست أبناءها 
وجيرانها وامتدت إلى سابع جار، وعلى 

مسرح السياسة تلعب دور الضحية، ونحن 
ليس لنا إال أن نؤرخ انتهاء صالحية مشروع 

والية الفقيه، املشروع القومي الفارسي.

الوحدة بين األشقاء العرب ليست شعارا

لم يكن الجوالن يوما هما لدى النظام 

السوري. كان همه الوحيد البقاء في 

السلطة والمزايدة على العرب اآلخرين 

وابتزازهم، وصوال إلى تمكين األب من 

توريث البلد البنه في السنة 2000

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

حامد الكيالني
كاتب عراقي

العرب تيقنوا أن الوالية الفارسية ال 

تجنح للسلم أبدا، ألنها افترست أبناءها 

وجيرانها وامتدت إلى سابع جار، وعلى 

مسرح السياسة تلعب دور الضحية، 

وليس لنا إال أن نؤرخ انتهاء صالحية 

مشروع والية الفقيه
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آراء
} اعترف مسؤولون في البيت األبيض بأنَّ 
عالقة الواليات املتحدة األميركية بحلفائها، 

أو شركائها اخلليجيني، متر بفترة صعبة 
من اخلالفات وتباين الرؤى، حول العديد من 

امللفات الساخنة في املنطقة، وفي مقدمتها 
امللف اإليراني وامللف السوري واحلرب على 
هم أكدوا في الوقت نفسه، على  داعش، إال أنَّ
أنَّ العالقة بني اجلانبني، واملصالح املشتركة 

بينهما، ذات بعد استراتيجي راسخ على 
املدى البعيد.

في السياق نفسه، أشار مسؤوٌل سابٌق 
في املخابرات األميركية وخبيٌر مبعهد 

بروكينجز األميركي، إلى أنَّ اململكة العربية 
السعودية والواليات املتحدة ال تزاالن 

بحاجة إلى بعضهما، وإن كانت اخلالفات 
بينهما خطيرة، وباإلمكـان أن يعمل الرئيس 

األميركي باراك أوباما، في زيارته املرتقبة 
للرياض على جتسير هوة اخلالف بني 

اجلانبني، ولكن- والكالم للخبير األميركي- 
زيارة أوباما لن ُتعيد العالقات إلى أيام 

مجدها.
ألوباما  ، فإنَّ الزيارة ”الرابعة“  ومن ثمَّ
للسعودية منذ وصوله للبيت األبيض عام 
2009، لن تكون بالتأكيد، سهلة أو سلسة، 
فاخلالفات بني اجلانبني، مريرة وازدادت 

مرارتها، إثر تصريحات أوباما االستفزازية 
عن حلفائه اخلليجيني، في املقابلة التي 

أجرتها معه مجلة ”ذي آتالنتك“ األميركية، 
واعُتبرت في حينها نوايا أميركية صادمة 

جتاه اخلليج العربي ومنطقة الشرق 
األوسط، وتتصل مباشرًة بأزمة ثقة غير 
مسبوقة، ُتخّيم على العالقة السعودية 
األميركية، وعلى نطاق أوسع، العالقة 

اخلليجية األميركية.
حاول البيت األبيض- عشية القمة 

مع قادة دول اخلليج، والتي تسبقها قمة 

سعودية أميركية- تلطيف أجواء العالقة 
معهم، عبر التأكيد على هدف تعميق الشراكة 
األمنية جلعل دول مجلس التعاون أكثر قدرة 

على مواجهة التهديد اإلرهابي، والتصدي 
لنشاطات إيران املزعزعة لالستقرار، والعمل 

بشكل أفضل مع النزاعات اإلقليمية التي 
ُتشتُت املنطقة.

كما أعلن البيت األبيض التوصل إلى 
اتفاقيات تتصل مبكافحة اإلرهاب، وتفعيل 

األمن البحري واإللكتروني، وتقوية الدفاعات 
الباليستية، لدول اخلليج. وسوف يقوم 

وزير الدفاع األميركي، آشتون كارتر، 
مبناقشة جميع هذه املسائل في الرياض 

خالل اجتماعه مع وزراء دفاع هذه الدول، 
للتحضير لزيارة أوباما، في إطار مجلس 

الدفاع بني اجلانبني، الذي ُأعلن عن تشكيله 
مؤخرا، ورمبا يتم طرح مسألة الدعم املالي 

حلكومة العراق. وإن كانت دول اخلليج ترى 
أنَّ العراق يحتاج أوًال إلى توافق سياسي، 

ومشروع مصاحلة وطنية ال ُيقصي أحدا من 
مكوناته السياسية، واملُكون السني خاصة.

على كل حال، يود قادة اخلليج احلصول 
على التزام أميركي، أكبر وأوسع، جتاه 
أمن املنطقة واستقرارها، وهم يرون أنَّ 

األميركيني ميارسون سياسات سلبية ال تخدم 
ذلك، بل ُتؤّجج الفوضى والصراع وعدم 

االستقرار. فإدارة أوباما لم تفعل شيئا لوقف 
استفزازات إيران في املنطقة، وتدخالتها 

السافرة في شؤون دولها، في لبنان وسوريا 
والعراق واليمن والبحرين، بل ألقْت باللوم 

على دول اخلليج لعدم مشاركة إيران في 
تقاسم النفوذ، أو بناء ما أسمته بالسالم 

البارد معها، ضاربة َعْرَض احلائط بكل 
غول  الهواجس اخلليجية املشروعة، من التَّ

اإليراني في املنطقة، والذي يشهد، باملناسبة، 
تصعيدا متواترا، ُبعيد االتفاق النووي مع 

مجموعة اخلمسة زائد واحد، ورفع العقوبات 
الغربية واألممية عن إيران، دون ربط ذلك 
غول والتمدد  بقيود حاسمة، لوقف هذا التَّ

اإليراني.
كذلك، إدارة أوباما لم تفعل شيئا حلقن 

الدماء السورية، وتسوية أزمة هذا البلد 
العربي املنكوب، وفق القرارات الدولية، ولم 

ُحترك ساكنا جتاه استخدام النظام وحلفائه، 
البراميل املتفجرة، والصواريخ الفراغية، 

وحتى السالح الكيمياوي ضد األبرياء، 
بدعوى أن التدخل األميركي، أكثر كلفة من 
عدم التدخل، وهي في ذلك غير صادقة بل 

ومراوغة فقد تدخلت، ملنع إقامة منطقة آمنة 
في شمال وجنوب سوريا وتدخلت ملنع 

تسليح املعارضة السورية املعتدلة بأنظمة 
دفاع جوي حتمي النساء واألطفال من قنابل 

النظام وحلفائه، وتدخلت كذلك ملنع تركيا 
والسعودية من عملية برية للقضاء على 

تنظيم داعش، وتدخالتها هذه، أسهمت كثيرا 
في إضعاف الثورة السورية، وفي تكالب 

قوى الشر عليها.
أكثر من ذلك، إدارة أوباما لم تفعل شيئا 

أمام عبث امليليشيات الطائفية الشيعية 
املوالية إليران، واستباحتها للمدن والقرى 
العربية، بطشا وقتال وتهجيرا، على شاكلة 

حزب الله اللبناني، وحزب الله العراقي، 
وفيلق بدر، وجيش املهدي، وعصائب أهل 

احلق، ولواء أبي الفضل العباس، وجماعة 
احلوثيني في اليمن… وهي على كل حال 

باملئات. وفي العراق انضوى عدد كبير منها، 
عام 2014 حتت مظلة ”احلشد الشعبي“، وكان 

ُيفترض أن تكون هذه امليليشيات الطائفية، 
ضمن بنك أهداف التحالف الدولي حملاربة 

اإلرهاب، إلى جانب داعش، على اعتبار عدم 
التفريق بني املنظمات اإلرهابية، ُسنية كانت 

أو شيعية، أو حتى أميركية، ولكن إدارة 

أوباما لها رأٌي آخر، وتصنيٌف خاٌص يخدم 
مصاحلها اآلنية واآلتية، وسيظل داعش، إلى 

حني من الزمن، أحد أهم أسرار لعبة األمم 
اجلارية في سوريا واملنطقة العربية.

ومن املُدهش، أنَّ إدارة باراك أوباما لم 
تكتف، بكل هذه املواقف الصادمة حللفائها 

في املنطقة، إذ شجعت كذلك على التدخل 
الروسي في سوريا، وإحداث استقطاب تركي 
روسي حاد، واللعب بالورقة الكردية ملشاغبة 
تركيا، وهي العضو في حلف الناتو، والكالم 

في ذلك يطول.
كلمٌة أخيرة؛ تذبذب مواقف الرئيس 

األميركي باراك أوباما، ونكوصه عن قراراته، 
وتراجع مثالياته، وُقرب انتهاء واليته الثانية 

واألخيرة، ُتلقي بظاللها القامتة، على قمة 
الرياض. في الغالب سيتم ترحيل امللفات 
الساخنة واملُلتبسة، بني أميركا واخلليج، 

إلى اإلدارة األميركية القادمة، والتي قد 
تتعاطى مع هذه امللفات، بصورة أفضل من 
اإلدارة احلالية، غير املأسوف عليها، حتت 

وقع أحداث ومستجدات قد ُتغير من القراءة 
واملواقف اإلقليمية، والدولية للعديد من 

مشكالت املنطقة.

القمة الخليجية األميركية على وقع الخالفات االستراتيجية

{بـــدال من مســـاعدة النظام اإليراني علـــى أن يصبح أكثر ثراء علـــى اإلدارة األميركية أن 

تحاسبه على اختبارات الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق اإلنسان ودعم اإلرهاب}.

بول ريان
رئيس مجلس النواب األميركي

{ســـبق وأن أكد أوباما التزام أميركا األمني تجـــاه منطقة الخليج بعد توقيع االتفاق النووي مع 

إيران، ولكن لم توقف طهران تدخالتها في الشـــؤون العربية}.
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} عندما حتط طائرة الرئيس األميركي باراك 
أوباما في الرياض اخلميس، يكون بذلك 
قد أكمل أربع زيارات إلى اململكة العربية 
السعودية منذ دخوله البيت األبيض في 

يناير 2009. هذه فرصتنا للتأكيد على أن دول 
مجلس التعاون اخلليجي هي من ستحدد 

أسس وشكل ومضمون العالقة مع الواليات 
املتحدة.

وبرنامج اجتماع السيد أوباما مع قادة 
دول مجلس التعاون يتضمن ثالثة محاور 

رئيسية.
احملور األول االستقرار في املنطقة، 
وخاصة األوضاع في سوريا والعراق.

ومن املستغرب أن سياسة الواليات 
املتحدة (على األقل في عهد أوباما) أبَدَعْت 

في التناقض، بل رمبا التخاذل عن اتخاذ أي 
موقف جاد وواضح وصريح من بشار األسد. 

الدالئل كثيرة، وأهمها اخلطوط احلمراء 
الوهمية التي رسمها الرئيس أوباما، والتي 
تالشت مثل غيرها من رمل الوعود. سيسجل 
التاريخ كيف فقد الرئيس أوباما مصداقيته 

في الوقت الذي كانت فيه براميل األسد 
امللتهبة حترق الشام وأطفالها وحقولها في 

كارثة إنسانية يندى لها الضمير واجلبني.
أما العراق فهي حكاية أخرى. وزير الدفاع 

األميركي آشتون كارتر، استبق زيارة السيد 
أوباما بتصريحه املثير للشفقة؛ فالرئيس 

أوباما سيطلب من قادة دول مجلس التعاون 
تقدمي مساعدات اقتصادية إلى العراق. 

مبعنى آخر بعد أن طلبت الواليات املتحدة 
من دول مجلس التعاون متويل حترير 

الكويت واإلطاحة بصدام حسني، هي اآلن 
تطالب بتمويل إصالح الدمار الذي أحَدَثْته 
وَخَلَفته في املنطقة، ولكن بعد خراب مالطا.

احملور الثاني في محادثات السيد أوباما 
في الرياض سيركز على احلرب ضد تنظيم 

داعش.
ومن املثير للشك أن ُتَنّصب واشنطن 

نفسها كمحارب شرس ضد داعش، في وقت 
شهد العالم كله تراجعات الرئيس أوباما 

وفقدانه مصداقيته في املنطقة. اتهام أوباما 
للسعودية بأنها ال تقوم مبا يكفي ملساعدة 

الواليات املتحدة على مواجهة مشكالت 
الشرق األوسط – كما وصفها في لقائه مع 

مجلة ”أتالنتيك“- سقطة دبلوماسية لن 
يجرؤ أوباما على تكرارها في الرياض. يبدو 

أن السيد أوباما ”نسي“ أن الرياض قدمت 
معلومات استخباراتية هامة لواشنطن ملنع 
هجمات إرهابية على الواليات املتحدة. أما 
احملور الثالث فهو كيفية مواجهة نشاطات 

إيران املزعزعة لالستقرار في املنطقة.
اآلراء املريبة التي ساقها الرئيس أوباما 

في مجلة أتالنتيك، جاءت صادمة لدول 
مجلس التعاون، فهي حقا ”عقيدة أوباما 

املتناقضة“. سيشهد التاريخ أن السيد أوباما 
دخل إلى البيت األبيض بقلبه (الطيب)، 

وسياساته اخلارجية املتناقضة، وامتناعه عن 
استخدام القوة في األزمات الدولية وخاصة 

ضد الهيمنة الفردية إليران في املنطقة. 
من هذا املنطلق، متكنت طهران بدهائها 

من املراهنة على مصداقية ومواقف أوباما 
املتقلبة.

أتوقع أن الرسالة التي سيتلقاها السيد 
أوباما في الرياض من قادة دول مجلس 

التعاون هي أننا نحن من سيحدد عالقتنا 
ودورنا مع الواليات املتحدة. مبعنى آخر، 

نحن لنا أيضا احلرية في اتخاذ موقفنا مع 
من يحلم بـ“الركوب املجاني“ في خليجنا. 

نعم، قواعد اللعبة قد تغيرت.

ليس لدي أدنى شك في أن اإلدارة 
األميركية تعكف اآلن على حتليل تداعيات 

سحب السعودية أصولها املالية من أميركا، 
أو حتى التوقف عن االستثمار في سنداتها. 

قد يكون من املفيد أن تتذكر واشنطن أن 
تداعيات أي أزمة سياسية بني السعودية 

والواليات املتحدة ستؤثر على الدوالر 
األميركي.

باختصار، الواليات املتحدة فقدت 
تدريجيا بريقها في املنطقة العربية. ملاذا 

االستغراب؟ ألم تؤكد الواليات املتحدة، في 
أكثر من مناسبة، أن مصاحلها الداخلية هي 

همها الوحيد، وأن ال صداقات دائمة بني 
الدول؟ االستنتاج األهم: نعم، لقد تعلمنا 

الدرس.

أوباما بين التناقض والمصداقية

أوهم حراس الفضيلة- ضمن نظرتهم 

الدونية للمجتمع- الناس البسطاء بأنه 

في حال غياب الهيئة سوف يتحول 

المجتمع إلى الس فيغاس آخر، فسيعم 

االنحالل، وستحل الفوضى، وستكون 

النساء بغايا، والشباب ذئابا مفترسة

} منذ أن صدر األمر امللكي في السعودية 
بتحجيم دور هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر وتقليص صالحيتها - في إطار 
النصح واإلرشاد والتبليغ عن املخالفات 
األخالقية لدى اجلهات األمنية املختصة 

بوزارة الداخلية- والشارع السعودي منقسم 
بني مؤيد ومعارض.

وتأتي أصوات املعارضني من خلفيات 
دينية ال تخلو من اتهامها بالتخوين 

وبالداعشية، ال سيما وأنها هي نفسها 
األصوات التي كانت تلزم اآلخرين بإطاعة 

ولي األمر، وبعدم اخلروج عليه أو معارضة 
قراراته، غير أنها اآلن تعارض بصوت عال 

مناقضة ألدبياتها التي صّدرتها للرعية 
سابقا. األمر الذي يجعلنا أمام ازدواجية في 

معايير التيار املعارض وفق مصاحله التي 
جتعله يستخدم أدبياته كفزاعة فحسب.

هذا االنقسام ميكن قراءة مالمحه من 
خالل فهم بنية العقلية السعودية التي 
اعتادت على الرعاية لسنوات من قبل 

رجال الدين، وذلك في ظل غياب املؤسسات 
املدنية والثقافية احلرة القادرة على القيام 

بدورها دون أي رعاية دينية مشروطة 
بالتقّيد الشرعي على مستوى املوسيقى 

والغناء واالختـالط واشتراطات أخرى ال 
عّد وال حصر لها. فلم يعد باإلمكان، بني 
ليلة وضحاها، أن يستوعب الرعاة أنهم 

لم يكونوا بحاجة في األساس لهم، وأنهم 
قادرون على احلياة بشكل طبيعي مثل بقية 

البشر في الكرة األرضية في ظل وجود 
جناح الداخلية القوي والرادع على املستوى 

األمني، فضال عن املستويني األخالقي 
واالجتماعي.

ال شك بأن اململكة العربية السعودية 
تتعرض مؤخرا لهجمة شرسة من امليديا 

الغربية مبحاولة إلصاق نبتة داعش بها من 
خالل مقارنات املتابعني لتطابق املرجعية 
الثقافية والدينية والتعليمية التي تبتني 
عليها فتوى داعش في اخلارج، وفتاوى 
الهيئة في الداخل على مستوى تطبيق 
للمخالفات الدينية  الشرع و“حكم الله“ 

واألخالقية. وكان ال بد أن تتعامل السعودية 
مع هذه الهجمة اإلعالمية بذكاء وبسرعة 
دومنا مجاملة ألحد على حساب مظهرها 

العام، ممسكة بشعرة معاوية دون أن تخسر 
مصداقيتها الدينية التي قامت الدولة عليها 

من جهة، وأيضا دون أن تتحّول لدولة رجعية 
يقودها الدينيون.

ما زاد الطني بّلة الفضائح املتتابعة التي 
يسوقها بعض رجاالت الهيئة على أنفسهم 
بني فترة وأخرى بتجاوزاتهم الالنظامية، 

منتهكني حقوق الناس وحرياتهم عبر 
الشكوك في نواياهم، ومراقبتهم، ومالحقتهم، 

والقبض عليهم، وسحلهم في الشوارع 
من دون وجه حق أو مسّوغ قانوني. ولعل 

فضيحة فتاة مول النخيل بالرياض، والقبض 
على اإلعالمي علي العلياني وتصويره 

والتشهير به كانت القشة التي قصمت ظهر 
البعير. هذا احلرج الكبير الذي تعرضت 

له اململكة كان ال بد من التعامل معه سريعا 
حتى ال يتسع الشق على الراقع.

لقد أوهم حراس الفضيلة - ضمن 

نظرتهم الدونية للمجتمع- الناس البسطاء 
بأنه في حال غياب الهيئة سوف يتحّول 

املجتمع إلى الس فيغاس آخر، فسيعّم 
االنحالل، وستحّل الفوضى، وستكون النساء 
بغايا، والشباب ذئابا مفترسة، لكنه ال شيء 
من ذلك حصل أو سيحصل، فمكّون املجتمع 

السعودي ال يختلف إطالقا في نسيجه 
االجتماعي والنفسي عن أبناء اخلليج 

والعراق والشام ومصر وبقية الدول العربية، 
في كونه مجتمعا محافظا قبل وبعد الهيئة. 

وإن محاولة شيطنته ما هي إال وهم عاش في 
رؤوسهم فقط.

أخيرا، لقد استجابت اإلرادة السياسية 
السعودية ألصوات مثقفيها التي طالبت 

منذ سنوات بإلغاء أو حتجيم الهيئة 
واستدماجها، وكذلك قّدمت نفسها أمام 

املجتمع الدولي كدولة إصالحية متجددة ال 
تتردد في التغيير والتجديد طاملا كان ذلك 
ملصلحتها العامة. ولكن هل يكون ذلك دون 

فاتورة سياسية تّقدم للمؤسسة الدينية 
الرسمية املتمثلة في هيئة كبار العلماء 

الذين لم يستشاروا في هذه اخلطوة، كما 
لم يستشاروا سابقا في قرار دخول املرأة 

السعودية في مجلس الشورى، وفي املجالس 
البلدية؟

هذا هو السؤال املهم الذي لن تكون 
إجابته في الفترة القادمة واضحة إال في حال 

استتبع هذا القرار بقرارات سيادية شجاعة 
أخرى على صعيد حقوق املرأة، وحرية 

التعبير، واستقاللية املؤسسات الثقافية 
واملدنية.

فاتورة تحجيم هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

زكي الصدير
كاتب سعودي
الالصدير زكزكي

د. عبد المجيد الجالل
كاتب سعودي
اللالل االل الال
ي و ب

د

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

الرسالة التي سيتلقاها أوباما في 

الرياض من قادة دول مجلس التعاون 

هي أننا نحن من سيحدد عالقتنا ودورنا 

مع الواليات المتحدة. نحن أيضا لنا 

الحرية في اتخاذ موقفنا مع من يحلم 

{الركوب المجاني} في خليجنا بـ

قادة الخليج يودون الحصول على 

التزام أميركي، أكبر وأوسع، تجاه 

أمن المنطقة واستقرارها، وهم يرون 

أن األميركيين يمارسون سياسات 

سلبية ال تخدم ذلك، بل ُتؤجج الفوضى 

والصراع وعدم االستقرار



} لنــدن – أكـــد مركـــز املجلس األطلســـي في 
الواليات املتحدة، إن فشل الدول املنتجة للنفط 
من داخل أوبك وخارجهـــا في جتميد اإلنتاج 

عند مستويات يناير جاء لصالح السعودية.
وقال اخلبير في املركـــز روبرت مانينغ إن 
الســـعودية، جنحت في االســـتفادة من أسعار 
النفـــط املتدنيـــة، واتبعت اســـتراتيجية عدم 
فرض قيود على إنتاجها، ومارســـت ضغوطا 
على منتجي النفط مرتفـــع التكلفة مثل النفط 

الصخري األميركي.
وأشـــار إلى أن االقتصاد السعودي ميكنه 
حتمل تدني أســـعار النفط، لفتـــرة أطول، من 
منتجي النفط اآلخرين، بسبب تكاليف اإلنتاج 
املنخفضـــة، واحتياطاتها املالية الكبيرة التي 
تصـــل إلى 600 مليـــار دوالر. وأكد أن الرياض 

راضية عن انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن النزاع بني الســـعودية وإيران 

انتقل إلـــى املجال النفطي، مـــن خالل إصرار 
الســـعودية على التزام كافـــة املنتجني الكبار 
مبن فيهم إيران، باملوافقة على تثبيت اإلنتاج 
عند ســـقف معني، وهو ما تصـــر طهران على 

رفضه.
وأكـــد توماس بوغ، الباحث في مؤسســـة 
كابيتال إيكونومكس لألبحاث، ومقرها لندن، 
أنـــه في حال عدم تســـوية الســـعودية وإيران 
نزاعاتهما، داخل أوبك، فإن املنظمة ستفشـــل 
فـــي اتخـــاذ أي قـــرار إيجابي فـــي اجتماعها 
االعتيـــادي املقبـــل فـــي يونيو فـــي العاصمة 

النمساوية فيينا.
واســـتبعد حتقيـــق التوازن بـــني العرض 
والطلب علـــى النفط في الســـوق، دون تدخل 
أوبك، رغم ارتفاع الطلـــب العاملي خالل العام 

احلالي واملقبل.
ورجح أن يبلغ ســـعر النفط نحو 45 دوالرا 
للبرميـــل في نهايـــة العام احلالـــي وأن يصل 
إلـــى 60 دوالرا في العام املقبل، بســـبب زيادة 
الطلب بسبب مؤشرات على حتسن االقتصاد 

الصيني.
في هـــذه األثناء توقع محللون أن تســـهم 
الضغوط التـــي يتعرض لها منتجو النفط في 
أميركا الالتينية في عودة التوازن إلى السوق، 
رغم فشل اجتماع الدوحة في جتميد اإلنتاج.

النفطـــي  اخلبيـــر  روس  غـــاري  وقـــال 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركة بيرا املتخصصة 
في استشـــارات الطاقة إنه ”ال شـــك أن إنتاج 
يتراجـــع  وكولومبيـــا  وفنزويـــال  املكســـيك 
بوضوح، وأن إنتاج حوض األطلســـي يتضرر 

وأن عودة التوازن في الطريق“.
وأضـــاف أنه مـــع بلـــوغ فائـــض اإلنتاج 
العاملـــي نحـــو 1.2 مليـــون برميـــل يوميا في 
العـــام املاضي من املتوقع أن ينخفض اإلنتاج 
األميركـــي بواقـــع 700 ألف برميـــل يوميا عن 

املستويات التي سجلها قبل عام.

ورجـــح انخفـــاض اإلنتـــاج فـــي فنزويال 
بواقع 150 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل 
يوميا في املكســـيك إلى جانب هبوط حاد في 
كولومبيا. وفي املجمل سيشكل هذا انخفاضا 

في اإلنتاج بنحو مليون برميل يوميا.
وأشـــار أيضا إلى أن خفض اإلمدادات من 
أحد خطـــوط األنابيب فـــي نيجيريا في املدى 
القصير وإضراب العمال في الكويت، ستسهم 

أيضا في توازن السوق.
وقـــد يكـــون تراجع اإلنتـــاج فـــي أميركا 
أن  رغـــم  التوقعـــات،  مـــن  أكبـــر  الالتينيـــة 
بتروبــــراس البرازيليـــة تســـعى إلـــى زيادة 
اإلنتـــاج بشـــكل طفيـف هــــذا العــــام، لكنهـا 
تتعـرض ألزمــــة جـراء أكبـر فضيحـة فســــاد 
على اإلطـالق في البالد والتي أدت إلى تباطؤ 

االستثمارات.

ويقول مايكل كوين رئيس أبحاث الســـلع 
األولية لدى باركليز فـــي نيويورك إنه في ظل 
وجود القليل من اخليارات لتحقيق اإليرادات 
الدوالريـــة الالزمة من حصيلة صادرات اخلام 
ليس أمـــام املنتجـــني األعضاء فـــي أوبك من 
أميركا الالتينية ســـوى القليـــل، مما ميكنهم 
اســـتثماره في البنية التحتية وقد يؤدي هذا 

إلى املزيد من التراجع في حجم اإلنتاج.
وكان باركليـــز قـــد توقع تراجـــع اإلنفاق 
الرأســـمالي في أميركا الالتينية بنســـبة 18.2 
باملئـــة هذا العـــام بعـــد أن هبـــط 19.1 باملئة 
العـــام املاضي وهو انخفاض أكبر من املناطق 

األخرى.
وانخفـــض إنتاج اخلام فـــي فنزويال 11.9 
باملئة إلـــى 2.53 مليون برميل يوميا في الربع 
األول من العام احلالـــي مقارنة بالفترة ذاتها 

من 2014 بحســـب بيانـــات أوبك التي جمعتها 
رويتـــرز وهو انخفـــاض يفوق مـــا حدث في 
نيجيـريـــا التـــي هبــــط إنتاجهـا بنســـبة 8.8 

باملئة.
اخلبيـــر  دويفيـــدي  فيـــكاس  وحـــذر 
االســـتراتيجي في قطاع النفط والغاز العاملي 
لـــدى ماكواري من أن اإلنتـــاج قد ينخفض إذا 

ساء الوضع املالي لفنزويال.
وقـــال باتريـــك جيبســـون مديـــر إمدادات 
النفـــط العامليـــة لـــدى وود ماك فـــي لندن إن 
كولومبيـــا غيـــر العضو في أوبك تشـــهد هي 

األخرى تراجعا في اإلنتاج.
وأضـــاف أن لـــدى كولومبيـــا ”الكثير من 
اإلنتـــاج الناضج بتكاليف اســـتثمار مرتفعة“ 
مما يشـــكل ضغطا على قدرتها على االحتفاظ 

بقدرتها على املنافسة.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ سلمت اإلمارات أمس وثيقة 
املصادقة على اتفاقية تسهيل 
التجارة إلى منظمة التجارة 

العاملية، لتصبح بذلك أول دولة 
عربية تصادق على االتفاقية، التي 
تسعى إلى تشجيع حركة التجارة 

العاملية.

◄ أكد مالك السعيدي محافظ واسط 
العراقية أن مستويات إنتاج النفط 

اخلام في حقول محافظة واسط 
ستبلغ بنهاية العام اجلاري نحو 

200 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 
185 ألف برميل حاليا.

◄ أبقى البنك املركزي الكوري 
اجلنوبي معدل الفائدة الرئيسي 

دون تغيير عند 5 باملئة، رغم خفضه 
لتوقعات النمو االقتصادي هذا 

العام إلى 2.8 باملئة من 3 باملئة في 
التوقعات السابقة.

◄ كشفت أكسا الفرنسية عن 
مشروع مشترك مع شركة لويدز 

البريطانية لدخول سوق التأمني 
املتخصص في أفريقيا والذي 

يغطي مجموعة من املخاطر في 
مجاالت السياسة والطاقة والبنية 

التحتية.

◄ أعلن منظمو معرض آي.أف.أي 
الدولي في برلني، نفاد مساحات 
العرض قبل 4 أشهر من انطالق 

أكبر معرض لإللكترونيات بأوروبا 
في سبتمبر املقبل، وأنهم يدرسون 

توسيع مساحة املعرض.

◄ أعلن وزير النقل الفرنسي آالن 
فيدالي أن بروتوكول االتفاق الذي 
مت التوصل إليه بباريس في يناير 

املاضي من أجل شراء إيران 118 
طائرة إيرباص أصبح اآلن في 

املرحلة األخيرة.

باختصار

{ألمانيا على اســـتعداد لتسريع وتيرة الشـــراكة مع المغرب وتشجيع االستثمارات في المجاالت 

الواعدة، وخاصة تلك المرتبطة بالتعليم والتكوين المهني}.

زيغمار غابرييل
نائب املستشارة األملانية ووزير االقتصاد والطاقة

{المغرب اتخذ قرارات متقدمة جعلت منه بلدا نموذجا في مجال تأمين انتقال سياسات الطاقة 

نحو المصادر المتجددة}.

سيغولني روايال
رئيسة مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة حلماية املناخ

قال محللون إن فشل اجتماع الدوحة في تثبيت اإلنتاج سيكون في صالح السعودية، في 
وقت ارتفع فيه خام برنت فوق حاجز 44 دوالرا للبرميل. وأشــــــار محللون إلى أن تراجع 

إنتاج أميركا الالتينية قد يساهم في عودة التوازن إلى األسواق.

فشل خطط تجميد اإلنتاج في صالح السعودية
[ انخفاض إنتاج أميركا الالتينية يعزز فرص توازن السوق [ األسعار تتجاهل نتائج اجتماع الدوحة وتتجاوز 44 دوالرا

روبرت مانينغ:

السعودية يمكنها تحمل 

تدني أسعار النفط لفترة 

أطول من المنتجين اآلخرين

} طهــران - قـــال نائب وزير النفـــط اإليراني 
ركـــن الدين جـــوادي أمس إن إنتـــاج بالده من 
النفط اخلام ســـيصل في غضون شـــهرين إلى 
املســـتويات التـــي كان عليهـــا قبـــل العقوبات 

مؤكدا إصرار طهران على زيادة اإلنتاج.
وأظهرت بيانات الشـــحن البحري أمس أن 
إيران عـــززت صادراتها من النفـــط اخلام منذ 
مطلـــع أبريل اجلاري، لتصـــل إلى حوالي 1.75 
مليون برميل يوميا. وتقول طهران إنها تصدر 

أكثر مما تشير إليه األرقام.
ورفع قسم كبير من العقوبات الدولية التي 
كانت تخنـــق االقتصاد اإليراني فـــي 16 يناير 
بعد 6 أشهر على إبرام اتفاق تاريخي مع الدول 

الكبرى حول برنامج طهران النووي.

وقد ســـمح ذلك إليران العضـــو في منظمة 
أوبـــك، بالعـــودة بقـــوة إلـــى الســـوق بزيادة 
صادراتهـــا النفطية من مليون برميل يوميا في 
ديســـمبر 2015. وإذا ما حافظت إيران على هذا 
املستوى خالل بقية الشهر احلالي فإن متوسط 
الصادرات خالل أبريل احلالي ســـيرتفع بنحو 
150 ألـــف برميـــل يوميا عن مســـتويات مارس 

املاضي.
وكانت طهران قد ساهمت في فشل اجتماع 
املنتجني من داخل أوبك وخارجها في الوصول 
إلى اتفـــاق لتجميـــد اإلنتاج، بســـبب رفضها 
املشـــاركة فـــي اجتماع الدوحـــة، وأصّرت على 
عدم املشـــاركة في أّي نقاشـــات إلى حني بلوغ 
مستويات إنتاج ما قبل العقوبات البالغة نحو 

4 ماليـــني برميل. وتشـــير التقديـــرات إلى أن 
إنتـــاج إيران يصل حاليا إلـــى نحو 3.3 مليون 
برميـــل يوميا. وأعلن وزير النفط بيجان زنغنة 
أمس أن طهران ال تنوي جتميد إنتاجها ألن ذلك 
ســـيوازي اإلبقاء على العقوبـــات الدولية التي 
رفعـــت جزئيا منذ منتصـــف يناير. وأضاف أن 
ذلك يعني القبول طوعا باإلبقاء على العقوبات 

التي رفعت بعد جهود دامت لسنوات.
واتهـــم زنغنة بعض الـــدول املنتجة للنفط 
بأنهـــا مســـؤولة عـــن الوضع احلالـــي نتيجة 
إغراق الســـوق النفطيـــة، مـــا أّدى إلى هبوط 
األســـعار. وأكد أن ”إيران لـــم تلعب أّي دور في 
زعزعة اســـتقرار الســـوق النفطية أو إغراقها 
واجلهـــات املســـؤولة عـــن ذلـــك حتـــاول اآلن 

التنصل من مسؤولياتها“. وكانت خالفات بني 
إيران والســـعودية قد ظهـــرت قبل بدء اجتماع 

الدوحة، ما حمل إيران على مقاطعته.
وفي حديث نشر عشـــية االجتماع أكد ولي 
ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان 
أن الريـــاض لن جتمد إنتاجهـــا النفطي إذا لم 

تقدم إيران على هذه اخلطوة.

طهران: إنتاج النفط سيصل مستويات ما قبل العقوبات خالل شهرين

بيجان زنغنة:

تجميد إنتاج إيران النفطي 

يعني القبول طوعا باإلبقاء 

على العقوبات

استعادة 3 مليارات دوالر

من أصول إيران املجمدة

عامالن في رافعة بالمنطقة الحرة لميناء الدقم في سلطنة عمان أمس حيث يجري بناء حوض عمالق إلصالح السفن

} واشــنطن - أعلن وزير اخلارجية األميركي 
جـــون كيـــري أن إيران اســـتعادت فقط نحو 3 
مليارات دوالر من أصولها املجمدة منذ توقيع 

االتفاق النووي مع الدول الكبرى.
ويـــدور جدل فـــي الواليـــات املتحدة حول 
مدى اســـتفادة إيـــران من االتفـــاق املوقع، إذ 
يقـــول اجلمهوريون املعارضـــون لالتفاق إنه 
ســـيتيح لها استعادة أكثر من 100 مليار دوالر 
ميكن أن تستخدمها لتمويل ”أعمال إرهابية“ 

ضد حلفاء واشنطن.
في املقابل، يشـــكو مســـؤولون فـــي إيران 
مـــن أن رفـــع العقوبات لـــم يعط ثمـــارا بعُد، 
ألن الشـــركات اخلاصـــة والبنـــوك تتـــردد في 

استئناف األعمال مع إيران.
وحتـــاول اإلدارة األميركيـــة اتخاذ موقف 
محـايـد بــــني االّدعـــــاءات املتنـاقضـة وتصّر 
علـــى أنهـــا التـزمـت مـــن جانبهـــا باالتفـاق 
جلهــــة رفــــع العقـوبات وأنهـا لـــن تتغـاضى 
فـي املقـابـل عـن أّي ســـلـوك مشـــبـوه مـن قبـل 

طهـران.
وقـــال كيـــري إن ”بعـــض املرشـــحني في 
االنتخابـــات الرئاســـية األميركيـــة يعطــــون 
أحيانـــا رقـــم 155 مليـــار دوالر وهـــو خطأ… 
حســـاباتنا تقّدر الرقم بنحو 55 مليار دوالر… 
ولـــم يحصلوا منهـــا حتى اآلن ســـوى على 3 

مليارات دوالر“.

رغم انهيار العوائد واإلنتاجالنفط في لندن

غاري روس:

إنتاج المكسيك وفنزويال 

وكولومبيا يتراجع بوضوح 

وعودة التوازن في الطريق



محمد حماد

} فشلت احلكومة املصرية في ضبط منظومة 
إنتاج وتداول األرز وباتت تلك املشكلة مبثابة 
ســـيناريو يعيد نفسه كل عام في هذا التوقيت 
بالذات على الرغم من وجود فائض يصل إلى 

نحو مليون طن في السوق احمللية.
وفي ضوء ذلـــك، تصاعدت حدة اخلالفات 
خالل حكومة إبراهيم محلب الســـابقة لدرجة 
دفعت وزير التموين الســـابق خالد حنفي إلى 
التهديد باالستقالة إذا لم يصدر وزير التجارة 
منير فخـــري عبدالنور قرارا مبنـــع التصدير 

للخارج.
ونظرا إلى هذا الضغط، فقد أصدرت وزارة 
التجارة والصناعة مؤخرا، قرارا مبنع تصدير 
األرز املصري لألســـواق اخلارجيـــة، ما ينذر 
بتفاقم األزمة بشـــكل أكبر من الســـابق قياسا 
بحجم االســـتهالك الســـنوي للبالد الذي يبلغ 

نحو 3.5 مليون طن سنويا.
وتزامنا مع هذه اخلطوة فقد أعلنت الهيئة 
العامة للسلع التموينية عن مناقصة مفتوحة 
الســـتيراد األرز من الهند لســـد حاجة السوق 
احمللية، حيث يصل ســـعر الطن الواحد قرابة 

300 دوالر. 
وحّمل مراقبـــون في تصريحات لـ“العرب“ 
ســـبب األزمة التي تتكرر كل عـــام، إلى إعالن 
وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شـــراء 
األرز من الفالحـــني بنحو 200 دوالر لطن األرز 
الشعير، في حني أن األسعار العاملية تصل إلى 

نحو 400 دوالر.
باملجلـــس  األرز  شـــعبة  رئيـــس  وقـــال 
التصديـــري للحاصـــالت الزراعيـــة مصطفى 
النجاري، إن ”قرار وقف تصدير األرز للخارج 
يضّيـــع علـــى الدولة نحـــو 225 مليـــون دوالر 

سنويا“.
وأشار إلى أن وزارة التموين ليست لديها 

رؤية واضحة لشـــراء األرز مـــن التجار بهدف 
توفيره على الســـلع التموينية، بينما تفرض 
احلكومة رسوما على تصديره تصل إلى نحو 

225 دوالر عن كل طن. 
وأدى ذلـــك األمـــر إلـــى اجتـــاه املزارعني 
لبيـــع احملصـــول للتجار بدال مـــن إدخاله إلى 
مســـالك التوزيع املعتمدة، حيث يقوم التجار 
بتخزينه بهدف التصدير أو بيعه في الســـوق 
احلرة خارج منظومة التموين باألســـعار التي 

يستهدفونها.
وجـــراء ذلك، يقوم البعـــض بتهريب األرز 
إلى اخلارج بطرق غير شـــرعية بســـبب تفاقم 
تلك األزمـــة فيما كانت احلدود مع ليبيا منفذا 
رئيســـا لتهريبـــه وإعـــادة تصديـــره لعدد من 

الدول مرة أخرى.

وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى أن عدد 
حاملـــي بطاقات التموين يصل إلى حوالي 20 
مليـــون بطاقة تخدم نحـــو 73 مليون مواطن، 
ويتم منح الســـلع للمواطنني مبوجب البطاقة 

التموينية مجانا.
وأوضـــح النجاري أن األزمـــة بدأت عندما 
قامـــت وزارة التموين برفع ســـعر األرز املقرر 
صرفـــه وفقا لبطاقـــات التموين، مـــا أدى إلى 
عـــزوف املواطنـــني عـــن اســـتالم حصصهـــم 
والتوجـــه إلى احلصول علـــى منتجات أخرى 

بديلة. 
كمـــا أكـــد أن تراجـــع الطلـــب علـــى األرز 
التموينـــي أدى إلى انخفـــاض حجم تعاقدات 
الوزارة مـــع التجار الذين اضطـــروا لالجتاه 
إلـــى التصدير ومـــن ثم ارتفعت األســـعار في 
السوق احمللية، ليتكرر سيناريو منع التصدير 

للخارج مجددا.
وتخصص احلكومـــة املصرية حوالي 1.7 
دوالر دعمـــا عينيا لكل فرد من أفراد األســـرة 

املسجلني على بطاقة التموين املعتمدة.

وأكـــد أحد كبار جتـــار األرز لـ”العرب“، أن 
هذا الســـيناريو دفـــع بالكثيريـــن إلى تخزين 

األرز حلني فك حظر التصدير. 
وقال إن ”مناقصات هيئة السلع التموينية 
اجتـــاه خاطئ ألنهـــا تخلق طلبـــا جديدا على 
الدوالر بســـبب تكرار أزمة األرز كل عام“. إلى 
ذلك، لفت عضـــو مجلـــس إدارة غرفة صناعة 
احلبـــوب باحتاد الصناعـــات املصرية مجدي 
الوليلـــي، إلـــى أن األرز املصـــري فقـــد قدرته 
التنافســـية فـــي األســـواق اخلارجيـــة جراء 
السياســـات احلكومية اخلاطئة التي ال تتسم 

بالدقة.
ونـــوه فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إلـــى أن 
العمـــالء في اخلارج فقـــدوا الثقة في التعامل 
مع التجـــار املصريني، ألنهم أصبحوا مهددين 
فـــي أي وقت بقـــرارات منـــع التصـدير وعدم 
انتظام التعـاقـدات، مـا أضر بســـمعـة املصـدر 

املصري.
كما كشف عن اجتاه البعض لتهريب األرز 
عبر احلدود البرية إلى كل من السودان وغزة 
باإلضافـــة إلى ليبيـــا للتخلص مـــن املخزون 

والبيع بسعر مرتفع.
وقـــدر حجم الكميـــات التي يتـــم تهريبها 
بحوالي 150 ألف طن سنويا بسبب قرار حظر 

التصدير.
ويبدو أن املشـــكلة لـــم تقتصـــر على ذلك 
فحســـب، بل إن االختـــالل احلاصل في عملية 
تصريـــف األرز فـــي الســـوق دفع أيضـــا إلى 

ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وقـــال رجب شـــحاتة، رئيس شـــعبة األرز 
بغرفة احلبوب باحتاد الصناعات املصرية، إن 
”منع التصدير تســـبب في رفع أســـعار الكيلو 
إلى نحو دوالر واحد حاليا، أي بنسبة ارتفاع 

تصل إلى نحو 45 باملئة“. 
من أن شـــهر  وحذر في كالمه مع ”العرب“ 
رمضان بات على األبواب حيث ترتفع نســـبة 
االســـتهالك ويزداد الطلب على األرز وبالتالي 
من املتوقـــع أن تشـــهد أســـعار األرز ارتفاعا 
بنسبة تقدر بنحو 20 باملئة نتيجة السياسيات 

اخلاطئة.

ولتفادي هذه املشـــكلة، أشار إلى أن احلل 
يكمن في حتديد وزارة التموين للكميات التي 
حتتاجهـــا بطاقـــات التموين ســـنويا وتقوم 
بشـــرائها مرة واحدة بسعر عادل ثم تخزينها 
بالصوامـــع اجلديدة التي قامت بتأسيســـها 
مؤخرا، ومن ثم تضمن اســـتقرار أسعار األرز 

التمويني.

ويذكر أن مصر تســـتعد للمـــرة األولى في 
تاريخهـــا إلى اعتمـــاد تقنية جديـــدة ملراقبة 
مســـالك إنتـــاج وتوزيـــع محاصيـــل احلبوب 
بغيـــة تقليص الهدر ووقـــف عمليات التالعب 
باألسعار والفساد، ما ســـيعود عليها بعوائد 
ماليـــة قد تصل إلى مليـــاري دوالر في غضون 

السنوات اخلمس املقبلة.
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◄ أظهرت بيانات أن الحجم 
اإلجمالي للتجارة غير النفطية في 

اإلمارات بلغ في العام الماضي 
نحو 425 مليار دوالر، 32 بالمئة 

منها عبر المناطق الحرة، بحسب 
الهيئة االتحادية للجمارك.

◄ أعلنت الحكومة التونسية، 
أمس، عن خفض جديد في أسعار 

المحروقات للمرة الثانية هذا 
العام في ظل تراجع أسعار النفط 

العالمية، وقالت إن التخفيض 
الجديد يبدأ سريانه مطلع يوليو 

المقبل.

◄ أعلن طارق المال وزير البترول 
والثروة المعدنية المصري، أن 

بالده ستطرح خالل العام الجاري 
3 عطاءات دولية جديدة للتنقيب 

عن النفط والغاز في 27 منطقة برية 
وبحرية في أنحاء البالد.

◄ قال كاتب الدولة الفرنسي 
للشؤون األوروبية هارلم ديزير، 
إن المغرب هو الطرف الرئيسي 

في االستثمار في أفريقيا، بفضل 
الثقة التي يتمتع بها في القارة 

ونجاحاته التي تجعل منه نموذجا 
يحتذى به.

◄ تحتضن مدينة الدار البيضاء 
المغربية الدورة الرابعة للمعرض 

الدولي للمناجم والمقالع، الذي 
سيعقد تحت شعار ”رهانات تنمية 

البنيات التحتية في أفريقيا“ في 
الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل.

◄ فتحت شركة ”دبي باركس أند 
ريزورتس“، أمس، باب االكتتاب 

لزيادة رأسمالها بنحو 457 مليون 
دوالر ليصل إلى أكثر من 727 

مليون دوالر إلنشاء وتطوير منتزه 
”سيكس فالجز دبي“.

باختصار

اقتصاد
{الســـعودية تعي المصالح التي تجمعها بالواليات المتحدة في حماية النظام المالي العالمي، 

ولن تكون من مصلحتها زعزعة استقراره من خالل بيع أصول أميركية بالمئات من المليارات}.

جوش إيرنست
املتحدث باسم البيت األبيض األميركي

{خسائر االقتصاد الفلسطيني في المنطقة {ج} نتيجة السياسات اإلسرائيلية تصل في منطقة 

األغوار لوحدها إلى 3.5 مليار دوالر سنويا}.

عبير عودة
وزيرة االقتصاد الوطني الفلسطيني

الحكومة المصرية تفشل مجددا في ضبط أسعار األرز

كشــــــفت أزمة منع القاهرة من تصدير األرز إلى اخلــــــارج عن صراع محموم بني التجار 
واحلكومة وأظهرت غياب التنســــــيق بني وزارة التموين والتجــــــارة ووزارة الصناعة حول 

السلعة التي تتفجر املشكالت حولها كل عام.

[ األرز المصري يفقد مكانته في األسواق الخارجية بسبب منع التصدير [ صراع محموم بين التجار والحكومة بسبب تناقض السياسات

محصول عاجز عن المنافسة

مجدي الوليلي:

كارثة الصراع بين الوزارات 

تؤدي إلى تهريب 150 ألف 

طن سنويا

رجب شحاتة:

سعر الكيلو وصل لدوالر 

وتوقعات بارتفاعات جديدة 

مع حلول شهر رمضان

مصطفى النجاري:

مصر تخسر 225 مليون 

دوالر سنويا نتيجة قرار 

حظر تصدير األرز

ظهرت بوادر تهدئة  } األمحدي (الكويــت) – 
فـــي مواقـــف احلكومـــة والنقابات فـــي اليوم 
الثالـــث إلضراب عمال النفـــط، رغم عدم تبلور 
مالمح احلل حتى اآلن ومتترس كل طرف عند 
مواقفه الســـابقة في ظل غياب وساطات ميكن 

أن توفر مخرجا مالئما للجميع.
وقـــال ســـيف القحطانـــي، رئيـــس احتاد 
عمال البترول وصناعـــة البتروكيماويات في 
الكويـــت، أمس، إن أبواب النقابات ”مفتوحة“ 
للبحث عن حل، مشـــيرا إلـــى دور يلعبه نواب 

البرملان حاليا إلنهاء األزمة.
ويهدف اإلضـــراب الذي أعلنتـــه النقابات 
النفطيـــة للضغـــط علـــى احلكومة مـــن أجل 
اســـتثناء القطاع النفطي من مشـــروع البديل 
االســـتراتيجي، وهو هيـــكل جديـــد للرواتب 
واملســـتحقات املالية واملزايـــا الوظيفية تريد 
احلكومـــة تطبيقه علـــى العاملني فـــي الدولة 
وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء 

العاملني في القطاع النفطي منه.

وقـــال املتحـــدث الرســـمي باســـم القطاع 
النفطي الكويتي الشيخ طالل اخلالد الصباح، 
أمس، إن متوسط إنتاج النفط اخلام وصل إلى 
١٫٥ مليـــون برميل يوميـــا، مقارنة بنحو ١٫١ 
مليون برميل يوم االثنني. وكان إنتاج الكويت 

يبلغ نحو ٣ ماليني برميل قبل اإلضراب.
ويـــرى محللـــون أن قـــدرة احلكومة على 
زيادة اإلنتاج تدريجيـــا قلص هامش املناورة 
لدى النقابات، التي تخشـــى عودة اإلنتاج إلى 
مستوياته االعتيادية دون احلاجة إلى العمال 
املضربية، وأن ذلك سيوجه ضربة شديدة إلى 

مطالبهم.
وتســـعى احلكومة إلى إظهار قدرتها على 
زيادة اإلنتاج رغـــم اإلضراب، حتى تتمكن من 
الدخول في مفاوضات جديدة مع املضربني من 
موقع قوة ميكنها من حسم األزمة دون تنازالت 
كبيرة. ودعا وزير النفط بالوكالة أنس الصالح 
جميع العاملني في القطاع النفطي إلى العودة 
ملراكـــز عملهـــم ”حفاظا على القطاع وســـمعة 

الكويت خصوصا في هذه األوقات الصعبة“.
بحقوق العمال  وأكد أنه ”لن يتم املساس“ 
األساســـية ال ســـيما الرواتب ومكافـــأة نهاية 

اخلدمة واملنحة اإلضافية.
وقـــال القحطانـــي أمـــس للصحافيني في 
مقر االحتاد مبدينـــة األحمدي معقل الصناعة 
النفطيـــة الكويتيـــة ”نحـــن أبوابنـــا مفتوحة 

وننتظـــر االتصـــاالت.. مصلحـــة الكويت هي 
املصلحة العليا“.

وعلـــى مدى األيام الثالثـــة لإلضراب ظهر 
نشـــاط مكثف لنواب البرملان بهـــدف احتواء 
األزمة في حني ســـعى بعضهم إلى االصطفاف 
مع احلكومة أو مع النقابات النفطية وســـعى 
آخـــرون إلى عقـــد جلســـة خاصـــة بالبرملان 

ملناقشة األزمة، لكنها لم تنجح في ذلك.
وكشـــف النائب عبدالله املعيـــوف، أمس، 
عن وجـــود مبادرة تقوم علـــى ”جلوس جميع 
األطراف إلى طاولة املفاوضات برعاية رئيس 
مجلس األمة لنزع فتيل األزمة ووضع احللول 
املقنعة واملنطقية“. لكنه أضاف أن املبادرة ”لم 

جتد تفاعال“ من النقابات أو من احلكومة.

ارتفاع إنتاج الكويت يقوض موقف عمال النفط المضربين

سيف القحطاني:

أبوابنا مفتوحة وننتظر 

االتصاالت.. مصلحة 

الكويت هي المصلحة العليا

} الريــاض – قـــال الرئيـــس التنفيذي املكلف 
للشـــركة الســـعودية للصناعـــات األساســـية 
(ســـابك) يوســـف عبدالله البنيـــان، أمس، إن 
الشـــركة تســـعى إلى تنفيذ عمليات استحواذ 
بهدف تعزيز أنشطتها في مجال األسمدة، وقد 
تعلن عن عمليات شراء في قطاعي الكيماويات 
والبوليمـــرات بحلول نهايـــة الربع الثالث من 

العام احلالي.
وأضاف في مؤمتر صحافـــي، أن عمليات 
الشـــراء فـــي قطـــاع األســـمدة ســـتتم خارج 
األمونيـــا  مجـــاالت  وستشـــمل  الســـعودية 

واليوريا ومنتجات اليوريا املتخصصة.
وكشف أن سابك، وهي إحدى أكبر شركات 
البتروكيماويـــات فـــي العالـــم، تـــدرس أيضا 
بيع بعـــض أصولها في أنشـــطة البوليمرات 

واملنتجـــات املتخصصة ومـــن املتوقع اتخاذ 
قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام.

وأشـــار البنيـــان إلـــى أن أي تخـــارج من 
االســـتثمارات ســـيكون في آســـيا والواليات 

املتحدة على األرجح.
وأعلن البنيان أن مبيعات الشركة تراجعت 
في الربع األول من العام احلالي بنســـبة 12.4 
باملئة على أساس سنوي، وأن الشركة خفضت 
التكاليف في وحدة الصلب للتكيف مع تباطؤ 

القطاع.
وبلـــغ إجمالـــي مبيعات ســـابك نحو 8.31 
مليار دوالر في ثالثة أشهر حتى نهاية مارس 
مقارنـــة مع نحـــو 9.5 مليار دوالر فـــي الفترة 
املقابلـــة مـــن 2015. وكانت ســـابك قـــد أعلنت 
االثنني عـــن انخفاض أرباحها في الربع األول 

بنســـبة 13.2 باملئة مبقارنة سنوية. وأرجعت 
ذلك إلى تراجع متوسط أسعار بيع منتجاتها 
وخســـائر قدرها 725 مليون ريال في أنشـــطة 

املعادن.
وقال البنيان إن ســـابك خفضت التكاليف 
في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) 
التابعة لها بنســـبة 17 باملئة فـــي الربع األول 

مقارنة مع الربع األخير من العام املاضي.
وذكر أن الشركة لم تصدر أي حديد تسليح 
بعـــد ”الزالنا نركز على الســـوق احمللية التي 
تبشر بآفاق إيجابية“. وأضاف أن إنتاج سابك 

زاد 6 باملئة في الربع األول مبقارنة سنوية.
وترتبـــط أربـــاح الشـــركة ارتباطـــا وثيقا 
بالنمـــو االقتصـــادي العاملـــي ألن منتجاتهـــا 
من البالســـتيك واألســـمدة واملعادن تستخدم 

على نطاق واســـع في أنشطة البناء والزراعة 
والصناعة وإنتاج السلع االستهالكية.

وفيمـــا يتعلق بالديـــون قـــال البنيان، إن 
الشركة ال تخطط لالقتراض في الوقت احلالي 
بل تعمـــل على خفـــض الدين من خـــالل عدم 

التجديد عند االستحقاق.
وأشـــار إلى أن الشـــركة تدرس فرصا في 

أفريقيا للتحول من البيع إلى اإلنتاج هناك.

سابك تدرس شراء أصول وبيع أخرى في آسيا وأميركا

يوسف عبدالله البنيان:

مبيعات سابك تراجعت 

في الربع األول بنحو 12.4 

بالمئة بمقارنة سنوية

رغم انخفاض سقف التوقعات



- بـــدأ حوالي ســـبعة آالف مخبر  } طهـــران
باللبـــاس المدني بيـــن رجال ونســـاء، القيام 
بدوريات، االثنين، في شوارع طهران لمحاربة 
”المنكر“ خصوصا عدم ارتداء الحجاب حسب 
األصول أو مضايقة النســـاء، حســـب ما أعلن 
عنـــه قائد الشـــرطة فـــي العاصمـــة اإليرانية. 
ورغـــم أن ارتداء الحجاب أصبـــح إلزاميا في 
الشـــوارع اإليرانية بالنســـبة إلـــى اإليرانيات 
كما لألجنبيات بغض النظر عن الديانة، وذلك 
منذ الثورة اإلســـالمية عام 1979، إال أنه خالل 
الســـنوات الماضية، حدث بعض التراخي في 
التزام النســـاء بالزي الرســـمي، وبات الشارع 
اإليراني وخاصة شـــوارع العاصمـــة والمدن 
اإليرانيـــة الكبرى يقدم فسيفســـاء من األزياء 
واأللبســـة النســـائية التي تختلـــف باختالف 
األذواق واالنتماء والمستوى التعليم والمكان 
وغيرها، فتجد نســـاء يرتدين الزي الرســـمي 
بالتـــزام وهـــن في الغالـــب إمـــا منتميات إلى 
عائالت ومناطق محافظة ومتدينة وإما يعملن 
في المؤسســـات الحكومية مثلما تجد شابات 
ونســـاء يرتدين مالبس ضيقة يقدن السيارات 
وشعرهن مكشوف كما تجد من تحاول اإليهام 
بأنها ملتزمة باللباس الرســـمي لكنها تســـقط 
غطـــاء رأســـها علـــى كتفيها وتكشـــف مقدمة 
الشـــعر وتتبرج بالزينة، وهي مشاهد تزايدت 
فـــي شـــوارع العاصمـــة والمدن الكبـــرى في 

المحافظات بشكل الفت.
اإليرانيات يحاولن التمـــرد على القوانين 
المتشـــددة التـــي تحرمهـــن مـــن حريتهن في 

اللباس وفي اختيـــار المظهر الذي يرغبن في 
الظهور به في الشوارع وفي الفضاءات العامة 
ويحاولن الخروج من حلقة الزي الرسمي بكل 
الطـــرق ويعبـــرن عن رفضهـــن للتضييق على 
جميع حرياتهن ومكاسبهن بالتمرد ليس فقط 
على ارتداء الزي الرسمي اإللزامي بل بانتهاج 
ســـلوكات أخـــرى تعبـــر جميعها عـــن رفض 
واقعهـــن، فتجد منهـــن من يقصـــدن المقاهي 
والمحـــالت الممنوعـــة خلســـة ومنهـــن مـــن 
يســـتهلكن المخدرات والممنوعات وأيضا من 
يخرجن رفقة شبان ال يربطهن بهم صلة قرابة 
وأيضا منهن من يمارســـن الفنـــون الممنوعة 
مثل الرقص ومن يستمعن للموسيقى الغربية 
الصاخبة الممنوعة….هذه التصرفات وغيرها 
تعد جميعها تعبيرات بأشـــكال وطرق مختلفة 
عن رفض اإليرانيات لسياسات القمع والزجر 
التـــي تطبقها الدولة تجاههن وهن يتقاســـمن 
هذا التمرد مع الشبان الذين بدأوا يقبلون على 
المحرمات والممنوعات بجرأة أكبر ويعبرون 
عن رفضهم أيضا لتحكم وتدخل الســـلطة في 
تفاصيـــل حياتهم وفي اختيـــار هيئاتهم وفي 

حالقة الشعر التي يريدون.
لكن مـــا أعلنه قائد الشـــرطة في العاصمة 
اإليرانية عـــن تعيين مخبرين مدنيين يقومون 
بدوريـــات لمحاربـــة المنكر في طهـــران ينبئ 
بـــأن الطريق مازال طويال وأن المســـافة التي 
تحـــول دون اإليرانييـــن وحرياتهـــم طويلـــة 
وقد قال الجنرال محســـن ســـاجيدينيا لوكالة 
أنبـــاء ميـــزان التابعة للســـلطة القضائية في 
إيـــران إن ”الدوريـــات باللبـــاس المدني بدأت 
أعمالها انطالقا من االثنيـــن في كل المدينة“، 
وأضـــاف أن مهمة هذه الدوريـــات هي مراقبة 
”ســـوء ارتداء الحجاب واألصـــوات الصاخبة 
ومضايقة النساء وعدم احترام ارتداء الحجاب 
في الســـيارات“، موضحا أنـــه مع ذلك ال يحق 
لهؤالء المخبرين التحرك من تلقاء أنفسهم بل 

عليهم رفع تقرير بهذه الحاالت إلى الشرطة.

وكانــــت الشــــرطة اإليرانيــــة قــــد أعلنت 
بدورها في نوفمبر أن السيارات التي تقودها 
نساء أو يتواجد فيها نساء غير محجبات أو 
ال يرتدين الحجاب حسب األصول ستحتجز 
لمــــدة أســــبوع، وشــــددت الشــــرطة أيضــــا 
اإلجراءات ضد السائقين الخطرين أو الذين 
يشربون الخمر أو يتعاطون المخدرات. كما 
أعلنت عن نظام جديد يســــمح ”لألشــــخاص 
الموثوق بهم“ إبالغ الشرطة عن هذه الجنح. 
وقد يكون هؤالء األشخاص من ”المسؤولين 
في اإلدارة أو في القوات المســــلحة أو رجال 
شــــرطة بلبــــاس مدنــــي“. إن توســــيع دائرة 
المراقبيــــن إلى األشــــخاص الموثــــوق بهم 
فقط من طرف الســــلطات اإليرانية والشرطة 
يــــدل على الســــعي الرســــمي المحموم نحو 
المزيد من تضييق الخنــــاق على اإليرانيين 

والســــيطرة عليهم وتكبيلهم بالقوانين التي 
تســــخر لتطبيقها موارد بشرية ومادية هامة 
بهدف خدمة أجندات سياسية ودينية معينة 
ترمي الحكومة والمحافظــــون ورجال الدين 
إلــــى تحقيقها بغرض إحــــكام قبضتهم على 
والضغوط  بالقوانيــــن  وتكبيلــــه  المجتمــــع 
والرقابــــة حتــــى ال يتمكــــن مــــن التعبير عن 
رفضه واحتجاجه لنمط المعيشة المفروض 
عليــــه حتى عبر اختيار اللباس أو ممارســــة 
سلوك مرغوب فيه أو نشاطات ثقافية وفنية 
يمكــــن أن تشــــكل بداية الطريــــق نحو ثورة 

تقوض األوضاع والحكم.
وعلــــق المواطنون اإليرانيــــون وخاصة 
منهــــم الشــــباب الطامح إلى االنفتــــاح وإلى 
متعــــة الحياة آمــــاال وطموحــــات كثيرة قبل 
االنتخابــــات اإليرانية فــــي يونيو 2013 التي 

انتخب حســــن روحاني رئيســــا للبالد على 
إثرهــــا وكان اتصافه بأنه رجــــل دين معتدل 
إحــــدى أقوى النقــــاط التي تقــــف وراء فوزه 
باالنتخابات كمــــا أن دعواته أثنــــاء الحملة 
االنتخابية إلى المزيد من االنفتاح السياسي 
واالجتماعــــي خصوصــــا فــــي مــــا يتعلــــق 
باحتــــرام ارتــــداء المالبــــس بحريــــة جعلته 
يحظى بأصوات الناخبين الشــــباب التائقين 
إلــــى التحــــرر وإلــــى الحرية وإلى تحســــين 
أوضاعهم المعيشــــية غير أن الواقع يكشف 
يوما بعد يوم أنه ال مجال لتحســــن األوضاع 
المعيشــــية وال لكســــب الحريــــات والحقوق 
التــــي يلهث وراءها المواطــــن اإليراني، ولم 
تتغير سياســــات الدولة ونزعتها نحو فرض 
ســــيطرتها وتســــيير شــــؤون البالد والعباد 

بالقوة والدكتاتورية.

دولة املخبرين.. إيران تحارب {املنكر} بجيش رديف

طالبات تركيات يقاومن التحرش لتحقيق العدالة االجتماعية
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مراقبة لصيقة

[ تمرد الشباب اإليراني على الحد من الحريات الشخصية باء بالفشل [ مراقبة االلتزام بالحجاب أبرز مهام المخبر المدني

 [ {ساحرات الحرم الجامعي} يدافعن عن حقوق المرأة بطريقة مختلفة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قالت الحكومة الباكستانية، 
الثالثاء، إن أكثر من 140 متمردا سلموا 
أنفسهم للسلطات في إقليم بلوخستان 

المضطرب، ووصفت هذا التطور 
بأنه انتصار في معركة تأمين إقليم 
تنتظره استثمارات صينية كبيرة. 

وقال المتحدث باسم حكومة اإلقليم إن 
المتمردين ألقوا سالحهم ولم يذكر عددا 
محددا لهم لكنه قال إنهم ”أكثر من 140 

شخصا“.

◄ اتخذت السلطات التركية قرارا 
بحجب الموقع اإللكتروني لوكالة أنباء 

سبوتنيك الروسية الرسمية، وأفاد 
رئيس تحرير القسم التركي في وكالة 

أنباء سبوتنيك بأنه ”ال يمكننا الدخول 
إلى موقع سبوتنيك نيوز أو المواقع 

التابعة له من تركيا وقد بعثنا برسالة 
نستوضح فيها األسباب وراء ذلك من 
الوكالة قائال ’إننا في الوقت نفسه ال 

نتوقع حظرا دائما'“.

◄ قتل 28 شخصا على األقل غالبيتهم 
من المدنيين وأصيب العشرات بجروح، 

صباح الثالثاء، في أسوء اعتداء 
تنفذه حركة طالبان العام الحالي 

في كابول، بعد أسبوع على إعالنها 
بدء ”هجوم الربيع“ السنوي. ووقع 
االعتداء االنتحاري بشاحنة مفخخة 

الذي استهدف مبنى حكوميا حين كان 
الموظفون متوجهين إلى أعمالهم. 

وأحصت وزارة الصحة 327 جريحا 
الكثير منهم ”في حالة خطرة“.

◄ دشنت باكستان، االثنين، أول جزء 
من حملة للتطعيم ضد شلل األطفال، 
تهدف إلى تطعيم أكثر من 22 مليون 

طفل أقل من 5 أعوام، بهدف جعل 
باكستان خالية من المرض بحلول نهاية 
2019، وقال منسق خلية عمليات اإلغاثة 

الوطنية للقضاء على شلل األطفال 
”إن الحملة تستمر أربعة أيام وتهدف 
إلى الوصول إلى 7.4 مليون طفل في 

باختونخوا بشمال البالد  إقليم خيبر – 
باإلضافة إلى السند في الجنوب.

أرســــــل الشباب اإليراني العديد من الرسائل للسلطة في بالده متحورت مضامينها حول 
التعبير عن االختناق والرفض للتضييق على احلريات، وفي الســــــنوات األخيرة انتشرت 
مظاهر متنوعة ومســــــتجدة في املجتمــــــع اإليراني وبات ملحوظا مترد النســــــاء والرجال 
ــــــزام بالقوانني الصارمة التي  والشــــــباب واملثقفني وحتى عامة الناس من خالل عدم االلت
تهم احلياة العامة واملظهر اخلارجي وحرية اللباس والســــــلوك، غير أن القرارات الرسمية 
األخيرة بتعيني مخبرين مدنيني يتجسسون على املواطنني بدعوى محاربة ”املنكر“ (باملفهوم 
اإليراني) تقيم الدليل على أن رســــــائل التمرد لم جتــــــد آذانا صاغية وعقوال تفهمها لدى 

السلطات احلكومية والدينية في إيران.

باختصار

} أنقــرة  - تأسســـت عـــام 2013، فـــي تركيا، 
مجموعـــة نســـوية طالبية مســـتقلة تســـمى 
”كاديـــالري كومبـــوس“ أو“ســـاحرات الحـــرم 
الجامعي“. وهي مجموعـــة تناضل ضد الظلم 
االجتماعـــي، وتركـــز على قضايـــا االغتصاب 
والعنـــف ضـــد المـــرأة والتحرش وســـيطرة 
الذكـــور، وما إلـــى ذلك من القضايـــا التي لها 
عالقـــة بالتمييـــز بيـــن الجنســـين، ورغـــم أن 
المجموعـــة تنشـــط منذ ثالث ســـنوات، إال أن 
نشـــاطها بلغ ذروته في اآلونة األخيرة وأصبح 

جاذبا لألنظار.
ســـاحرات الحـــرم الجامعـــي ال يخفن من 
استخدام العنف ضد الرجال، رغم أنهن يدعين 
بأنهـــن ال يســـتخدمن العنـــف إال فـــي حاالت 
”الدفـــاع عن النفس“، إال أنهـــن قمن مؤخرا في 
أنقـــرة بنصـــب الكمائن واالعتداء على شـــاب 
بعـــد أن ضايق صديقته الســـابقة على تويتر. 
وتم نشـــر فيديو الهجوم علـــى موقع يوتيوب 
فســـرعان ما انتشر حتى حظي باهتمام دولي. 
وتضمن الفيديو، ســـبع فتيات من المجموعة 
وهـــن يهاجمن الرجل ويضربنـــه وكن يهتفن، 
أثنـــاء االعتداء عليه، ”عاش تضامن النســـاء“ 

إلى أن تدخلت قوات األمن وهربن منها.
مهاجمة الرجل بشكل عنيف ومقصود تجد 
مبرراتها لدى ساحرات الحرم الجامعي الالتي 
ثرن غضبا علـــى العنف والتحرش الجنســـي 
ضـــد المرأة، اللذيـــن تضاعفا فـــي تركيا على 

مدى الســـنوات القليلة الماضيـــة، حيث باتت 
محطـــات مترو األنفـــاق غير المضـــاءة مكانا 
رئيســـيا الرتـــكاب جرائم التحرش بالنســـاء. 
وعند الحديث معهن يقدمن تفاصيل عن العديد 
من التجارب المريرة التي عانت فيها النســـاء 
التركيات من اإلهانة أو المضايقة أو االعتداء، 
أو القتـــل، والتحـــرش أو التعنيـــف، وتقـــول 
ميرال سينار، وهي إحدى مؤسسات مجموعة 
الســـاحرات، عـــن تجربتهـــا الخاصـــة كأنثى 
وحيدة في فصل الهندســـة وسط ثمانين طالبا 
من الذكور ”إن األســـاتذة يتوجهون بالشـــرح 
للذكـــور أكثر من الفتيات خـــالل المحاضرات، 
كمـــا أنهـــم يســـتخدمون مزحا غير محتشـــم 

وماجنا“.
وأطلقت طالبات المجموعة على أنفســـهن 
اســـم ســـاحرات الحرم الجامعي استلهاما من 
قصة عن نساء أوروبيات في القرون الوسطى 
ناضلن ضد النظام الذكوري، والخطاب العلمي 
الذي يرفض شرعية الطبيعة، والالتي أحرقت 
الكنيســـة أجســـادهن معتبرة أنهن ساحرات. 
هن يعتقـــدن أنهن في وضع مماثـــل في تركيا 
التي يسود فيها النظام الذكوري، وهن يتمردن 
ضده، كمـــا أنهن يعلـــن تخليهن عـــن ”القيم“ 
التقليديـــة كالتي تهـــم الزواج، وهـــن يعتبرن 
أنفسهن حفيدات لســـاحرات القرون الوسطى 

في أوروبا.
العديد من وجوه الشـــبه تراءت للمجموعة 
التركية مع ســـاحرات أوروبا أهمها أن المرأة 
في تركيا اليوم تتعرض لالضطهاد السياسي 
والديني مثل الـــذي ورد في قصة األوروبيات. 
كما اعتبرن اقتباس االسم داللة على أن المرأة 
تعتبر دوما كائنا ضعيف وهي هدف رئيســـي 
للمطاردة، ويبدو واضحا أن ســـاحرات الحرم 
الجامعي يســـتلهمن العديد من تصرفاتهن من 
تلك الحركات االحتجاجية القديمة التي يعبرن 
من خاللهـــا عن رفـــض التقاليـــد االجتماعية 

التـــي تكرس دونية النســـاء مقابـــل االعتراف 
بهيمنة وسيطرة الرجال على كل شيء وفي كل 

المجاالت الحياتية.
وتواجه مجموعة ساحرات الحرم الجامعي 
الكثير من االنتقادات بخاصة بســـبب توخيها 
طريقـــة جريئـــة وعنيفـــة في مجتمع مـــا يزال 
محافظا ويضع اعتبـــارا فوقيا للرجل، وتقول 
غاي أوســـلير، نائبـــة في البرلمـــان عن حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، حول رأيها فـــي طريقة 
نشاط المجموعة إنه ال ينبغي استخدام العنف 
لمواجهة العنـــف. لذلك فهي توضح ”إنهن في 
حاجة إلى إعادة تقييم أساليبهن، ففي مواجهة 
السلوك غير اإلنساني، هن يقدمن صورة تفيد 
بأنهن لسن خائفات، وأنهن موجودات وقويات 
معا.. هذا أمر جيد، لكنهن يجب أن يعلن أنهن 
ال يستخدمن السلوكات التي تمارس ضدهن“.

وتعتقد ســـاحرات الحرم الجامعي أن منح 
النســـاء قدرة للدفاع عن أنفسهن، يحتاج إلى 
تعليمهـــن كيفية الدفاع، ومـــع ذلك، فإن بعض 
تصرفاتهـــن ال تندرج فـــي خانـــة ”الدفاع عن 
النفس� خاصـــة عند مهاجمة الرجال بســـبب 

تقاريـــر عن المضايقات أو ألنهم قالوا أشـــياء 
لم يوافقن عليها، على غرار ما وقع في الفيديو 
األخيـــر في أنقرة. يذكر أنه في نوفمبر من عام 
2015، احتـــدم الجدل بعد أن كادت نهاية إحدى 
الحوادث أن تكون مأســـاوية، وتتمثل الحادثة 
في مهاجمة 30 امرأة ألحد الرجال بعد أن دعت 
طالبة في كلية الفنون الجميلة بجامعة أكدنيز 
مجموعة ســـاحرات الحرم الجامعي مدعية أنه 
تحـــرش بها، وقـــد نفى الرجـــل كل االتهامات، 
ليصاب بعد ذلـــك بحالة مـــن االكتئاب، حاول 
بعدهـــا االنتحـــار، لكن تـــم إنقـــاذه من طرف 

خدمات الطوارئ.

تأييد نسائي للساحرات

عندمــــــا تبلغ االعتداءات على النســــــاء ذروتها في املجتمع تلتجئ هــــــذه الفئة إلى لعب دور 
احلامي لنفسها من خالل العمل املدني واجلمعيات واملنظمات أو عبر االنخراط في أنشطة 
حتسيســــــية تســــــتهدف توعية باقي أفراد املجتمع بضرورة الدفاع عن حرمة املرأة غير أن 
مجموعة من الطالبات التركيات جتاوزت هذه الطرق وأسســــــت مجموعة طالبية تدافع عن 
الطالبات والنساء ضد التحرش اجلنسي والعنف وغيرهما ولكن دفاعها اتخذ شكال فريدا 

من نوعه حيث تعمد إلى تعنيف املعتدي وتلقينه درسا يكون رادعا له وألمثاله.

المخبريـــن  دوريـــات  مهمـــة 

المدنييـــن هـــي مراقبـــة ســـوء 

واألصـــوات  الحجـــاب  ارتـــداء 

الصاخبة ومضايقة النساء

◄

المجموعـــة تواجـــه الكثيـــر من 

توخيهـــا  بســـبب  االنتقـــادات 

فـــي  وعنيفـــة  جريئـــة  طريقـــة 

مجتمع ما يزال محافظا

◄

الجامعـــي  الحـــرم  ســـاحرات 

تعتقـــدن أن منح النســـاء قدرة 

للدفاع عن أنفسهن، يحتاج إلى 

تعليمهن طرق الدفاع أوال

◄

 الشـــرطة اإليرانيـــة أعلنت في نوفمبر أن الســـيارات التي تقودها نســـاء أو تتواجد فيها نســـاء غيـــر محجبات أو ال 

يرتدين الحجاب حسب األصول ستحتجز ملدة أسبوع، وشددت أيضا اإلجراءات ضد السائقني الخطرين.

المجموعة النســـوية الطالبية المســـتقلة التي تأسســـت في تركيا عام 2013 تســـمى {كاديـــالري كومبوس}

أو{ساحرات الحرم الجامعي} تدافع عن حقوق النساء في قضايا االغتصاب والعنف والتحرش.



حيدر قاسم الحجامي

} مـــن يريد أن يفـــكك عالقة المدينـــة بالناس 
مـــن جهة، وعالقتها بالســـلطة من جهة أخرى، 
عليه أن يعرف شكل العالقة التي يقترحها َنمط 
التفكير مـــن كال الطرفين حول فكـــرة المدينة، 
كمركـــب حضري ثقافـــي، قبل أن تكـــون مجرد 
مـــكان أســـقطت إحداثياته علـــى جغرافيا ما، 
ليكون تجمعا ســـكنيا قائما علـــى عالقة أعمق 
من انتمـــاءات أولية تســـهم عادة في تشـــكيل 
التجمعات البشـــرية البســـيطة، كما هو الحال 
في تجمع أفـــراد قبيلة ما مع بعضهم في إقليم 
جغرافي معرف بنوع الســـكان، ونوع العالقات 
الناشئة حوله، تبعا لطبيعة العمل الذي تمتهنه 

القبيلة أو الصفات القرابية بين عناصرها.
فـــي الُمـــدن يجري تجـــاوز ذلـــك التعريف 
البدائي كشـــرط لمنح الصفة، ومن ثم القول إن 
مجتمع ما تحول من صيغة أولية للتعايش إلى 
صيغة أكثر تعقيدا، األمر الذي ينتج حياة أكثر 

تكثيفا من تلك التي تكون في الحدود القبلية.
إن شرط منح صفة مدينة، يقتضي أن يكون 
التنـــوع البشـــري حاضرا، وأن يجـــري تجاوز 
شـــرط العصبية القرابية فـــي منح حق اإلقامة 
والعمل واالســـتفادة من المكان بوصفِه متاحا 
للجميع دون قيد، عكس أرض القبيلة التي عادة 
ما تكون محصورة على نوع محدد من البشـــر، 
يجري تناقلها واالســـتفادة منها، من جيل إلى 

آخر بواسطة صلة القرابة فحسب.
فـــي الحديث عـــن الناصرية، يمكـــن الجزم 
بأنهـــا تجاوزت ذلك منذ تأسيســـها، حيُث كان 
التنوع العرقي اإلثني حاضرا في تمصير هذه 
البقعة، وحاضرا في نشوئها األول، مع مراعاة 

مالحظة دور الســـلطة القائمة في تحديد شكل 
الســـكان األصليين، الذين سيذوبون في ما بعد 
بسبب طبيعة المد المجاور لهذه المدينة، حيث 
شهدت موجات انتقال الريفيين إليها، مضفين 
عليها طابعا دينيا بالدرجة األســـاس، وطابعا 

ثقافيا أقرب إلى العشائرية منُه إلى البداوة.
يعدد  في كتابـــه ”أنثروبولوجيا العـــراق“ 
الباحث هنـــري فيلد عدة قوميات وأديان كانت 
تسكن الناصرية في العام 1920، اي بعد حوالي 
أربعة عقود على إحداثهـــا كمدينة، حيث يذكر 
أن الناصرية كان تعداد ســـكانها 6.523 نسمة، 
موزعين بين العرب المسلمين كأغلبية، واللور 
والفرس والهنـــود واألتراك واليهود والصابئة 
والمسيحيين، هذا التنوع في مثل هذه المدينة 
البســـيطة يعكس أن المدينة نشـــأت بعيدا عن 
احتـــكار اللـــون الواحـــد، األمر الذي ســـتظهر 
نتائجه من خالل ِحراك ثقافي، سياسي، واضح 
في عقود ما بعد التأســـيس وخروج العراق من 

سباتِه إبان االحتالل العثماني.
في المدن تصعب عملية الفرز على أســـاس 
دينـــي قومـــي إذا كانت الســـلطة السياســـية 
القائمـــة ال ترغب بذلـــك، أو ال نية لها في خلق 
طيـــف اجتماعي داخـــل كانتون مـــا، وهذا ما 
ســـيجعل التنوع ظاهرة واضحة. أما في حالة 
تبني السلطة السياسية لنظرية قسر وتطييف 
فإنها ستقضي على التنوع، ولكنها ال تستطيع 

محو آثاره الثقافية وتمظهراته االجتماعية.
مـــا حدث في الناصرية بعد ذلك كان خليطا 
مـــن كل هـــذا. مدينة تتســـع ســـكانيا بســـبب 
اســـتمرار عمليات النـــزوح إليها مـــن الجوار 
القبلي، وســـلطة سياســـية تشـــجع ذلك بطرق 
شـــتى. ففي العهـــد الملكـــي كان اإلقطاع أحد 
أسباب الهجرة الدائمة نحو المدينة للتخلص 
مـــن حياة مؤذية. وفي العهـــود التي تلت ذلك، 
كان العامـــل االقتصـــادي هو الســـبب الرئيس 
في عمليـــات الهجرة، بحثا عن العمل والتعليم 
والرعايـــة الحكومية التـــي اقتصرت في مراكز 
المدن، وأهملت األطراف. في المقابل لم تشـــهد 
المدينة اســـتمرار تدفق المدنيين إليها بسبب 

ضعف نشـــاطها التجاري من جهة، وبعدها عن 
مناطـــق االحتكاك الحضـــري كونها مدينة غير 
”مقدســـة“ بالمفهـــوم الديني، كما أنها ليســـت 
مدينة حدودية. هذه العوامل وســـمت المدينة 
بصبغة عشائرية، ولم تعد الناصرية قادرة على 
هضم التكدس السكاني حسب وظيفة المدينة، 
التي يجب أن تفكك العالقات الســـكانية األولية 
بتركيبات أكثر تعقيـــدا قائمة على نوع العمل، 

أو العالقة بالسلطة أو الطبقة االجتماعية.
أنتجـــت المدينة في أولى تشـــكالتها حياة 
مدنيـــة، يمكن تلمس معالمهـــا بالرغم من فارق 
التأســـيس، وطول مـــدة االنكفـــاء الذاتي الذي 
شـــهدته. إال أن الباحـــث ســـيرى أن المدينـــة 
كانت تنمو بشـــكل طبيعي رغم تشـــوهات هنا 
وهناك، إال أنها كانت تتجاوزها بســـبب طبيعة 
الســـلطة وعالقتهـــا بالحياة العامـــة. فلم يجِر 

االعتراف الرســـمي بســـلطة القبيلة – الجماعة 
الدينية كســـلطة بديلة عن الدولة ومؤسساتها 
القانونيـــة، إال فـــي العقـــد األخيـــر مـــن القرن 
الماضي، بل تحولت المدينة إلى خزان بشـــري 
هائل لم يجِر التعامل معه وفقا لقواعد التمدين.

ربمـــا ال يمكن وســـم تجربة ما بعـــد 2003، 
إال بوســـم عصر صعود الهامـــش وانبعاثه من 
بعـــد فترة انســـحاق طويلـــة بفعـــل المركزية، 
وبلوغِه مرحلة التحول إلى متن مواز أو بديل، 
للمتـــن الطبيعـــي الذي تشـــكل بفعـــل عمليات 
الرســـمي،  والتعليم  الحكومية  البيروقراطيـــة 
والدمج المدني الذي تمارســـه سلطات متعددة 
داخل المدن. في البديل كانت السلطة الناشئة، 
قائمة على مبدأ ”المظلوميات التاريخية“ التي 

كانت ترتسم في مخيال الهامش المنسحق.
فـــي الناصريـــة، كان الريـــف الزاحف نحو 

المدينة، قد أجهز على المدينة، وجرى إخضاع 
ما تبقـــى منها بعد 2003 لســـلطات عشـــائرية 
تعاقبت بفعـــل التركبية االحتالليـــة التي رأت 
أن تســـتخدم أقل أنواع الســـلطات الموجودة 
لتكوين ســـلطة جديدة وقتيـــة، هكذا فكرت في 
البدء قبل أن تستســـاغ اللعبة لتكون قالبا في 
البحـــث عن والءات جاهزة، فلـــَم تتعب أحزاب 
اإلسالم السياســـي وتتحمل كل ذلك العناء، ما 
دامت قادرة على شـــراء جمهور جاهز، فقد أباه 
السياسي والسلطوي، ويبحث عمن يتبناه بأي 

مقابل بل وبال مقابل.
ما يحدث فـــي الناصرية يمثـــل أكثر صور 
التحول من مجتمـــع متنوع إلى مجتمع يجري 
طالؤه بلون واحد، وفصله عن ماضيه باجتراح 
مـــاِض ملفـــق عنـــه، والتنكـــر لجمالياتـــه بل 

وتحريمها وإقصائها من الذاكرة االجتماعية.

} مـــر المجتمـــع األكاديمـــي اإليرانـــي، منذ 
انتصار ثورة العـــام 1979 وتولي رجال الدين 
الحكم، بـ“ثورتين ثقافيتين“ بين أعوام -1980 

1982، و-2005 2010.
"تـــم اإلقرار، من وقت آلخـــر، بالحاجة إلى 
الثـــورة الثقافية التي تمثل قضية إســـالمية 
ومطلبـــا لألمـــة اإلســـالمية... تشـــعر األمـــة 
اإلســـالمية بالقلـــق لضيـــاع الفرصـــة، وعدم 
القيام بعمل إيجابي، بينما تبقى الثقافة على 
حالها منذ مرحلة النظام الفاســـد الذي وضع 
فيه المســـؤولون المرتهنـــون للثقافة الغربية 
تلك المراكز المهمة (الجامعات) تحت تصرف 
القوى االســـتعمارية. ســـيوجه استمرار هذه 
الكارثة، الذي يمثل لســـوء الحظ هدفا لبعض 
مـــن المجموعـــات ذات التوجهـــات األجنبية، 
ســـيوجه ضربة قوية إلى الثورة اإلســـالمية 
والجمهورية اإلســـالمية". (الخميني: مرسوم 

تأسيس مقر قيادة الثورة الثقافية 1980).
"يجـــدر بالطالب، اليـــوم، أن يصرخوا في 
الرئيس، ويسألوا عن سبب وجود محاضرين 
ليبرالييـــن وعلمانيين في الجامعات"(محمود 

أحمدي نجاد).
تجســـد الثورة الثقافية تعبيرا اســـتعاره 
الثوريون اإليرانيون من نظرائهم الصينيين. 
استخدم ذلك التعبير كذريعة لترويج أجندات 
أيديولوجية إســـالمية في النظـــام التعليمي، 
وقمع الناشـــطين من الطالب وأعضاء الهيئة 
التدريســـية، فـــي الجامعات والكليـــات، على 
وجـــه الخصـــوص، في أنحـــاء البـــالد كافة. 
ساعد ذلك النظاَم اإلسالموي، بما يمثل كارثة 
للمجتمـــع األكاديمي، في منع حدوث معارضة 
على الصعيد العام، وبالتالي تعزيز ســـلطته. 
تمثـــل موجة جديدة مـــن الثـــورات الثقافية، 
التي اندلعت منذ تشكل إدارة محمود أحمدي 
نجاد المســـتندة إلى أسس عســـكرية أمنية، 
فرصة للعودة إلى الوراء للنظر في األســـباب 
والنتائـــج الرئيســـة للثورة الثقافيـــة األولى 
فـــي إيران، ومقارنتها بما جـــرى أثناء الفترة 

الزمنية الممتدة بين العامين 2005 و2010.
تم، أثناء الثورة الثقافية اإليرانية األولى، 

طرد أكثر من 700 بروفيسور وأستاذ جامعي، 
عالوة علـــى فصل الطـــالب المنتســـبين إلى 
مجموعـــات معارضـــة بصـــورة نهائيـــة، أو 
حرمانهم من الدراسة، على أقل تقدير، ما بين 
فصل وأربعة فصول دراسية، وإغالق المكاتب 
العائـــدة لمجموعـــات الطـــالب المعارضيـــن 
والمســـتقلين كافة. تم تأســـيس ”مقـــر قيادة 
الثـــورة الثقافيـــة“، الهيئة المعينـــة بالكامل؛ 
أصبح صنـــع القرار في الجامعـــات متمركزا 
بصـــورة كلية في يـــد الحكومـــة؛ وخصصت 

حصص محددة للطالب الموالين.
تم تأسيس ”مكتب التعاون بين الجامعات 
والحـــوزات“ لتمكيـــن رجـــال الديـــن بصورة 
إضافيـــة مـــن بســـط نفوذهم علـــى المجتمع 
األكاديمـــي؛ كما تـــم في وقت الحق تأســـيس 
الجامعـــات  فـــي  القائـــد“  ”ممثلـــي  مكاتـــب 
والكليات كافة للســـيطرة على جميع األنشطة 
العائدة  والسياســـية  االجتماعية،  الثقافيـــة، 
للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية. تم إغالق 
حرم الجامعات، عالوة على ذلك، مدة سنتين. 
ولـــم تظهر، في العام 1982، أي مؤشـــرات إلى 
االســـتقاللية فـــي صنـــع القـــرار، التوظيف، 
القبول، اإلدارة، بل وحتى المناهج الدراســـية 

في الجامعات اإليرانية.
المجتمـــع  وأتباعـــه  الخمينـــي  أخضـــع 
األكاديمي اإليراني في خضم عملية األســـلمة 
فـــي ثمانينات القـــرن الماضي. تم تأســـيس 
لتنظيم بعض  منظمـــة ”الجهـــاد الجامعـــي“ 
األنشـــطة الطالبية، للســـيطرة علـــى الهيئات 
الطالبية بصورة غير مباشرة، وترويج القيم 
اإلسالمية في الجامعات والكليات عبر ما هو 
إلزامي من الدورات والمناســـبات االحتفالية 

وحمالت الدعاية العامة.
تم إطالق الجولـــة الثانية للثورة الثقافية 
اإلســـالمية، حين تولى أحمـــدي نجاد منصب 
الرئاســـة في العام 2005 عبـــر انتخابات غير 
عادلة ومفبركة، عبر اللجوء إلى القوة القسرية 
العائدة للحرس الثوري وزارة االســـتخبارات 
والســـلطة القضائية. تلقى اآلالف من الطالب 
الجامعييـــن الناشـــطين إشـــارات على هيئة 

نجوم في اســـتمارات تسجيلهم، استنادا إلى 
توجيهات خامنئي الذي يقود الجولة الثانية، 
بما يعني أنه ال يمكنهم التسجيل في الجامعة.
عمـــدت اإلدارة الجديـــدة إلـــى دفـــن بقايا 
جنـــود قتلـــوا منـــذ أكثر مـــن عشـــرين عاما، 
أثناء الحـــرب العراقية اإليرانيـــة، في بعض 
الجامعـــات إليجـــاد مواقع مقدســـة للموالين 
للحكومة، وإضفاء طابع من القدســـية الدينية 
على المؤسســـة التعليميـــة إلظهارها بمظهر 
المعـــارض لمعظـــم الطالب وأعضـــاء الهيئة 
التدريسية الذين يؤمنون بضرورة علمنة تلك 

المؤسسة.
تم طرد األســـاتذة الجامعيين المعارضين 
وغير الممتثلين، ومورســـت الضغوط عليهم 
لكـــي يتقاعـــدوا. يمنـــع البعض مـــن أعضاء 
الهيئـــة التدريســـية أولئك مـــن التدريس في 
أي من مؤسســـات التعليم العالي؛ وهم الذين 
يمثلـــون في الغالب علماء اجتماع وسياســـة 
يعبـــرون عـــن آرائهـــم حـــول توجـــه البالد. 
واشـــتدت عملية الطرد تلـــك عقب االنتخابات 

الرئاسية العاشرة.
تم طـــرد العشـــرات مـــن أعضـــاء الهيئة 
مرشـــحي  تأييدهـــم  لمجـــرد  التدريســـية 
المعارضـــة، بينمـــا ُطـــرد آخـــرون ببســـاطة 
نتيجـــة ألفكارهم ومعتقداتهم. وتم اســـتبدال 
20، مـــن بيـــن 130 رئيـــس جامعـــة، بآخريـــن 
معينين حديثـــا، يتبعون توجهات الباســـيج 

فـــي الغالب، في مدة قصيرة من الزمن، ناهيك 
عـــن أن بعضهم لم يكونـــوا أعضاء في الهيئة 

التدريسية حتى عند تعيينهم.
تم حظـــر وإغالق العشـــرات من الصحف 
الطالبيـــة؛ أغلقـــت معظـــم مكاتـــب الرابطات 
الطالبية التي انتخبـــت بطريقة ديموقراطية؛ 
خصصت المزيد من الحصص ”للباسيجيين“ 
كأعضاء  في الجامعات؛ ُعين ”الباســـيجيون“ 
هيئـــة تدريســـية؛ وتم ضخ المزيـــد من رجال 
الدين، الذين ال يحملون شهادات جامعية، في 

مواقع إدارية في الجامعات والكليات.
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الناصرية.. هوية مفقودة ملدينة عراقية غير مقدسة

إيران.. الثقافة والتعليم في ظل والية الفقيه

التحول من مجتمع متنوع إلى مجتمع ينظم عالقاته وفق االنتماء الديني أو الطائفي، عملية 
ــــــاص العناصر املتوفرة  عســــــيرة حتتاج عقودا للتحقق، ويقتضي إرادة سياســــــية في اقتن
ــــــة مدينة عراقية مت القضاء على  إلجناز دمج الديني بالسياســــــي داخل املجتمع. الناصري

تنوعها وعوقبت ألنها مدينة غير مقدسة.

لفهم أســــــباب القبضة األيديولوجية اإليرانية احملكمة على املجتمع اإليراني، جتدر العودة 
إلى السياســــــة التعليمية التي اتبعها النظام اإليراني منذ قيام ثورة عام ١٩٧٩. سياســــــة 
راهنت على توجيه التعليم وتدجينه مبا يخدم السياسة اإليرانية الرسمية، وهو توجه أتى 
أكله لصالح نظــــــام والية الفقيه، لكنه أدى أيضا إلى تكثيف املراقبة واملعاقبة على النخب 

اإليرانية.

{حاج} عراقي يتجه من الناصرية نحو كربالء، في تحول يحاكي تحول المدينة من التنوع إلى التديين

[ قراءة في عملية الصهر السياسي الديني القسري [ مثال التحول من مجتمع متنوع إلى مجتمع يراد طالؤه بلون واحد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ صحيفة الديلي بيست األميركية، 
قالت إن عبدالرحمن مصطفى 

القادولي، الذي وصفته الواليات 
المتحدة األميركية بأنه الرجل 

الثاني في تنظيم الدولة اإلسالمية، 
والمعروف بـ“العفري“، لم يكن ضابطًا 

في الجيش العراقي السابق كما 
ُأشيع، كما أنه كان يكره حزب البعث 

العراقي وطالما وصف مؤسسه 
ميشيل عفلق بأنه ”ماسوني“.

◄ استقبل أحمد الطيب، شيخ األزهر، 
وفدا ماليزيا برئاسة محمد فخر 

الدين، رئيس فرع الرابطة العالمية 
لخريجي األزهر بماليزيا. وقال الطيب 

إن خريجي األزهر هم سفراء له في 
بالدهم، مؤكدا أن األزهر الشريف 

يعول عليهم في نشر منهجه الوسطي 
القائم على التعددية وقبول اآلخر.

◄ أثار حوار صحافي لرئيس 
الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، 
مع يومية ”ليبراسيون“ الفرنسية 

األربعاء الماضي غضب الجالية 
المسلمة التي رأت في تصريحات 

فالس، محاولة وصم جديدة 
ألفرادها. وعبر رئيس مرصد مكافحة 

اإلسالموفوبيا، عبدالله زكري، عن 
غضبه من تصريحات فالس قائال 

”ليس هناك من داع ألن تثبت الجالية 
المسلمة أي شيء، سبق وقمنا 

بذلك. سبق وأن أثبتنا أن المسلمين 
يحترمون مبادئ الجمهورية“.

◄ أعلنت الشرطة األسبانية، الثالثاء، 
توقيف مغربي في بالما دي مايوركا 
في جزر الباليار يشتبه في تجنيده 

جهاديين لصالح تنظيم الدولة 
اإلسالمية. وقالت الداخلية األسبانية 

إن الرجل الذي أوقف ”كان يسعى 
لتجنيد عبر مواقع على اإلنترنت 

جهاديين إلرسالهم إلى سوريا 
والعراق ومسهال سفرهم إلى مناطق 
النزاع النخراطهم في صفوف داعش“.

باختصار

الــخــمــيــنــي وأتـــبـــاعـــه أخــضــعــوا 

املــجــتــمــع األكــاديــمــي اإليــرانــي 

في  األســلــمــة  عملية  خــضــم  فــي 

ثمانينات القرن املاضي

◄

ما حدث في الناصرية يمثل أكثر 

متنوع  مجتمع  من  التحول  صــور 

ماضيه  عــن  يفصل  مجتمع  ــى  إل

باجتراح ماض ملفق عنه

◄

في جامعة طهران.. صالة تحت أنظار المراقبين

{يتوجب أال نكتفي بالدعوة إلى تحريم دم املســـلم وغير املســـلم والتمييز بني العراقيني، بل أن نذهب إلى 

تقنني عقوبة كل من ينتهك دار العراقي وجامعه ومسجده وكنيسته}.

سليم اجلبوري 
رئيس مجلس النواب العراقي 

ـــر وجه التعليـــم اإليراني باتجاه االنغالق، فجرى التخلص من برامج الجامعات التي تطغى عليها أســـماء جون 
ّ
{تغي

سيتوارت مل، أوغست كونت، إميل دوركايم}.

غسان طعان
باحث لبناني إسالم سياسي

* اخلالصــــــة: املقــــــال خالصــــــة من بحث 
ــــــان اإليرانيتان.. عملية  ”الثورتان الثقافيت
األســــــلمة اجلارية“ ملجيد محمدي املنشور 
في كتاب ٥٢ الصادر عن مركز املســــــبار 

للدراسات والبحوث (مايو ٢٠١١).



مكتبـــة  تنظـــم   – (مصــر)  اإلســكندرية   {
اإلســـكندرية فـــي الفترة من 23 إلـــى 27 أبريل 
الجـــاري، بالتعـــاون مـــع المجلـــس الثقافي 
البريطاني في مصـــر، احتفالية كبرى بعنوان 
”شكســـبير 400: إلى أبد اآلبديـــن 2016“، وذلك 
بمناســـبة مرور 400 عـــام على وفـــاة الكاتب 
المســـرحي واألديب الشـــهير وليم شكســـبير 

.(1616-1564)
وتحتفـــل مكتبـــة اإلســـكندرية علـــى مدار 
خمسة أيام بالتراث الذي خلفه وليم شكسبير 
لإلنســـانية جمعـــاء، وذلك من خـــالل مؤتمر 
أكاديمـــي دولـــي، ومهرجـــان يضـــم المئـــات 
مـــن الفعاليـــات الفنية والثقافيـــة حول ثالثة 
موضوعـــات رئيســـية وهـــي ”ترجمـــة أعمال 
شكســـبير“، و“التاريخ والسياســـة في أعمال 

شكسبير“، و“شكسبير والنقد األدبي“.
وتشـــهد هـــذه االحتفالية عـــددا كبيرا من 
الفعاليـــات واألنشـــطة الثقافية التي تشـــارك 
فيهـــا كافة قطاعات مكتبة اإلســـكندرية إحياء 
لتاريـــخ شكســـبير وأعماله عبر فقـــرات فنية 
متنوعـــة، كالعـــروض المســـرحية وعـــروض 

األفالم والمعارض الفنية.
ويقـــول إســـماعيل ســـراج الديـــن، مدير 

مكتبـــة اإلســـكندرية، إنه في إطـــار الفعاليات 
الثقافيـــة والفنيـــة التـــي تقـــام حـــول العالم 
هـــذا العـــام تخليدا لذكـــرى شكســـبير، تأتي 
احتفالية مكتبة اإلســـكندرية لتؤكد أن أعماله 
اســـتطاعت أن تتخطى حاجـــز الزمان واللغة، 
وذلك بفضل قدرته االســـتثنائية على مخاطبة 
أجيال وثقافات مختلفـــة عبر مختلف األزمان 

واألمكنة.
ويضيف سراج الدين ”كان وليم شكسبير 
أول من اســـتخدم عبـــارة ’إلى أبـــد اآلبدين‘، 
وها نحن نحتفل به فـــي العام 2016 لنؤكد أن 

إبداعاته ستظل معنا إلى األبد“.
وتهدف هـــذه االحتفالية إلى نشـــر أعمال 
وإبداعات شكســـبير بيـــن الجمهور المصري 
بمختلـــف قطاعاته وتعزيز الحـــوار والتفاهم 
بين الثقافات المختلفة من خالل مناقشة هذه 
األعمال وعرضها فنيا، وإتاحة الفرصة للتعلم 
والمعرفة من خالل أنشـــطة وفعاليات متنوعة 
معدة خصيصا إلفادة جمهور متنوع كاألطفال 
واألكاديمييـــن وذوي االحتياجـــات الخاصـــة 

والجمهور العام.
ومن جهتها تقول هبة الرافعي، مدير إدارة 
العالقات العامة واالتصـــاالت الدولية بمكتبة 

اإلســـكندرية، إن االحتفالية ستشـــهد مؤتمرا 
أكاديميـــا دوليا يجمع عددا كبيرا من الخبراء 
والباحثين والمهتمين بأعمال وليم شكســـبير 
منهـــم الدكتور محمـــد عناني، أســـتاذ األدب 

اإلنكليزي بجامعة القاهرة وأســـتاذ الترجمة، 
وبحضور العديد مـــن األكاديميين والفنانين 
من المملكة المتحـــدة والهند وعدد من الدول 

األوروبية.
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ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم مؤسسة الثقافات الثالث 
للبحر األبيض المتوسط ما بين 28 
و30 أبريل الجاري بغرناطة (جنوب 

أسبانيا) لقاء أدبيا بمشاركة نحو 
ثالثين مبدعا بينهم كتاب مغاربة. 

◄ أقامت ورشة الزيتون، بالقاهرة، 
ندوة حول الكاتب والروائي 

الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، 
وشارك في الندوة عدد من الباحثين 

والنقاد.  

◄ أعلن الشاعر حبيب الصايغ، األمين 
العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب 

العرب، أنه تحدد آخر شهر أبريل 
الحالي موعدا نهائّيا لتتلقى األمانة 

العامة لالتحاد العام ترشيحات 
االتحادات األعضاء للجوائز الخاصة 

بفلسطين. 

◄ في إطار برنامجها السنوي 
استضافت جمعية المقهى األدبي 

تارجيست، بالمغرب، الشاعرة الزجالة 
الملقبة بالعنقاء، ليلى حجامي، 
لتوقيع ديوانها ”صبر الدالية“ 
بمشاركة الناقد والشاعر جمال 

عبدالدين المرزوقي ونبيل زايري.

◄ يواصل مهرجان التراث السنوي 
البحريني الرابع والعشرون اشتغاله 
الثقافي تحت شعار ”موجات صوتية 
من بحريننا“، وذلك في خيمة خاصة 
إلى جانب متحف البحرين الوطني 

حتى 21 أبريل الجاري. 

◄ تنظم مكتبة الكتب خان فرع دجلة 
المعادي، بالقاهرة، حفل إطالق رواية 

بعنوان ”ألف جناح للعالم“، من 
تأليف الكاتب محمد الفخراني، وذلك 

األربعاء. 

باختصار

عن دار كنعان بدمشق، صدرت حديثا مجموعة شعرية بعنوان «دهشة 

الحكايـــا} للشـــاعرة واإلعالمية اللبنانيـــة هيفاء األمني. فـــي املجموعة 

تستنطق األمني شخصيات الحياة والوجود. 

صدر ضمن سلسلة عالم املعرفة، التي تصدر شهريا عن املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بالكويـــت، كتاب «رؤى مســـتقبلية.. كيف ســـيغير العلم حياتنا فـــي القرن الواحد 

والعشرين}، من تأليف الكاتب ميتشيو كاكو، وترجمة سعد الدين خرفان. 

حني يموت املسرح العربي

} يلـــح علي ســـؤال يخيفني جوابـــه، لماذا 
تمـــوت الفنـــون الجماعية في بـــالد العرب؟ 
أيـــن المســـرح؟ وأين الســـينما؟ وأين الفرق 
الموســـيقية الجماعيـــة التـــي كان ظهورها 
سمة من سمات النهوض الثقافي العربي في 
الثمانينات  وحتى  والســـبعينات  الستينات 

من القرن العشرين؟
منـــذ عقود قليلة بدأ المســـرح بالتقلص، 
شـــخصيتان أو ثـــالث، وفي أحيـــان أخرى 
مونودراما، يكون مؤلفها هو مخرجها وربما 
ممثلها في الوقت ذاته، ومع ذلك، فحتى هذا 

الفـــن تقلص، ولـــم نعد نرى هـــذا النوع من 
المغامرات الفنية التي كانت تســـلي وحشة 

الليل العربي الطويل.
لم تفلح جهود المؤسسات ببث الروح في 
جسد هذا الكائن الميت، ثمة شيء مات دون 
أن يعلـــن أحد عن موته. مســـرحيون فارقوا 
الحيـــاة بهدوء أو اتخذوا لهـــم زاوية بعيدة 
يراقبون منها المشـــهد علـــى حقيقته، وفي 
الوقـــت ذاته، لم يولد مـــن بعدهم جيل جديد 

يكمل سيرة الحياة وتعاقبها.
اســـتمعت بألـــم قبـــل فترة إلـــى لقاء مع 
المســـرحي المغربي الطيب صديقي، شعرت 
خالله أن الرجل وصـــل إلى النهاية ولم يعد 
لديه شـــيء يقدمه، وكم كانت فاجعتي كبيرة 
حيـــن قرأت بعد مشـــاهدتي للقاء بأيام قليلة 

خبر موته. ال فرق بين موت المبدع المعنوي 
وموته المادي، كالهما موت.

ليـــس الطيـــب صديقـــي حالـــة متفردة، 
فالمخرج المسرحي الســـوري فواز الساجر 
فارق الحيـــاة أواخر الثمانينـــات من القرن 
العشـــرين وهو في عز الشباب، بعد أيام من 
عرض مســـرحي قال فيه كل ما يمكن أن يقال 

فنيًا.
المسرح مقياس صحة األمم، فاألمة التي 
يمـــوت فيها المســـرح هي أمة ميتـــة أو في 

طريقها للموات.
المســـرح ليـــس مجـــرد لعبـــة فنيـــة، أو 
عرضًا جماهيريًا، إنه النبض الذي يدل على 
الحيـــاة، بل ربما هو الحياة ذاتها مجســـدة 
على خشـــبة، في المســـرح يلتقي الفنان مع 

الجمهـــور بشـــكل مباشـــر، يجمعهـــم اللون 
واإلضاءة والحوار، المشـــاهد هو مبدع آخر 
للعمـــل. ليس ثمة مســـرح مـــن دون جمهور، 
ولذلك فإن المســـرح ينمي لدى هذا الجمهور 
اإلحساس بالتشاركية، وأن ثمة آخرين يمكن 

الحوار معهم في هذه الحياة.
حين يذهب الناس إلى المسرح، يذهبون 
إلى لقـــاء اآلخر، ومشـــاركته تجربة حياتية، 
ولذلك فإن المسرح مدرسة لتعلم الديمقراطية 

وقبول اآلخر.
حين يكثر الخطباء ويموت المسرحيون، 
يولـــد اإلرهاب، وتتحول الحياة إلى مصيدة، 
علينا أن نتالفى الوقوع فيها، وأن ننجو من 
غريزة القطيع التي يراد لها أن تكون الغريزة 

الوحيدة التي تتحكم فينا.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

 «بيپوالر} رواية اللقاء المباشر بين الذات المرهقة والعالم
[ أمين الحسيني يأخذ القارئ إلى أعماق وعيه [ سرد ال يفرق بين الحلم واليقظة وبين األسطرة والواقع 

رحمة البلدي

}  شـــهدت اللغة العربية كغيرها من اللغات، 
صراعـــات طويلـــة ومضنية، وربمـــا أصعب 
بكثيـــر من تلك التي خاضتها اللغات األخرى، 
وخرجت من كل صراع، ســـواء في الشعر، أو 
في المســـرح، أو في الروايـــة بصورة جديدة 

وبإنجاز حداثي يتناسب مع العصر.
الكاتـــب  اتخـــذ  ”بيبـــوالر“  روايـــة  فـــي 
التونســـي أميـــن الحســـيني، اللغـــة العربية 
الفصحـــى الحديثة وســـيلة لســـرد األحداث، 
إذ تمكـــن الكاتب، منـــذ الصفحـــة األولى من 
الرواية، من أن يقنع المتلقي بصدق الوصف 
والتصوير، وكأن قلق سارة في مطلع الرواية 
ال يجـــوز أن يوصف ويصـــور إال بهذه اللغة، 
وبهذا األســـلوب الـــدال واإليحائـــي. فكانت 
لغة نفســـية مطعمة بنكهة أجواء الشـــرق من 
شـــراب ونباتـــات وتوابـــل و“فالفـــل“. وهي 

لغـــة ذات إيحـــاء دال علـــى األجـــواء 
المحتقنـــة، وما ســـتؤول إليه األمور 

في ما بعد.
وقـــد حرص الحســـيني في هذا 
األثرعلـــى التنويـــع فـــي الحـــوار، 
وكانـــت لغـــة النـــص فـــي بعـــض 
المواقع، وحيـــن تقتضي الحاجة، 
لغة شـــاعرية/ شعرية/ شوارعية، 
كمـــا  وإيحائيـــة.  وتصويريـــة 
يســـتطيع القارئ أن يلمس الدقة 
فـــي تصويـــر قطبيـــن نفســـيين 
متناقضين، األول نوبة االكتئاب 

الكبرى، والثاني نوبة من االبتهاج 
غيـــر الطبيعي، موظفـــا الموســـيقى واألدب 

والروائح والرسم والتصوير والمسرح.
 وقد خصـــص الكاتب حيـــزا أكبر للحالة 
األولى أكثر مما خصـــص للحالة الثانية. مع 
ذلك ال يظّنن أحد أن الرواية، الصادرة عن دار 

القلم للنشـــر والتوزيع بتونـــس، قد حرصت 
علـــى تعدد األصـــوات وتعدد اللغـــات وتعدد 
األساليب بالمفهوم الذي يراه اللغوي والمنظر 
الروسي ميخائيل باختين، فالراوي المشرف 
الكلـــي المعلق قد طغى علـــى بقية األصوات، 
لكن هذا الـــراوي العليم قد وظفه الحســـيني 
للحفـــاظ على تنويـــع في الســـرد وتنويع في 
الحـــوار، فجـــاء الوصـــف دقيقـــا للحالتيـــن 
ولتنوع الشـــخصيات، وجاء الحوار، خاصة، 
مالئمـــا ألفـــكار الشـــخصيات فـــي تفاوتهـــم 
وتقـــارب رؤاهم وتنوع/ تقاطـــع زوايا النظر 

لديهم.

النظم الشعرية

إن الروايـــة لم تستســـلم لســـمات الروي 
التقليدي ألنها تخط طريقها بالُنُظم الشـــعرية 
التـــي تعتمد البـــوح الحميـــم المتدفق، وأول 
ســـمات هذا البوح هو اعتماد ضمير المتكلم 
”أنـــا“ أو مـــا يحيل عليـــه، ليس 
إيغـــاال في الذاتيـــة، ولكن دخوال 
فـــي تجربـــة معرفيـــة خاصـــة ال 
يمكن لراو آخر أن ينوب فيها عن 
الذات، وال ســـيما أن هذه التجربة 
كانـــت عبـــر الرواية كلهـــا تجربة 
تلقائية حدســـية لم تســـلم قيادتها 
للعقـــل الذي ثبت عجزه عن فك أزمة 
اإلنســـان المعاصر، ولم تلق باال لكل 
ما وصل إليه من علم وتحليل وتركيب 
ألن كل ذلـــك كان ذرائعيـــا انحصرت 
أهدافه خارج التحقق اإلنساني بنبله 
وانفتاحـــه على الخير والحياة، ولذلك تحصر 
الرواية عمليـــة الروي داخل ضميـــر المتكلم 
الذي يقترب بطبيعته من الشعر بوحا، ويتيح 
لنفســـه الخروج عن نطاق منظور الشخصية 
الواحدة، ويحتـــد الجدل من خالله بين الذات 
والموضوع، إذ تنحصر المادة القصصية في 
هنا  نطاق وعي الراوي، فجوهر الضمير“أنا“ 
ينطوي في صميـــم بنيته اللغوية على جدلية 
الواحـــد المتعـــدد، ألنـــه ملك لـــكل متكلم في 
اللغـــة، ولذلك فهو يحتوي على ”نحن“ عميقة 
ومكثفة. من هذا المنظور اســـتطاع الحسيني 
أن يأخذنـــا إلى رؤيـــة العالم ومعايشـــته من 

خـــالل وعيـــه هو حين قـــدم لنا ”ســـارة“ كما 
أدركها بال وساطة، حين طرحها بال انتظامات 
صارمة إال انتظامها هي في ذهنه التشـــكيلي، 
فال فرق في ســـرده بين الحلـــم واليقظة وبين 
الخيـــال والحقيقـــة وبين األســـطرة والواقع 
وبين الماضي والحاضر والمســـتقبل، وهكذا 
يتم نقل الحالة النفسية للرواية التي هي لقاء 
مباشـــر بين الذات اإلنسانية المرهقة والعالم 

– الحياة /الموت.

عالم املوت

”المـــوت“  عالـــم  رهـــن  ”بيبـــوالر“،  فـــي 
فجعلهـــا  بمصيرهـــا  وتحكـــم  الشـــخصيات 
تتالشـــى وتضمحـــل وجوديـــا مقابـــل نماء 
داخلها يجرد شـــخصية أخرى ترســـم معالم 
حياة ال تقـــوى على اكتشـــاف كنهها إال بلغة 
الحســـيني الســـابحة في حساســـية شعرية 

فريدة تهيئ للسرد حيواته في فتوحات اللغة 
الشعرية. وقد لجأ أمين الحسيني إلى المجاز 
كحل سحري للتعبير عن أشد لحظات الحيرة 
والقلـــق الوجـــودي، وطبعـــا باإلضافـــة إلى 
استخدام تقنياتـ  كالبناء الدائري، والتناص، 
واالقتبـــاس، والحوار والمجـــازـ  ومضامينـ  
كالســـؤال حول الزمن واالشتباك مع ”الموت“ 
وطرح الحب كوســـيلة وغاية وسبب ونتيجةـ  
هي تقنيات ومضاميـــن رافدها األول أجناس 
أدبية أخرى غير الرواية كالشـــعر باألســـاس 
أو المســـرح، وقد ظهرت في هذه الرواية على 
سبيل االستعارة والتالقح والتقاطع، لتحميل 
الرواية بحموالت فنية أْثَرت العمل في الكثير 

من األحيان.
وهـــذا االنتظام الذي ســـردت بـــه الرواية 
هو نظام خلقته شـــبكة عالقات خاصة تشكل 
هندســـتها رؤية كثيفـــة معتركـــة، ولكنها في 
صميمهـــا تعـــرف مـــا تريـــد، فســـرد الرواية 

بنـــاء على ذلك يخلو من الحوار المباشـــر ألن 
الحوار كشف عن دواخل الشخصيات وإظهار 
للمخفي وبســـط للتفاصيل وهذا ما ال يتيحه 
الشـــعري في عملية الروي، وال يقبله التكثيف 

الشديد الذي بني عليه هذا النص.
بذلـــك تكـــون روايـــة ”بيبـــوالر“ منتمية ـ 
بقوة ـ إلـــى الكتابة الروائيـــة الحداثية التي 
تبني تجّددها عبر عمق معناها واستكشـــاف 
الهويـــة واختـــالف الجنس اإلبداعـــي، وهي 
روايـــة تمتح من قوة الحساســـية التي تعاين 
بشـــفافية ماهيـــة خارطـــة وجـــود اإلنســـان 
فـــي لحظـــات إرهاقـــه، فتســـبر إرهاصاتـــه 
الملتبســـة والمشـــّكلة برؤية إبداعيـــة ُتمّكن 
الفعـــل الروائـــي مـــن الســـيرورة الدراميـــة 
اإليقاعيـــة، الرتكازهـــا علـــى شـــعرية اللغـــة 
الحافـــرة فـــي ماهيات التفاعل اإلنســـاني مع 
شـــروط وظرفية مجهضة للكينونة اإلنسانية 

والصيرورة الحضارية. 

اللغة كائن حي يتغير حســــــب الزمان واملكان، فاللغات األوروبية، كما يرى الباحثون، قد 
تقلبت وتبدلت من عصر إلى عصر، فلغة شكســــــبير في أشــــــعاره وفي مسرحياته ليست 
لغة القرن العشرين أو الواحد والعشرين. كذلك األمر بالنسبة إلى اللغة العربية فقد مرت 
مبا مرت به جميع اللغات احلية، فلغة الشعر اجلاهلي ليست لغة العصر العباسي، ولغة 

العصر العباسي، في مفرداتها وأسلوبها، ليست لغة عصر النهضة. 

عقل عاجز عن فك أزمة اإلنسان المعاصر

كاتب خالد على مر العصور

تلقائيـــة  تجربـــة  كلهـــا  الروايـــة 

حدسية لم تسلم قيادتها للعقل 

الـــذي ثبـــت عجزه عـــن فـــك أزمة 

اإلنسان املعاصر
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وليم شكسبير في اإلسكندرية بعد مرور 400 عام على وفاته 
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ثقافة
يشارك الروائي املصري أحمد ناجي في إحدى جلسات «ملتقى الرواية العربية}، املقرر 

انعقاده في بيروت من 29 أبريل الجاري إلى غاية 2 مايو املقبل، بشـــهادة أرســـلها من 

سجنه في القاهرة.

عـــن دار ديموبوليـــس بباريس، صدر كتاب باللغة الفرنســـية بعنوان «رشـــيد 

الضعيـــف: الرواية العربيـــة في خضم التحديث}، وقد شـــارك في إعداده عدد 

من النقاد والباحثني.

كتب مظلومة

} كثيـــرا ما كنـــت أحار في تفســـير ارتباط 
روائيين استثنائيين بأعمال بذاتها ال تعكس 
أحيانا عبقريتهم الفعليـــة، وتحجب الضوء 
عن نصوص فاتنة أخرى ال تحظى بالشـــهرة 
الكافيـــة، وتبـــدو مجرد هوامـــش وتفريعات 
عابـــرة، ربما لصغـــر حجمهـــا أو ارتباطها 
بتفاصيـــل ســـيئة الســـمعة، أو فقـــط لكون 
الروائـــي غزير اإلنتاج لـــم يفلح في إعطائها 
حاجتهـــا الكافية من العناية، أذكر هنا رواية 
”مذلون مهانون“ التي ال يحســـبها عدد كبير 
مـــن القراء من ضمن أعمال دوستيوفســـكي، 
كمـــا أذكر رواية ”روابـــي إفريقيا الخضراء“ 
التي تحكي ولع أرنست همينغواي بالقنص، 
حيث بدا إنســـانا فطريا مجبوال على العنف، 
ال كمـــا يتجّلى في رواياتـــه المبجلة من مثل 

”وداعا للسالح“.
أســـتحضر  العربـــي  الســـياق  وفـــي   
لنجيب محفوظ،  رواية ”حضـــرة المحتـــرم“ 
لعبدالرحمن منيف،  و“قصة حب مجوســـية“ 
و“يوميات سراب عفان“ لجبرا إبراهيم جبرا، 
وغيرها من النصوص المنسية أو المظلومة. 
اســـتحضرتها جميعا وأنا أعيد قراءة رواية 
”بدايـــات“ ألمين معلـــوف، ذلـــك النص الذي 
أقنعني فعال بأن الروائي اللبناني الفرنسي، 
لم يكتب شـــيئا بعيدا عن سؤال األصول، بدا 

بمثابة النص القاعدي.
يروي معلوف في ”بدايات“ حكاية عائلية 
تعـــود بنا إلى األجـــواء التاريخيـــة لمطالع 
القـــرن الـ19 التي عشـــناها معـــه في“صخرة 
و“رحلـــة  الشـــرق“  و“ســـاللم  طانيـــوس“، 
بالداســـار“، فـــي ارتبـــاط بأمكنة تـــراوح ما 
بيـــن قرية زحلـــة ومدن بيروت وإســـطنبول 
وســـالونيك، ثم باريس ونيويورك وهافانا… 
فضاءات مشعة متشـــابكة األطياف والظالل، 
تنعجـــن فـــي كيميـــاء تخييليـــة مدوخة من 
األحداث السياسية، والتحوالت االجتماعية، 

واالحتدامات الطائفية.
وســـرعان ما يبدو ولع الكاتـــب من دون 
حدود، بإعادة صياغة األساطير والمحكيات 
المحلية، غير أن المـــأرب الروائي ال يكتفي، 
فـــي نـــص ”بدايـــات“، باســـتثارة التاريـــخ 
عبـــر ذرائـــع المتخيـــل، بـــل القصـــد يتعلق 
بمســـار قريـــب إلى حـــّد كبير مـــن الحقيقة؛ 
ســـيرة تاريخية، موثقـــة، لرحالت آل معلوف 
وتغريباتهم المتعاقبة، وتحوالت مصائرهم، 
وفجائعهـــم ونجاحاتهم، تشـــخصها نماذج 
من شـــخصيات ســـاحرة، ألقـــارب متألقين، 
امتزج فيهم التاجـــر، بالطبيب، برجل الدين، 
للحياة،  بالمحـــب  بالماســـوني،  بالعلماني، 
بالمنخرط في أحابيل السياســـة، بالمأخوذ 
ببريـــق الثـــروة، بما ال يحصى مـــن الطبائع 

واألهواء والمهارات.
 والمحصلـــة أن الروايـــة التـــي ابتدأت 
كبحـــث في مـــادة تاريخية فعليـــة مصدرها 
األساس وثائق وصور عائلية ومراسالت بين 
أقارب حقيقيين للكاتب -سعى إلى تجميعها 
بكل الوســـائل، إثر حديث جمعه صدفة بأحد 
معارفه الدبلوماســـيين ســـنة 1999 ستنتهي 
بعد رحـــالت مكوكيـــة بين كوبـــا والواليات 
المتحـــدة ولبنـــان، إلـــى مزيج من الســـيرة 
الذاتيـــة، واألســـطورة العائليـــة، والتحقيق 
الصحافي، ومذكرات السفر، في صيغة تترك 
االنطباع بـــأن مصير الذات ال يمكن أن يكون 

إال استبداال بليغا لمصائر األجداد.

شرف الدين ماجدولين

كتب مظ

شر
كاتب من المغرب [ «يوميات األوزون} قصائد كتبت إثر رحلة إلى سوريا 2009 بحثا عن قبور األجداد

تحسين الخطيب

} فـــي مســـاء الثامن عشـــر من شـــهر أبريل 
الجـــاري، أعلنـــت أســـماء الفائزيـــن بجوائز 
البوليتـــزر اإلحـــدى والعشـــرين، والتـــي من 
أهمها: الرواية والشـــعر والنقد واالفتتاحيات 
والتاريخ  والدرامـــا  والموســـيقى  الصحافية 
والخدمـــة العامـــة والســـيرة الشـــخصية أو 

الغيرّية واألدب غير القصصّي.
وفـــاز بجائزة الشـــعر لهـــذا العـــام بيتر 
باالكيـــان عـــن ديوانـــه ”يوميـــات األوزون“، 
الصادر ضمن سلســـلة ”شعراء فينكس“ التي 
تنشـــرها مطبعة جامعة شيكاغو، متقدما على 
”الفتـــاة ذات األرجـــل األربعة“ للشـــاعرة ديان 
ســـوس، و“على قيـــد الحيـــاة: قصائد جديدة 

للشاعرة إليزابيث ويليس. ومختارة“ 
وجاء الديـــوان في 82 صفحـــة فقط. وهو 
في معظمه يتحدث عن ذكريات الشـــاعر حين 
ذهب في رحلة برفقة فريق تلفزيونّي في العام 
2009، لتقصي المذبحة التي حدثت لألرمن في 
الصحراء الســـورية على أيدي العثمانيين في 

العام 1915.
قصائـــد المجموعة مكتوبة في شـــحنات 
غنائيـــة قصيـــرة ومتوّتـــرة تســـتجلي عظام 
األجـــداد التـــي رقـــدت رقدتها الســـرمدّية في 
ســـفوح جبل مرقدة فـــي دير الـــزور، وتمعن، 
كعيـــون ترى نفســـها في أيقونـــات دينونتهم 
األخيـــرة فـــي كاتدرائية األربعين شـــهيدا في 

حلب.
ووصفت لجنة التحكيم قصائد المجموعة 
بأنها ”تشهد على الخســـارات والتراجيدّيات 
القديمـــة التي تســـاند من الناحيـــة المعنوّية 

زمنا عالميا من الخطر وعدم اليقين“.
وولـــد بيتر باالكيان في نيوجيرزي ســـنة 
1951. ويعمل حاليا أســـتاذا للعلوم اإلنسانية 
في جامعة كولغيت. ومن كتبه الشـــعرّية: عين 
أبي الســـمكّية (1979)، وأيام الضوء الحزينة 
(1983)، وإجابـــة مـــن جزيرة البرّيـــة (1988)، 

وشوك داير (1996)، والزّقورات (2010). 

ــــــي انطلقت في  ــــــز البوليتزر، الت تعد جوائ
ــــــز األدبية  العــــــام 1917، مــــــن أكثر اجلوائ
عراقة في الواليات املتحدة. وتشرف على 
ــــــا، تخليدا  ــــــز جامعة كولومبي منح اجلوائ
لذكــــــرى رائد الصحافة األميركية جوزيف 
بوليتزر، وتبلغ قيمة كل جائزة عشرة آالف 
ــــــز بجائزة اخلدمة  دوالر فيمــــــا ينال الفائ

العامة ميدالية ذهبية.

شاهد على الخسارات والتراجيديات القديمة

األميركي األرمني باالكيان يتوج بجائزة البوليتزر للشعر

[ الخروج من حلب 

كيف انثال صوت األجراس فوق المنحدرات
حين خنق حرير الدعامات الهواء—

قبل أن تستحيل غماَم ُنّواٍر؟
هكذا جاء النهار ببذور رّمانه

وصرخات الّشـــوارع؛ كان القّس الذي ســـار 
معنا ليلَة األمس

في الحّي األرمنّي مفقوًدا عند الظهيرة.
كانت السماء فوق ســـاحة كنيسة األربعين 

شهيًدا
زرقاَء جامدة، ترنُّ ببنادق الكالشنيكوف

وأجراس سمعتها جّدتي في يوم آخر.
تركنا حقائبنا في غرفة النوم ومضينا

فـــي المقهى الذي يصدح بأشـــرطة األغاني 
حيث عّمال متنّكرون

ينحنون على القهوة والفستق الحلبي.
طوينا بعض الخبز البلدّي الرقيق

الزيتـــون  علـــى  وقبضنـــا  جيوبنـــا،  فـــي 
المرضوض.

هرعِت إلى بناية فارغة؛ وأنا بقيُت
حتى غادرت السيارات العسكرية والجنود

وجاء بعـــض أصدقائـــي األميركّيين بجرار 
الماء.

كانت دّبابة قـــد صدئت- وبعض الكاميرات 
مازالت معّلقة

علـــى األســـيجة. تمايلت على طـــول األفق 
بعض األسيجة. 

[ يوميات األوزون

(1)

اســـتيقظُت على مرّكبات الفريون تدمدم من 
البكرات.

استيقظت على كمبرسر في رأسي.
والكمبرســـر في الجدار الذي يجعل الهواء 

العليل يخرج من الفجوات-
لم أستطع النوم- حّملت صور اليوم،

كي أحّدق فيها، كما لو كانت الســـماء شيًئا 
أستطيع أن أتنّفس فيه:

ليســـت أوقاًتا جميلة قـــرب البحر، بل زرقة 
صحراء وأرض مشقوقة،

بعض حشـــائش تذروها الريح في سروالي 
الجينز؛

عالمات خضـــراء من حروف عربّيـــة كأّنها 
روافد جميلة،

كّلمـــا تالشـــت عبر الطريـــق الذاهـــب إلى 
الحدود العراقّية،

حيث كانت مصافي البتـــرول تلفظ نيرانها 
في األفق،

حيث الحدود طريق: تنتهي وتبدأ.

(2)

كنـــُت أنبش عظاًمـــا أرمنّية فـــي الصحراء 
السورّية طيلة النهار،

مع طاقم تلفزيوني ظلوا يطأطئون رؤوسهم 
إلى رجال المخابرات

الذين لحقونا بالســـيارات العســـكرية وفي 
الليل ينضّمون إلينا

من أجـــل العـــَرق والعنزة المشـــوّية تحت 
رايات ملّونة وأضواء ُمصّدعة

فـــي المقاهـــي حيث لمعْت أكوام األعشـــاب 
ناظرة إلّي.

غبُت عن الوعي من الشمس والعَرق والّنكت 
التي عن الِجمال

في فنـــدق كبير، تطّل فيـــه غرفتي على نهر 
الفرات

الذي كان يزبد في ضوء القمر.

(8)

يتفّصد الضوء من نفسه على الفرات
مـــن شـــرفة غرفـــة الفنـــدق— أرض زراعية 

مروّية/ خيمة صفراء/
وعروق تجري عبر األخاديد/ ورقع خضراء 

تتلّوى—

(12)

الفطور في العربة المتنقلة: محمرة، ومرّبى 
تين،

وكسرة خبز بلدّي رفيعة كرّق ناعم؛
إّنني ألتهم األرض والهواء وأنا أطوي

الكسرة على زيتون أخضر مرضوض—
سيارات عسكرية تطرح الصدأ—

تمويه خاكّي وواجهات
صور األسد

تنظر من الخلف إلينا.

(14)

وفي األيام التي توجعنا فيها الخواتم حول 
أصابعنا،

أندفُع عبر صخب الحشود األبيض
على شاشة الّتلفاز؛ ال حاجة إلى الفودكا—

جلبـــت إليَّ تحديقة الكاميـــرا المتحركة في 
الميدان الحروَف

الخضـــراء والبيضـــاء التي تبهـــر البصر/ 
عموًدا أرمَد/  بريًقا ثانوًيا،

واألخضر يطعن كقطع النقود.

أجراس سوريا في غمام الفرات

قصائد املجموعة مكتوبة في 

شحنات غنائية قصيرة ومتوترة 

تستجلي عظام األجداد التي رقدت 

رقدتها السرمدية في دير الزور

الديوان يتحدث عن ذكريات الشاعر 

حني ذهب في رحلة عام ٢٠٠٩، 

لتقصي مذبحة األرمن في الصحراء 

السورية

قصائد

شحنات

تستج

رقدته
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} الفوضـــى القائمـــة في اإلعـــالم المصري 
حاليا نتيجة غياب أي معايير تحكم العملية 
اإلعالمية، دون المصادرة على حرية اإلعالم، 
وبســـبب القيـــود التي تحول بيـــن األحزاب 
السياســـية والقيام بدورها في الدعاية وعقد 
االجتماعات العامة، والقيود المفروضة على 
النقابات العمالية، تحولـــت الفضائيات إلى 
ساحة للحديث السياسي المباشر، والشحن، 
والتحريض أيضا، ســـواء لخدمـــة جهاز ما 
من أجهزة الدولة، أو لحســـاب رجال األعمال 

الذين يمتلكون الفضائيات الخاصة.
وقد استشـــرت خالل الســـنوات األخيرة 
للعمـــل  بصحافييـــن  االســـتعانة  ظاهـــرة 
كمذيعيـــن ومقدمـــي برامج فـــي الفضائيات 

الخاصة والحكومية.
والفكرة في حد ذاتهـــا جيدة نظريا، لكن 
المشـــكلة أن هـــؤالء الصحافيين لـــم يتلقوا 
التدريـــب الضـــروري للظهور على الشاشـــة 
ومخاطبـــة الجمهـــور، بـــل إننـــا شـــاهدنا 
الصحافي-المذيـــع الـــذي يســـعل ويعطس 
ويبصق أمام المشاهدين، وصاحب الصوت 
الغليظ الفظ الزاعق الذي ينفر المشـــاهدين، 
لكنـــه يظل مفروضا عليهـــم فرضا، فهو يقدم 
المطلوب ســـواء مـــن صاحب القنـــاة أو من 
الجهة الســـرية التي تتولى تشـــغيله. وربما 
أيضا أن هذه الفظاظة وسقم الذوق والسوقية 
التـــي يظهر عليهـــا بعض مقدمـــي البرامج، 
تأتي اعتقادا منهم فـــي مبدأ ”الواقعية“، أي 
التقارب من ســـوء الذوق السائد في الشارع، 
والتدهور العام في الظهور والســـلوك ولغة 
الخطاب بشـــكل عام، وهو ما يرجع أساســـا، 

إلى فساد منظومة التعليم بأكملها.
لقـــد ســـادت العاميـــة المصريـــة الفجة 
لتصل إلى حد الشـــتائم والردح والتعريض 
باآلخريـــن، كمـــا أن البرامج نفســـها لم تعد 
تخضع لنســـق ما، بل تكتفي بظهور المذيع 
لكـــي ينطلـــق أمـــام الكاميـــرا فـــي مواجهة 
المشاهدين مباشـــرة، ويأخذ في تلقينهم ما 
يـــراد منه ومنهم، على غرار ما عرف بـ“إعالم 
خـــالل العهد الناصري،  التوجيه العقائدي“ 
ولكن بعـــد أن انتقل األمر من باب المأســـاة 

إلى الهزل!
وبينما تتصاعد ”الشـــكوى الرسمية“ من 
حالة ”التســـيب اإلعالمي“، مع حنين واضح 
إلـــى اإلعالم الذي كان ســـائدا في زمن جمال 
عبدالناصـــر، أي اإلعـــالم الـــذي كان يؤيـــد 
الرئيـــس ويقـــف خلفه، تتـــرك الدولة اإلعالم 
رهينة في قبضة عدد من مقدمي برامج الكالم 
السياســـية التي تمتلـــئ بالترويـــج لنظرية 
المؤامرة المســـتمرة، منذ فجر التاريخ ضد 
الدولة والشعب واالستقرار والرئيس، وغير 
ذلـــك، فالمقصود هو ترســـيخ ثقافة الخوف، 

وبالتالي تبرير أي تجاوزات تقع.
وبعد أن شـــاهدنا المذيـــع المهرج الذي 
يستمتع بتقمص أدوار الممثلين الكوميديين 
من النوع المتدني، ويوجه الشـــتائم للشعب، 
ويعتقـــد أنه أحـــد ”أبطال الثـــورة“، إلى أن 
ســـقط بالضـــرورة بعـــد أن أصبـــح يطالب 
بحقـــه في اقتســـام الســـلطة، أصبـــح لدينا 
المذيع ”الرداح“ الذي يســـتخدم لغة ”الردح“ 
المعروفة في الحواري، ضد رموز المعارضة، 
وضد بعض من كانوا محســـوبين حتى على 
النظـــام، حتـــى وقـــت قريب، ومنهـــم من هو 

محسوب على ألد أعداء اإلخوان المسلمين.
وأصبح لدينـــا، أيضا، المذيـــع المخبر، 
الذي تـــزوده جهات أمنية يعمل لحســـابها، 
بتسجيالت ســـرية لمكالمات هاتفية خاصة 
بشـــخصيات عامـــة يبثهـــا بغرض تشـــويه 
صورتهـــا أمـــام الـــرأي العـــام دون رادع من 
قانـــون، كمـــا رأينـــا المذيع ”الشـــتام“ الذي 
يســـتخدم الســـباب ضد زمالئه العاملين في 

قنوات أخرى منافسة.
ومـــن جهـــة أخرى أصبـــح لدينـــا أيضا 
الكثيـــر مـــن ”الضيـــوف“ الهزلييـــن الذيـــن 
تطلق عليهم أوصـــاف مضحكة، مثل الخبير 
األمنـــي والخبيـــر االســـتراتيجي والخبيـــر 
القانونـــي وغيرهـــم، دون أن نفهـــم عالقتهم 
بالقضاء وأجهـــزة األمن المعروفة. والغريب 
أن معظمهـــم تخصـــص فـــي الهجـــوم على 
الشـــخصيات العامة المعارضة، أو تلك التي 

ارتضت الصمت فضيلة.
هـــذا الســـيرك الـــذي يبدأ كل مســـاء مع 
”انفجـــار“ برامـــج التـــووك شـــو، بلـــغ أدنى 
مراحله، بعد أن أصبحت هذه البرامج ساحة 
للتدنـــي علـــى كل المســـتويات، والترويـــج 
لإلشـــاعات التي تضر النظـــام الحالي أكثر 
ممـــا تنفعه، كما أصبـــح مألوفا الهجوم على 
دول عربيـــة باالســـم، وبطريقة اســـتفزازية، 
والتعريـــض برؤســـاء دول وحكومـــات، في 
مجال ”الكيد السياســـي“، وهـــو ما ال يصح 
في العالقـــات الدولية وعلى نحو فج، يذكرنا 
بالعقيد الراحل عندما جعل شـــعاره ”طز في 
أميركا“، فكانت نهايته المأساوية المعروفة.

المذيع والمحرض 

و«الرداح}

صابر بن عامر

جســـار،  وائـــل  اللبنانـــي  مـــن  كل  يحـــل   {
والتونســـية محرزيـــة الطويـــل، والمغربيـــة 

أســـماء لمنـــور، والمصري محمـــد الحلو، 
والســـوداني عمـــر إحســـاس وغيرهـــم 
نجومـــا على الدورة الســـابعة  عشـــرة 
للمهـرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 

الـــذي ينتظم هـــذه الســـنة بمنتجع 
ياســـمين الحمامات في تونس من 2 
إلـــى 5 مايـو القـــادم، بالتعاون مع 

اإلذاعـــة والتلفزة الـتونســـيتين، 
المؤسســـة  مـــع  وبشــــراكة 
العربيـــة لالتصاالت الفضائيـة 

(عربسات).
وكشف االتحاد عن حدثين 
هامين من فعاليات المهرجان، 
هما حفال االفتتاح واالختتام، 
حيث ستشمل سهرة االفتتاح 
تكريم ضيوف الشرف من بين 

النجـــوم الفنيـــة العربية، وبعض 
البارزيـــن،  العـــرب  اإلعالمييـــن 
وقائمة منتقاة مـــن مهنيي قطاع 
اعترافـــا  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
فـــي  الواســـعة  بمســـاهماتهم 

المجال.
وتحيي حفـــل االفتتاح يوم 2 
مايو ثلة من ألمع الفنانين العرب، 
الموســـيقية  الفرقـــة  تصحبهـــم 
بقيـــادة  التونســـية  لإلذاعـــة 
المايســـترو التونسي نبيل زميط، 
وتكريســـا للتّنوع الثقافي والثراء 

الفني اللذيـــن تزخر بهما المنطقـــة العربية، 
يشارك في إحياء هذا الحفل الفنانة المغربية 
أسماء لمنور، والفنان المصري محمد الحلو، 

إلى جانب الفنان السوداني عمر إحساس 
المرفوق بفرقته الراقصة.

وفي نهايـــة المهرجان، أي 
يوم 5 مايو، يســـدل الستار 
الـــدورة  فعاليـــات  علـــى 
الســـابعة عشـــرة بتنظيم 

حفل فني ساهر، 

يتميز بفقرات متنوعة وبتكريم عدد من وزراء 
اإلعالم العرب، وذلك بمشاركة الفنان اللبناني 
وائل جســـار، إلـــى جانب الفنانة التونســـية 
محرزية الطويل (نجمة برنامج ذو فويس 3).

ويتـــم خـــالل الحفـــل، ومثلمـــا دأب عليه 
الفائـــزة  البرامـــج  عـــن  اإلعـــالن  االتحـــاد، 
والتلفزيونيـــة،  اإلذاعيـــة  المســـابقات  فـــي 
البرامجية واإلخبارية، وتســـليم الجوائز إلى 

الفائزين.
ويكون الحفل مناسبة لالحتفاء 
بضيوف الشـــرف وتكريم نخبة من 
المجال  فـــي  والفاعلين  المبدعيـــن 
كما  العربي،  والتلفزيونـــي  اإلذاعي 
يتـــم أيضا تأميـــن بث الســـهرة على 
الهـــواء، مباشـــرة علـــى قناتـــي التلفزة 
وعـــدد مـــن  و2“   1 ”الوطنيـــة  التونســـية 

القنوات الفضائية العربية.
بصـــورة  المهـرجـــان  ويشـــتمل 
المســـابقة  علــــى  رئيســـية 
مخصصـــة  وهـــي  الرئيســـية، 
التلفزيونية  واألخبـــار  للبرامـــج 
الهيئـــات  قبـــل  مـــن  المنتجـــة 
العضوة العاملة والمشـــاركة في 
الموازية،  والمســـابقة  االتحاد، 
واألخبار  للبرامـــج  المخصصة 
الشـــبكات  قبل  مـــن  المنتجـــة 
التلفزيونيـــة العربية الخاصة 
(غيـــر العضوة فـــي االتحاد)، 
ووكاالت  اإلنتـــاج  وشـــركات 
األنباء العربية، باإلضافة إلى 
الفضائيـــات األجنبية الناطقة 

باللغة العربية.
ومن بين المسابقات القارة 
فـــي المهرجـــان نجـــد أيضـــا، 
اإلذاعيـــة،  البرامـــج  مـســــابقة 
المخصـصـــة للبرامـــج واألخبـــار 
اإلذاعيـــة المنتجة مـن قبـل الهيئات 

العضـــوة في االتحـــاد والمحطات وشـــركات 
اإلنتـــاج اإلذاعية العربية الخاصة والمحطات 
وشـــركات اإلنتـــاج اإلذاعية الدوليـــة الناطقة 
بالعربية، وتشتمل مســـابقة البرامج اإلذاعية 
برامجيـــة  أصنـــاف  خمســـة  علـــى  بدورهـــا 

وإخبارية إذاعية.
لإلذاعـــة  العربـــي  المهرجـــان  وأصبـــح 
والتلفزيـــون انطالقـــا مـــن الـــدورة الماضية 
ســـنويا، بعـــد أن كان ينظـــم مرة كل ســـنتين 
بالتـــداول مع مهرجان األغنيـــة العربية، ومن 
أهدافه المســـاهمة في تطوير اإلنتاج اإلذاعي 
والتلفزيونـــي العربـــي، ورفع مســـتواه على 
النحو الذي يلبي تطلعـــات الهيئات العضوة 
والمبـــادئ التي تعمل من أجلهـــا، إلى جانب 
رصد االتجاهات المبتكرة والجادة في اإلنتاج 
اإلذاعي والتلفزيوني العربي وتشـــجيعها في 
ســـبيل تنمية الطاقات اإلبداعيـــة العربية في 

هذا الميدان.
ويشـــارك فـــي المهـرجـــان بالخصـــوص 
العاملـــة  العضـــوة  الهيئـــات  عـــن  ممثلـــون 
صاحبـــات االختصـــاص في مجـــال اإلخراج 
واإلنتاج وإعداد البرامج وممثلون عن شركات 
اإلنتـــاج العربيـــة الخاصـــة، ووكاالت األنباء 
والمحطـــات اإلذاعيـــة والتلفزيونية األجنبية 
الناطقة باللغـــة العربية، إلـــى جانب ممثلين 
عن الشـــبكات اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة 
واالتحـــادات اإلذاعيـــة والتلفزيونية المماثلة 
ومجموعـــة من ضيوف الشـــرف ومكرمين من 

الفنانين واإلعالميين العرب.

[ كوميديا اجتماعية تتخللها أغنيات ولوحات استعراضية تحكي جشع بطل مغربي

مهرجان اإلذاعة والتلفزيون يجمع مطربي العرب في تونس

يجمــــــع املهـرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون، الذي ينتظم هذه الســــــنة مبنتجع ياســــــمني 
احلمامات في تونس من 2 إلى 5 مايو 2016، نخبة من أملع املطربني العرب الذين سيحيون 

حفلي افتتاح واختتام الدورة السابعة عشرة منه.

شـــارك النجم التونسي ظافر العابدين، سفير املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

(ألكســـو) للنوايا الحســـنة في مجال الفنون، في حفل افتتاح الندوة الدولية حول «تعزيز 

قيم السالم والحوار} التي انعقدت بسوسة التونسية في الـ18 من أبريل الجاري.

عـــن سلســـلة أعماله «داخـــل أحالمي}، حصد الفنـــان الفوتوغرافي املغربي أشـــرف بزناني 

الجائزة الكبرى ملســـابقة األوركيدية الذهبية الدولية للتصويـــر الفوتوغرافي في دورتها 

لهذه السنة، والتي تكرم أفضل الفوتوغرافيني العامليني.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

المهرجـــان أصبـــح انطالقـــا مـــن 

الـــدورة الماضية ســـنويا، بعد أن 

كان ينظم كل سنتين بالتداول 

مع مهرجان األغنية العربية

 ◄

فيصل عبداحلسن

املغربية  } حققت مسرحية ”دارت بنا الدورة“ 
من خالل حوارات العـــرض مع اجلمهور هدف 
كاتبها ومخرجها حســـن هموش، الذي أكد أن 
فرقته تانســـيفت (من مراكـــش) أرادت حتقيق 

مبدأ ”خطاب وفرجة“.
متكنت الفرقة مـــن حصد إعجاب اجلمهور 
في عروضها الســـابقة، منذ مســـرحياتها التي 
عرضتها أواخر التســـعينات من القرن املاضي 
مثل ”كيف طوير طار“، ”مرســـول احلب“، ”كيد 
الرجـــال“ وغيرها، واملســـرحية األخيرة حققت 
مبراكـــش وفـــاس والـــدار البيضـــاء ومكناس 
وأكادير وتزنيـــت وتطوان النجاح اجلماهيري 

املطلوب في العرض الناجح.
وحققت املســـرحية أيضا، ذات النجاح في 
تونس بعد عرضها هناك، ومن املؤمل أن تسافر 
الفرقـــة قريبـــا إلى فرنســـا وإلى باقـــي الدول 
األوروبيـــة وغـــرب أفريقيا (الســـينغال وكوت 

ديفوار) لتقدميها للجاليات املغربية هناك.

أحداث املسرحية 

حتكي املســـرحية عن سالم االنتهازي، مثل 
دوره الفنـــان محمـــد الورادي، الذي ســـاعدته 
زوجتـــه الغالية، مثلت دورهـــا دنيا بوطازوت، 
بأمـــوال ونفوذ أهلها في بدايـــة حياته لدخول 
عالـــم السياســـة، لكنـــه وظـــف هـــذا الدخول 
السياسي ليبني ثروة على حساب الناس، ومن 
خالل استغالل وضعه االجتماعّي والسياسّي.

خطـــط ســـالم للمشـــاركة فـــي االنتخابات 
القادمـــة، ولكـــن حدث ما لم يكن في حســـبانه، 
فقد ظهر له ابن غير شـــرعي ُيدعى مهدي، مثل 
دوره عبدالله ديدان، من عشيقة شبابه الهادية، 

ليعقد عليه حتقيق حلمه.
وتنتقـــل املســـرحية مـــن خـــالل اللوحات، 
وكلمات األغنيات، واملوســـيقى لتنقل للمتفرج 
جـــو املؤامـــرة، إذ يبـــدأ ســـالم بالتخطيط مع 

زوجتـــه الغاليـــة وابنته الراضيـــة التي مثلت 
دورها ســـناء بحاج، ملنع وقوع فضيحة حترمه 

الفوز بكرسي البرملان.
استخدم املؤلف األمثال الشعبية، والنكات 
إلضحـــاك اجلمهور، وجعلهـــم يحيطون بواقع 
حـــال الوضـــع العائلي املفـــكك لعائلة ســـالم. 
وفي الوقـــت الذي كان فيه يخطـــط مع زوجته 
وابنتـــه ويطلـــب مســـاعدتهما، للخـــالص من 
الورطـــة، مدعيا أن أعداءه السياســـيني هم من 
خططوا لهـــذه املؤامرة بدفعهم لهـــذا الكذاب، 
لينـــال من ســـمعته أمام النـــاس ليمنعوا فوزه 
باالنتخابات، فإنه كعـــادة االنتهازي والباحث 
عن الفرص يســـعى للجانب اآلخـــر، ليتآمر مع 
مهدي والهادية عشـــيقته السابقة، وبوشعيب، 
ليعقد معهـــم صفقة بالرجوع إلى الهادية ونبذ 

زوجته الغالية.

هموش وبريخت

يضعنا املؤلف حســـن همـــوش أمام جملة 
من احلقائق حول ما تعيشـــه هذه الشـــخصية 
من أزمات نفسية، وما يبدر منها من سلوكيات 
تؤشر على أن ال معنى لألسرة لديه، وال لرابطة 
الـــدم، وكل مـــا يريـــده مـــن النـــاس أصواتهم 
االنتخابيـــة، التي ينبغـــي أن تكون في صاحله 
ليفـــوز باملنصـــب السياســـّي، ليواصل جمعه 
والوضـــع  اجلـــاه  علـــى  وحيازتـــه  لألمـــوال 

االجتماعي املرموق. 
وشـــعار فرقة تانســـيفت ”خطاب وفرجة“ 

يعني ضرورة توفر الهدف الفكري، والسياسّي 
فـــي العـــرض إلـــى جانب مـــا يقدمـــه العرض 
من متعـــة وفـــرح للجمهـــور، ســـواء كان ذلك  
بالكوميديا، أو بالعرض التجريبي، أو امللحمي 

(البريختي).
والفكـــرة  الضحكـــة  جمعـــت  واملســـرحية 
على طريقة املســـرح البريختي، وقدمت النكتة 
االجتماعية الناقـــدة، التي أضحكت اجلمهور، 
لكنها فـــي الوقت عينـــه أوصلْت إليـــه خطابا 
ناقـــدا للســـلوكيات الســـيئة، ونقـــدت صراع 
وإدارة  السياســـة  بـــني  واجلمـــع  املصالـــح، 
األعمال، واســـتخدام املنصب احلكومي جلمع 
املال، واالنتهازية، والنفاق والكذب على األسرة 

والناس.
وما أضحك اجلمهور عند عرض املسرحية، 
هـــو ذاته ما كان يســـلكه البعض قبل حضوره 
إلى العـــرض، وبذلك فقد حقـــق الفنان هموش 
فـــي عرضه ما كان برتولد بريخت (1956/1895) 
يحلم بتحقيقه في مسرحياته املشهورة ”الرجل 
هو الرجل“ و“األم شـــجاعة وأبناؤها“ و“دائرة 

الطباشير القوقازية“ وغيرها.
وتوجد فروقات جوهرية بني مســـرح ملتزم 
وأيديولوجيا بقضية سياســـية يسارية  فكريا 
كمســـرح بريخت، ومســـرح همـــوش، الذي له 
نظـــرة اجتماعية أخالقية فقـــط، إزاء ما يحدث 

في املجتمع واألسرة املغربية.
وفي املقابل، يأتي التشـــابه بني املسرحني 
من خالل إشـــراك بريخـــت للجمهور في عرضه 
امللحمـــي، فيتم ذلك من خالل تبادل احلوار بني 

املمثلني واجلمهور، ملنـــع عملية التطهير التي 
حتدث للجمهـــور عادة داخل املســـرح، ولينقل 
جمهـــوره إلى مرحلة الفعل الثـــوري عند تركه 

قاعة العرض والنزول إلى الشارع.
فـــي ”دارت بنـــا الدورة“، ومنـــذ حلظة رفع 
الستار نالحظ تقنيات املسرح التجريبي أيضا، 
باستخدام املخرج لديكور رمزي وسينوغرافيا 
بســـيطة أثثت بهـــا العرض املســـرحي، وهي 
من إجنـــاز طارق الربح. ومّثـــل الديكور جدارا 
عني، ونافذة عارية، حتكي برمزية  مبدخلني مشرَّ
عالية، التفكك األســـري لعائلة سالم الذي جمع 
بني اجلـــاه والسياســـة واملال، وبـــدت فتحات 

مضاءة بأعلى اجلدار تذكر بالسجون.
وأدى املمثلـــون دنيـــا بوطـــازوت وســـناء 
بحـــاج وعبدالله ديدان بقية األدوار، وكان ألداء 
الفنانـــني أدوار إضافية في املســـرحية، أكدت 
قـــدرة الفنانني علـــى العطاء، وإثـــراء العرض 
بطاقاتهم اإلبداعية، فقـــد أدت بوطازوت ثالث 
شـــخصيات، بينما قدمت بحاج شـــخصيتني، 

وقدم ديدان ثالث شخصيات.
واملالبس  واملوســـيقى  اإلضاءة،  وساهمت 
التـــي صممتها ســـناء شـــدال باإليحـــاء بجو 
املؤامـــرة الـــذي رســـمته أحـــداث املســـرحية، 
وكان العـــرض إغناء حقيقيا لعروض مســـرح 
الفودفيـــل، وتأكيـــدا على أن مســـرح األســـرة 
املغربيـــة الكوميدي ال يزال حيـــا، وقادرا على 
خلق الضحكة مـــن الفكرة العميقة، مهما كانت 
مســـتويات احلاضرين الثقافيـــة واالجتماعية 

واختالف اهتماماتهم.

«دارت بنا الدورة} تجمع الضحكة بالفكرة على طريقة بريخت

مســــــرحية ”دارت بنا الدورة“ التي عرضت 
مؤخرا على مســــــرح ”محمد اخلامس“ في 
مدينة الرباط، جاءت محّققة جلميع ُشروط 
اجتماعية  ــــــا  كوميدي ــــــل.  الفودفي مســــــرح 
تخللتهــــــا أغنيات ولوحات اســــــتعراضية، 
خصيصا  صاغها  موســــــيقّية  ومقطوعات 

للعرض الفنان املغربي محمد الدرهم. 

البطـــل خطـــط للمشـــاركة فـــي 

االنتخابـــات القادمـــة، ولكن ظهر 

لـــه ابـــن غير شـــرعي من عشـــيقة 

شبابه، ليعقد عليه تحقيق حلمه

◄

خطاب وفرجة

ويـــل، والمغربيـــة 
 محمـــد الحلو، 
س وغيرهـــم
بعة  عشـــرة 
والتلفزيون
 بمنتجع
س من 2
اون مع 

يتين، 
ســـة
ئيـة 

ين
ن، 
م، 
ح 
ن 

بعض
زيـــن، 
قطاع 
رافـــا 
فـــي

2 يوم
عرب،
ـــيقية

قيـــادة 
زميط، 
والثراء
ي ز

إلى ج
ا

انب الفنان السوداني عمر إحساس
الراقصة. ه

ــة المهرجان، أي 
 يســـدل الستار 
الـــدورة  يـــات 
عشـــرة بتنظيم 

ساهر، 

الفائزين.
ويكون
بضيوف الش
المبدعيـــن
وال اإلذاعي 
يتـــم أيضا تأ
الهـــواء، مباشـــ
”الوطن التونســـية 
القنوات الفضائ
ويشـــتمل

رئيســـية 
الرئيســـي
للبرامـــج
المنتجـــ
العضوة
االتحاد،
المخص
المنتج
التلفزي
(غيـــر
وشـــر
األنباء
الفضا
باللغة
وم
فـــي الم
مـســــاب
المخصـص
ال اإلذاعيـــة

جانب الفنان الس
المرفوق بفرقته
وفي نهايــ
يوم 5 مايو،
فعالي علـــى 
الســـابعة ع
حفل فني س
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الشـــركات املصنعة للسيارات تؤكد نفاد موديالتها الجديدة التي أدخل عليها املطورون عدة تحديثات تقنية، من 
األسواق قبل طرحها، مرجعة ذلك إلى ثقة املستخدم وحرصه على الحصول على أيقونته املفضلة قبل إطالقها.

} برلني - أحدث تصميم سيارة هيدروجينية 
تعتمد على التفاعل الكيميائي بني الهيدروجني 
واألوكســـجني للحصول علـــى الطاقة الالزمة 
لتشـــغيل احملرك، بحيث يكـــون العادم الناجت 
عن العملية مجرد بخار ماء غير ملوث للبيئة، 
تنافسا بني عدة شركات مصنعة للسيارات كل 
منها تريد أن تكون الشركة األولى التي حتظى 

بطرح أول منوذج بالسوق.
واآلن ســـتحظى مجموعـــة من الســـائقني 
بقيـــادة ســـيارة هيدروجينيـــة فـــي شـــوارع 
مدينة ميونيخ األملانية مقابل مبلغ بســـيط من 
املال بفضل اتفاق مع شـــركة غازات ســـتقوم 
بتموين الســـيارات بالهيدروجني وهو الوقود 

املستخدم في السيارة.
وتقول الشركة املشاركة في سيارات خاليا 
الوقـــود الهيدروجينية األملانية التي تعمل في 
إنها أول  مدينة ميونيخ حتت اسم ”بي زيرو“ 

شركة لتأجير هذه السيارات في العالم.
وتستخدم الشركة السيارة الهيدروجينية 
”آي.إكس35“ من إنتاج شركة هيونداي وبدعم 

من شركة لينده األملانية للغازات الصناعية.

يتكون أسطول شركة بي زيرو مما يقارب 
50 ســـيارة هيدروجينية حيث ستكون متاحة 
لالســـتخدام انطالقا من وسط مدينة ميونيخ 

واملناطق احمليطة به.
وكما هو احلال بالنسبة إلى 

خدمات املشاركة في السيارات 
حجـــز  ميكـــن  التقليديـــة، 
الهيدروجينية  الســـيارات 
عبـــر  أو  اإلنترنـــت  عبـــر 
الذكـــي  للهاتـــف  تطبيـــق 
من خـــالل التســـجيل على 
كمشـــتركني،  اخلدمة  هـــذه 

فـــي الوقت نفســـه فإن خدمة 
الســـيارات غير  املشـــاركة في 

االستخدام  إلى  بالنســـبة  متاحة 
العارض أو استخدام املرة الواحدة.

وقالت شـــركة لينده إنه إذا لم يحســـم 
العميـــل خيـــارا آخـــر فـــإن عمال شـــركة بي 
زيـــرو ســـيقومون بإعـــادة متوين الســـيارة 
بالهيدروجني، وفي الوقت نفسه يتم احلصول 
على الهيدروجني املستخدم في السيارات من 

خالل عمليات إنتاج مستدامة، وهو ما يجعله 
غير ملوث للبيئة متاما.

وتقول كريســـتيان بـــروش عضو مجلس 
إدارة شـــركة لينـــده ”نحـــن نتوقـــع 
احلصول على معلومات قيمة من 
خالل تشـــغيل األسطول بشكل 
يومي حيث ســـيتم استخدام 
هـــذه املعلومـــات مـــن أجل 
لتقنيات  التطوير  من  املزيد 
واملســـاعدة  الهيدروجـــني 
في توســـيع البنية التحتية 

حملطات غاز الهيدروجني“.
آي.إكس  السيارة  أن  يذكر 
تســـتطيع  الهيدروجينيـــة   35
قطـــع مســـافة 400 كلم قبـــل احلاجة 
إلى إعادة التـــزود بالهيدروجني. ويتم حاليا 
اســـتخدام حوالي 250 ســـيارة من هذا الطراز 
في شـــوارع 11 دولـــة أوروبية. وقـــد أنتجت 

هيونداي حوالي ألف سيارة من هذا الطراز.
واجلديـــر بالذكر، أن مســـحا أجراه موقع 
”يـــو جـــوف“ األملاني علـــى اإلنترنـــت أواخر 

العام املاضي أظهر أن غالبية األملان يفضلون 
قيادة الســـيارات التي تعمـــل بخاليا الوقود 

الهيدروجينية على السيارات الكهربائية.
وشـــمل املسح 1153 شـــخصا، يعتقد 18 
باملئـــة فقط منهـــم أن الســـيارة الكهربائية 
ســـتهيمن علـــى الطرق فـــي أملانيـــا خالل 
السنوات العشر املقبلة، في حني قال حوالي 
33 باملئة إنهم يعتقدون أن الســـيارات التي 
تعمل بالبنزين والديزل (السوالر) ستحافظ 

على مكانتها املهيمنة.
كما أن شركات السيارات العاملية تسعى 
منذ عقود إلى تطويـــر تقنيات جديدة للحد 
من اســـتهالك الوقود وخفـــض االنبعاثات 
الضارة بالبيئة، لذلك تعول هذه الشـــركات 
حاليا علـــى الهيدروجني بوصفه مســـتقبل 
عالـــم الســـيارات، ألن املوديـــالت املـــزودة 
بخاليـــا وقـــود الهيدروجـــني متتـــاز بأنها 
صديقة للبيئة، وال يصدر عنها ســـوى بخار 
املاء، على عكس املوديالت املزودة مبحركات 
االحتراق الداخلـــي التقليدية، التي ينبعث 

منها ثاني أكسيد الكربون.

نفاد السيارات قبل طرحها يكشف تجدد الثقة في المصنعين
[ بي إم دبليو وماكالرين تدخالن دائرة المنافسة بموديالت جديدة [ شعبية بعض العالمات التجارية تلهب سوق السيارات

{بي زيرو} أول شركة لتأجير السيارات الهيدروجينية في العالم

} لندن - كشـــفت العديد من الشركات العاملية 
لصناعة الســـيارات عن اكتســـاب موديالتها 
اجلديـــدة شـــعبية كبيرة ترجمهـــا نفادها من 
األســـواق قبل طرحها في إشارة إلى التسابق 
نحو اكتســـاح السوق وسيطرة بعض األنواع 

على حساب أخرى.
مسألة نفاد الســـيارات قبل طرحها ليست 
مســـألة مســـتحدثة فقد ســـبق وأن تنافســـت 
الشـــركات على ذلك، وال ســـيما في الســـنوات 
األخيرة، لكن ما دفع إلى إعادة احلديث عن ذلك 
أن وســـائل إعالمية تداولـــت خبر نفاد بعض 
املوديـــالت التي تنتمـــي إلى شـــركات عاملية 
وتتمتع بأحدث التقنيات من السوق، مما يثير 
التساؤل حول مميزات هذه املوديالت التقنية 
خصوصـــا وأن التنافس الشـــديد أفرز إغراق 
الســـوق بسيارات ســـرعان ما ّمت استدعاؤها 

لوجود عيوب فنية بها.
وفي هـــذا الســـياق، أعلنت شـــركة بي إم 
دبليـــو، مؤخرا، عـــن نفاد مبيعات ســـيارتها 

اجلديدة ”أم 4 جي تي أس“، البالغ عددها 700 
موديل، قبل طرحها في األسواق.

وأوضحـــت الشـــركة األملانية أن ســـيارة 
الســـباقات املرخصـــة للطرقـــات تتمتع بوزن 
1510 كيلوغرامـــات، كما أنهـــا تتميز من خالل 
عناصر أيروديناميكية، ونظام تعليق ملولب، 
والعديد من أجزاء اجلسم اخلارجي املصنوعة 

من ألياف الكربون.
وينبض بداخل السيارة الرياضية الكوبيه 
محرك سداســـي األسطوانات ســـعة 3 لترات، 
يـــزأر بقوة 368 كيلووات/500 حصان، مع عزم 

دوران أقصى يبلغ 600 نيوتن متر.
وبفضـــل هـــذه القـــوة الهائلـــة تتســـارع 
الســـيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعة 
في غضون 3.8 ثانية فقط، فضال عن الوصول 

إلى السرعة القصوى 305 كلم/ساعة.
وتستهلك الســـيارة 8.5 لتر/100 كلم، وهو 
ما ينتج عنـــه 199 جم/كلم من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.

ومن اخلصائـــص التقنية، التي تتفرد بها 
بـــي إم دبليو أم4 جي تـــي أس، اعتمادها على 

حقن املاء لتبريد هواء الشحن.
لم تنفرد شركة بي إم دبليو بهذا اخلبر فقد 
كشفت شركة ماكالرين أيضا في فترة متقاربة 
عـــن نفاد مبيعـــات أيقونتها ”إل تي ســـبايدر 
675“ اجلديدة قبل طرحها في األسواق، والتي 

يقتصر إنتاجها على 500 موديل فقط.
وتعتمد السيارة املكشـــوفة ثنائية املقاعد 
إلـــى حـــد كبيـــر علـــى أليـــاف الكربـــون، مع 
االســـتغناء عن بعـــض التجهيـــزات، وهو ما 
ساعدها على خســـارة نحو 100 كيلوغرام من 
وزنها مقارنـــة باملوديل القياســـي، باإلضافة 
إلـــى تعديالت باجلســـم زادت من خصائصها 

األيروديناميكية.
وينبض بداخل السيارة محرك تربو مكون 
من 8 أســـطوانات على شكل حرف ”في“ سعة 
3.8 لتر، يزأر بقوة 497 كيلووات/675 حصانا، 

مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر.
وتنطلـــق األيقونـــة الرياضيـــة املجهـــزة 
بســـقف قابل للطي مكون مـــن ثالثة أجزاء من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/ساعة في غضون 
2.9 ثانية فقط، بينما تقف ســـرعتها القصوى 
عنـــد حاجـــز 326 كلم/ســـاعة، لتكـــون بذلـــك 
أقـــوى وأســـرع املوديالت في تاريخ الشـــركة 

البريطانية العريقة.

ويبلغ معدل اســـتهالك السيارة الرياضية 
املرخصة للســـير على الطرقـــات 11.7 لتر/100 
كلـــم، وهـــو مـــا ينتـــج عنـــه 275 جم/كلم من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي ســـياق متصـــل، أعلنت شـــركة فورد 
ســـولرز أن فـــرع فورد في روســـيا سيشـــهد 
ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي مبيعاته، حيـــث متكنت 

الشركة من بيع ما يقرب من 10 آالف سيارة.
وتؤكد فورد أن هذا االرتفاع شمل مختلف 
مناذج ســـياراتها، وال سيما ســـيارة الكروس 

كوجا التي تضاعفت شعبيتها.
ويذكر أن ســـيارة فورد كوجا دخلت فجأة 
مؤخرا قائمة الســـيارات العشر األكثر شعبية 
في موســـكو، رغم أنها احتلت املرتبة العاشرة 
فـــي القائمـــة إال أن هذا يعتبر مؤشـــرا جيدا 

للشركة.
واجلدير بالذكر، أن شـــركة بنتلي كانت قد 
كشـــفت خالل فبراير املاضي عن نفاد مبيعات 
ســـيارتها ”بينتايجا“ الفاخرة قبل طرحها في 

األسواق.
وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة 
بينتايجـــا، التي تنتمـــي إلى فئة الســـيارات 
الرياضيـــة متعـــددة األغـــراض ”أس يو في“، 
ينبض بداخلها محرك مكون من 12 أســـطوانة 
على شـــكل حرف دبليو ســـعة 6 لترات وبقوة 

447 كيلووات/608 خيول.

وبفضل هذه القـــوة الهائلة ينطلق وحش 
األراضـــي الوعـــرة البالـــغ وزنـــه 2.4 طن من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/ساعة في غضون 
4.1 ثانيـــة، بينمـــا تقـــف ســـرعته القصـــوى 
عنـــد حاجز 301 كلم/ســـاعة. ويبلغ متوســـط 

االستهالك 13.1 لتر/100 كلم.
كمـــا أعلنـــت بنتلـــي أنها تخطـــط لطرح 
موديلني جديدين مـــن بينتايجا: موديل مزود 
مبحرك ديزل ثماني األســـطوانات لعام 2017، 
وموديل هجني لعام 2018، مضيفة أنها تدرس 

طرح موديل كوبيه خالل السنوات القادمة.

يشــــــهد تنافس كبرى الشركات املصنعة للسيارات تســــــابقا جديدا يغذيه العمل املستمر 
على توفير وحتســــــني موديالتها وإدخال أجّد التحديثات عليها كسبا لثقة املستخدم الذي 
صار يندفع للحصول على البعض من الســــــيارات حتى قبل طرحها في األســــــواق ودون 
أن يفكر في موجة االســــــتدعاءات التي شنتها بعض الشركات العاملية في الفترة األخيرة 

لوجود عيوب فنية مبركباتها اجلديدة.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk السيارة الهيدروجينية باتت تحت الطلب

وصول المبيعات إلى القمة

◄ شركة الدا تكشف عن الموديل 
الجديد،  الخاص ”كالينا إن إف آر“ 

والذي ال يعد أسرع موديالت 
الشركة عبر التاريخ فحسب، بل 
أول موديل يتجاوز حد السرعة 

القصوى 200 كلم/ساعة. وأوضحت 
الشركة الروسية أن سيارتها تعتمد 

على سواعد محرك بنزين رباعي 
األسطوانات سعة 1.6 لتر.

◄ شركة جاغوار تطلق وحش 
األراضي الوعرة ”آف-بيس“، الذي 
يعد باكورة إنتاجها من السيارات 

الرياضية متعددة األغراض. ويأتي 
موديل آف-بيس بطول 4.73 متر 

ويمتاز بسعة صندوق أمتعة يتسع 
إلى ما بين 650 و1740 لترا.

◄ شركة فولكس واغن تعتزم 
تغيير محركات أحدث موديالتها 

الفان توران القديمة بأخرى أحدث 
لهذا العام، علما وأنها لم تقم 

بعمل تعديالت جديدة على الشكل 
الخارجي لهذه السيارات.

◄ مجلة السيارات ”أوتو موتور 
األلمانية تؤكد أن  أوند سبورت“ 

شركة فولفو تخطط الستبدال محرك 
الديزل بآخر بنزين في نظام الدفع 

الهجين، الذي يمكن شحنه عبر 
توصيله بالمقبس الكهربائي، مع 

موديلي الفئة المتوسطة ”أس 60“ 
و”في 60“. وأضافت المجلة أنه 

سيتم طرح موديل هجين يعتمد على 
محرك بنزين فقط من السيارتين أس 

60 وفي 60 في عام 2018.

جديد السيارات

ما يقارب 50 سيارة 
هيدروجينية ستكون 

متاحة لالستخدام 
انطالقا من وسط 

مدينة ميونيخ

ســـيارة من الموديل الجديد 
{أم 4 جـــي تـــي أس}، التابع 
لشـــركة بي إم دبليـــو تنفد 

من األسواق قبل طرحها
700

الششش
األسسس



} القاهــرة – فجـــر انتقاد ”أبلـــة فاهيتا“ في 
برنامجهـــا ”الدوبليكـــس“ على قناة ســـي بي 
ســـي املصرية اخلاصة للبرملان املصري أزمة 
جديـــدة  فـــي مصر، وصلـــت إلى حـــد تقدمي 
بعض النواب فـــي البرملان بيانات عاجلة ضد 

”الدمية“ تطالب بإيقاف بث القناة.
وكان البرنامـــج  قـــد أذاع أغنية في إحدى 
حلقاته، أثارت اســـتياء النواب حني وصفتهم 

بـ”العاهات“.
كما قـــرر البرملـــان املصري برئاســـة علي 
عبدالعال الثالثاء إحالة النائب سمير غطاس 
إلى جلنة خاصـــة للتحقيق معه، عما بدر منه 
خالل اجللسة املنعقدة، االثنني، من أفعال رآها 

املجلس إهانة وإساءة.
وبدأت األزمة عندمـــا أعلن رئيس املجلس 
أن البرملان ســـيصدر بيانا يدين فيه ســـخرية 

برنامج أبلة فاهيتـــا من النواب، مطالبا بعدم 
احلديث مع مثـــل هذه الفضائيات ومقاطعتها 
إلســـاءتها للنواب. وطالـــب عبدالعال أعضاء 
املجلس قبل ظهورهم في البرامج التلفزيونية 
بـــأن يكونوا على دراية تامـــة بكافة القضايا، 
وعلى علم بجرائم الســـب والقذف، مع مراعاة 
عدم االنســـياق وراء اجلرائم التي ترتكب في 

حق املجلس.
وهنـــا انبرى النائب ســـمير غطاس، وقال 
لرئيس املجلس ”ال وصاية على أحد ومن حق 

كل نائب أن يظهر في الفضائيات“.
اإلجـــراءات  ”ســـأتخذ  عبدالعـــال  وقـــال 
التأديبيـــة طبقا لالئحة أي عضو يتحدث دون 
إذن بطريقة ال تليق باملجلس“.  يذكر أن غطاس 
هو باحث وصحافـــي مصري، ورئيس منتدى 

الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية.

وكان النائـــب مرتضى منصـــور تقدم قبل 
ذلك مبذكرة لرئيس املجلـــس ضد أبله فاهيتا 
وشـــرع في توقيعها مع النـــواب لتقدميها في 
وقت الحـــق للنائب العام املصـــري، للمطالبة 
بإغالق قناة سي بي ســـي لـ“تعمدها اإلساءة 

للنواب وللشعب املصري“، وفق املذكرة.
تقـــدمي  عـــزم  علـــى  فاهيتـــا  أبلـــة  وردت 
استجواب ضدها من قبل أحد أعضاء البرملان 
فـــي حلقتها األخيرة، ســـاخرة "طلعت من أهم 

القضايا باركولي". 
يذكـــر أن إلهامـــي عجينة، عضـــو مجلس 
النـــواب قبل عرض أبلة فاهيتـــا بالظهور في 
حلقة برنامجها هذا األسبوع، واملقرر عرضها 

اخلميس املقبل.
واعتبـــر نـــواب أن قبول عجينـــة للدعوة 

جتاوز غير مقبول.

وقـــال النائـــب مصطفى بكـــرى، إن وجود 
إلهامـــي عجينة مـــع أبلة فاهيتا سيســـيء له 
وللمجلـــس. وتابـــع النائب أن فاهيتا أســـوأ 
من باســـم يوسف ألف مرة في عدائهما للدولة 

وملؤسسات املجتمع.
مـــن جانبه، قال النائب محمـــد أبو حامد، 
عضـــو مجلـــس النـــواب املســـتقل مبحافظة 
القاهـــرة، ”إن لإلعالم دورا مهمـــا“، موضحا 
أنه يقدر دوره ولكنه أصبح في اآلونة األخيرة 

يتعمد اإلساءة لكل املؤسسات الدستورية.
ويرى محمـــود علم الدين، أســـتاذ اإلعالم 
بجامعة القاهرة أن البرملان احلالي ال يزال في 
خطواته األولى، في ظل تســـرع بعض وسائل 
اإلعـــالم في احلكـــم عليـــه وإبراز ســـلبياته، 
مطالبا نواب البرملـــان بتقبل االنتقادات التي 

تقدم بشكل ساخر.

} واشنطن – قال مجلس أمناء جائزة بوليتزر، 
االثنـــني، إن رويتـــرز حصلـــت مـــع صحيفـــة 
نيويـــورك تاميز على جائـــزة تصوير األخبار 
العاجلة عن صـــور خاصة بأزمة الالجئني في 

أوروبا والشرق األوسط.
كما فازت صحيفة نيويورك تاميز بجائزة 
بوليتزر للتغطية الدولية عن تقريرها ”العنف 
ضد املـــرأة األفغانية“، وحصلت آليســـا جيه 
روبن من صحيفة نيويورك تاميز على اجلائزة 
عن أفضل تقريـــر دولي لتغطيتها محنة املرأة 

األفغانية.
وقالـــت صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز على 
موقعهـــا اإللكترونـــي إن الصحيفة على مدى 
الســـنوات املاضية حصلت علـــى جوائز أكثر 
من أي مؤسسة أخرى، حيث حصلت على 117 

جائزة بوليتزر أو إشادة.
وفي العام املاضي حصلت الصحيفة على 
ثالث جوائـــز بوليتزر بينها جائـــزة التقارير 
الدولية لتغطيتها تفشي مرض إيبوال في غرب 

أفريقيا.
وأضاف املجلس أن وكالة أسوشيتد برس 
فازت بجائـــزة بوليتـــزر للخدمـــة العامة عن 
تقرير عن االنتهاكات بحـــق العمالة في قطاع 

صناعة األسماك.
وحصلـــت صحيفة لـــوس أجنليس تاميز 
على جائـــزة تغطية األخبار العاجلة عن نقلها 
أحداث مذبحة ســـان برناردينو بينما حصلت 
صحيفتـــا تامبـــا بـــاي تاميـــز وسيراســـوتا 
هيرالد-تربيـــون فـــي فلوريـــدا علـــى جائزة 
الصحافـــة االســـتقصائية، وحصلت صحيفة 
واشنطن بوست على جائزة التغطية الوطنية.
وأعلنـــت أســـماء الفائزين فـــي 21 مجاال، 
منها الصحافة واملوسيقى والدراما، في حفل 

بجامعة كولومبيا املشرفة على اجلائزة.
لالشـــتراك  رويتـــرز  مصـــورو  واختيـــر 
فـــي اجلائزة مع موروشـــيو ليما وســـيرجي 

بونوماريـــف وتيلـــر هيـــك ودانيـــال إيتر من 
نيويورك تاميز.

وفـــازت رويتـــرز فـــي الســـابق بجائزتي 
بوليتـــزر إحداهمـــا عن التغطيـــة العاملية في 
2014 واألخـــرى عـــن التصويـــر الفوتوغرافي 

لألحداث العاجلة في 2008.
وفاز مراسال رويترز جيسون زيب وأندرو 
لتغطيتهمـــا   2014 فـــي  باجلائـــزة  مارشـــال 
االضطهـــاد العنيف الذي تعرضـــت له األقلية 

املسلمة في ميامنار.
وفـــي 2008 فازت صـــورة إدريـــس لطيف 
مصـــور رويتـــرز بجائزة بوليتـــزر وكانت عن 
مصور فيديو يابانـــي أصيب بجروح خطيرة 
خـــالل متـــدده علـــى رصيـــف فـــي احتجـــاج 

مبيامنار.
وفـــازت وكالة أسوشـــيتد بـــرس بجائزة 
صحافـــة اخلدمـــة العامة عـــن حتقيقها حول 
انتهـــاكات العمـــل املتعلقة بتوريـــد املأكوالت 

بحرية للواليات املتحدة.
ومنحت جائزة التغطية الدولية لصحافيي 
واشـــنطن بوســـت لقيامهـــم بإنشـــاء قاعـــدة 
بيانات وطنيـــة حول عدد املـــرات التي قامت 
خاللها الشـــرطة األميركية بإطالق النار للقتل 

واألسباب وراء ذلك.
بينما ذهبت جائزة التحقيقات الصحافية 
بـــاي  ”تامبـــا  صحيفـــة  فـــي  لصحافيـــني 
تاميز“و“ساراسوتا هيرالد تريبيون“ ملقاالتهم 

املتعمقة حول مستشفيات األمراض العقلية.
كما فازت املســـرحية الغنائية ”هاملتون“ 
بجائـــزة بوليتزر عن فئة الدرامـــا لعام 2016. 
ويأتي هذا الفوز تكرميا لكاتب املسرحية لني – 
مانويل ميرندا وملوسيقاه الرائعة التي أسرت 

أحاسيس الكثيرين على مسارح برودواي.
وقـــال مجلس أمنـــاء جائـــزة بوليتزر في 
حفل بجامعة كولومبيا املشـــرفة على اجلائزة 
إن مســـرحية هاملتون متثـــل عالمة فارقة في 
عالم املوســـيقى في أميركا، إذ أنها جتمع بني 

احلداثة والروعة.
وتنافـــس على هـــذه اجلائـــزة العديد من 

املسرحيات ووصلت إلى املرحلة النهائية.
وقال ميرندا لوكالة أسوشيتد برس ”إنني 
أشـــعر بالفخـــر بفضـــل حصولي علـــى هذه 
اجلائزة“، مضيفا ”من اجلميل جدا تكرمينا“.

ملؤلفها فيت  وفـــازت روايـــة ”املتعاطـــف“ 
ثانـــه نونني بجائـــزة بوليتزر عـــن فئة الكتب 
اخليالية، فيما فاز كتاب ”األعالم الســـوداء – 
ملؤلفه جوبي  بزوغ تنظيم الدولة اإلســـالمية“ 

واريك بجائزة الكتب القصصية.
وحظـــي كتـــاب ”األيـــام البربريـــة: حياة 
لوليام فينيغـــان بجائزة ”بوليتزر“  التجوال“ 

عن فئة السيرة الذاتية.
وجائزة بوليتزر، هي مجموعة من اجلوائز 
واملنح تقدمها ســـنويا جامعـــة كولومبيا في 
نيويـــورك بالواليـــات املتحـــدة األميركية في 
مجـــاالت اخلدمة العامـــة والصحافة واآلداب 

واملوسيقى.
ومتنـــح جوائـــز بوليتـــزر للمتفوقني في 
مجاالت الصحافـــة من األخبـــار العاجلة إلى 

موضوعـــات اخلدمـــة العامـــة والتحقيقـــات 
املصورة. وإضافة إلى جوائز الصحافة متنح 
أيضـــا جوائـــز للتفـــوق في مجـــاالت الرواية 
والتاريـــخ والدرامـــا واملوســـيقى وغيرها من 

األمناط األدبية.
وحتظـــى هـــذه اجلوائز، التـــي مولت في 
األســـاس مبنحة من رائد الصحافة األميركي 
جوزيف بوليتزر بتقدير كبير، ومتنح في شهر 

مايو من كل عام منذ عام 1917.
وتبلـــغ إجمالي اجلوائز كل عام 21 جائزة، 
وتختـــار جلنة مســـتقلة الفائزين بعد أن يقدم 
قضاة ترشـــيحات من إجمالي 2400 متقدم في 
كافة املجاالت. وميكـــن أن تقرر اللجنة حجب 

اجلائزة في أي مجال. 
ويتلقـــى كل فائز شـــهادة وجائـــزة نقدية 

قدرها 10.000 دوالر أميركي، أما الفائز في فئة 
اخلدمات العامة في مسابقة الصحافة فيمنح 

ميدالية ذهبية.
يذكـــر أن صحـــف نيويورك تاميـــز، ووول 
بوســـتولوس  وواشـــنطن  ســـتريت جورنال، 
تتويجـــا  األكثـــر  تعتبـــر  تاميـــز،  أجنليـــس 
بجوائز بوليتزر، كما حصلت عليها مؤسســـة 
طومســـون- التي تتبعها وكالة أنباء رويترز- 

وصحيفة الغارديان البريطانيتان عام 2014. 
ومن أشـــهر املتوجني بها من الصحافيني، 
كارول كيـــزي (أربع مرات)، وديفيد بارســـتو، 
وبول كونـــراد، وتوماس فريدمـــان، وإدموند 
ديفـــي، وســـاري هورويتـــز (ثـــالث مـــرات)، 
وراسيل بيكر، وديفد هورس، وميكائل رامريز، 

ودون رايت (مرتني).
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ميديا

استحقها المتفوقون

كان الفتا هذا العام فوز الصور اخلاصة بأزمة الالجئني في أوروبا والشــــــرق األوســــــط 
بجائزة بوليتزر للصحافة في عيدها املئوي، مما يعكس االهتمام العاملي بالقضية.

برنامج الدمية فاهيتا يفجر أزمة داخل البرملان املصري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وجهت فرقة مكافحة اإلجرام في 
تونس، دعوة إلى اإلعالمي واملدون، 

هيثم املكي، للمثول أمامها على 
خلفية دعوى، تقدم بها رجل أعمال 

تونسي، يتهمه فيها بالثلب والتشويه 
بعد أن قام املكي باتهامه بالفساد.

◄ صادرت السلطات األمنية في 
السودان، االثنني، صحيفة ”الصيحة“ 

السياسية اليومية، للمرة الثانية 
على التوالي، من دون ذكر األسباب. 

وتعاني الصحافة السودانية من 
تقييد للحريات وعقوبات بأثر رجعي 

من قبل األجهزة األمنية، مبصادرة 
الصحف بعد طباعتها.

◄ سخرت وسائل اإلعالم الفرنسية 
من طريقة عزف فرقة املوسيقى 

العسكرية املصرية للنشيد الوطني 
الفرنسي إبان زيارة الرئيس فرانسوا 

هوالند ملصر، متحدثة عن أن بعض 
أفراد اجلوقة لم يكونوا منسجمني مع 

النشيد  بعضهم، وقاموا ”بتشويه“ 
الوطني املعروف باسم ”ال مارسييز“.

◄ أعلنت ”مجموعة شبكات فوكس“ 
Fox Networks Group، عن إطالقها 
ثالث قنوات جديدة بتقنية عالية 

الوضوح (HD) في املنطقة. والقنوات 
الثالث هي: ”فوكس لألفالم العائلية“ 

(Fox Family Movies) و“فوكس 
أكشن“ (Fox Action Movies) و“إف 

إكس“ (FX)، التي سوف تكون متوفرة 
على جميع منصات مزودي اخلدمات 

التلفزيونية في املنطقة.

◄مّددت محكمة إسرائيلية اعتقال 
الصحافية املقدسية سماح دويك (24 
عاما)، إلى حني استكمال التحقيق. 

واعتقلت القوات اإلسرائيلية 
الصحافية منذ عشرة أيام، بزعم 
التحريض عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

باختصار

[ رويترز ونيويورك تايمز تتقاسمان جائزة تصوير األخبار العاجلة [ جائزة بوليتزر تقدر األعمال الصحافية الرائدة
نوبل الصحافة في عيده املئوي.. لفتة لعذابات الالجئني

«وضـــع الصحافـــة في عاملنـــا العربي جعل منا لصوصـــا، تفعيل قانون نفـــاذ املعلومة معركة 

أساسية، وعلى املجتمع الدولي التضامن مع الصحافيني لتمكينهم من املعلومات». 

ناجي البغوري 
نقيب الصحافيني التونسيني

«لبنان ينعم بالحرية اإلعالمية غير املتوفرة كثيرا في دول الجوار ولســـنا مســـتعدين للتخلي عن 

هذه الحرية وخصوصا في ما يتعلق باإلعالم املرئي واملسموع».

رمزي جريج 
وزير اإلعالم اللبناني

} ال أدري من هو الذي أدخل مفردة 
”الكابينة الوزارية“ على قاموس السياسيين 

العراقيين المستحدثين فصارت تتكرر في 
اإلعالم بشكل يومي، ويستعملها الكبار 

والصغار وكأنها من أصل تراثنا اللغوي 
في السياسة واإلعالم. ومن الواضح أنها 

ليست مفردة عربية، ففي صحاح اللغة 
لألصمعي توجد مفردة كَبن وهي جلدة لربط 

عنق الدلو أو هي ثنية الثوب والُكبنة هو 
المنقبض البخيل والُكبان داء يصيب اإلبل 
.. وكبن عن الشيء: عدل عنه وصرفه يقال: 

ته عن جيرانه  ه. وكبن هديَّ َكَبَن عنه لسانه: كفَّ
ومعارفه: صرفها إلى غيرهم.

أما الكابينة فهي كلمة أجنبية حتما 
وأكثر من يتشدق بها هم النواب وأعضاء 

الحكومة العراقية، بل بدأ البعض منهم 
يصرفها لغويا كأن يجعل منها فعل أمر 

فيقول ”كبنوها وخلصونا“! يعني كونوا 
الكابينة! وآخر صرح قائال بشكل جاد ”يبدو 

الكابينة ما راح تتكبن“!
وحتى استعمالهم لها خطأ بالمعنى 

الذي يقصدونه، وهو التشكيلة الوزارية، إذ 
أن الكلمة كانت عن االنكليزية أو الفرنسية 

 kabinett أو األلمانية والهولندية cabinet
أو األسبانية gabinete، فهي تعني من بين 

معاني عديدة مجلس الوزراء وال يحتاج 
إلى تعريف أنه وزاري، لذا ال يصح أن نقول 
كابينة وزارية وكأننا نقول مجلس الوزراء 

الوزاري!
وعليه إن قلنا كابينة وزارية فكأننا 

نصف المعاني األخرى لكلمة كابينة بأنها 
وزارية أي كأننا نقول ”خزانة وزارية، أو 

حجرة صغيرة وزارية، أو قاعة مطالعة 
وزارية، أو حجرة خلع المالبس في المسبح، 

أو الحجرة التي ينام فيها المسافر في 
الباخرة أو مقصورة الطيار، أو حجرة 
التلفون العام أو خزانة في المطبخ، أو 

دوالب المالبس، أو صندوق المعدات، فهذه 
كلها وغيرها هي من معاني كلمة كابينة 
األجنبية … ومن معاني كابينة األخرى 

مرحاض!“.
لقد شاعت هذه المفردة األعجمية، 

”الكابينة“، واقتحمت لغة اإلعالم العراقي 

وسادت في الشارع وبين المتظاهرين 
والمعتصمين، وهم ينتظرون الوالدة 

المتعسرة لكابينة الدكتور العبادي التي 
يحاول البعض أن يحققها حتى ولو بعملية 
قيصرية أو صدرية، وأضافوا إليها وصف 
التكنوقراط والالمحاصصة، مع أن العديد 

من المعتصمين ألجلها هم من عرابيد 
المحاصصة والفساد، وهناك من يتهم بعض 

الذين يروجون لها بأنهم ما انظموا إلى 
ركب دعاتها إال لحرف مسارها وقلب أهدافها 

وخلخلة الحركة باالنسحاب في ما بعد 
بشتى الحجج المثبطة!

ورب سائل يسأل ”إذا كانت الحكومة 
والكتل السياسية والنواب واألحزاب 

والمنظمات والمتظاهرون والمعتصمون 
واألغنياء والفقراء والمدنيون والعسكريون 

والحاضرون والغائبون والمهاجرون 
والنازحون، والصغار والكبار والنساء 

والرجال، واليتامى واألرامل، والعاملون 
والعاطلون عن العمل والفالحون والعمال، 

والمثقفون واألميون، والنزيهون والفاسدون، 
تكنوقراط  و…و.. كلهم يريدون ”كابينة“ 
غير طائفية من دون أي شكل من أشكال 

المحاصصة، فمن ذا الذي يحول دون تحقيق 

هذا الحلم ”الكابيني“ عسير الوالدة؟
كابينة الدكتور العبادي ذكرتني بفيلم 
كابينة الدكتور كاليغاري، أول فيلم رعب 

في تاريخ السينما العالمية (1919) للمخرج 
األلماني روبرت فيينه wiene الذي جسد 

فيه مواصفات أفالم الجريمة واإلثارة 
والرعب والغموض والخوف وحتى السحر 

والشعوذة وحدوث غير المتوقع، باتباع 
أسلوب التعبيرية األلمانية، محققا أقصى 
حاالت التوتر عند المشاهدين باستخدام 

مثير للضوء والظل والظالم والزوايا الحادة 
للديكورات وللكاميرا، وقد أصبح فيلم 

”كابينة الدكتور كاليغاري“ قدوة لكل من 
جاء بعده من مخرجي ومنتجي أفالم الرعب 
واإلثارة والخوف طوال مئة عام من صناعة 

السينما.
هذه المفردة الهجينة الدخيلة على لغة 
اإلعالم والسياسة في عراق 2016، كابينة، 

هل ستغدو داللة على حكومة رشيدة طموحة 
كما يحلم بها الناس اآلن وفي المستقبل، أم 
أن كابينة الدكتور العبادي، هذا إن تحققت 

فعال، ستحمل بعض مالمح فيلم ”كابينة 
الدكتور كاليغاري“ بما فيها من إثارة 

وغموض وخوف ومفاجأت!

مفردات هجينة في لغة اإلعالم والسياسة

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

جوائز بوليتزر تمنح للمتفوقني 

في مجاالت الصحافة من األخبار 

العاجلة إلى موضوعات الخدمة 

العامة والتحقيقات املصورة

◄



 } واشــنطن - قال بيل غيتس املؤســـس 
املشـــارك لشـــركة مايكروســـوفت يوم االثنني 
علـــى  إنـــه ال يوجـــد أي شـــخص ”مســـتبد“ 
جانبـــي النقـــاش الدائر بشـــأن اخلصوصية 
الرقمية لكنه أبدى تأييده لقضية شـــركته ضد 
احلكومـــة األميركيـــة التي تســـعى إلى حرية 
إبالغ املتعاملني عند سعي الوكاالت االحتادية 

للحصول على بياناتهم. 
وقـــال غيتـــس في حـــدث نظمتـــه رويترز في 
واشـــنطن ”رمبـــا توجد بعض احلـــاالت التي 
يجـــب أن تكـــون احلكومـــة قـــادرة فيها على 
احلصـــول بســـرية على معلومات عـــن البريد 

اإللكتروني للشركة“.
وقـــال في مقابلـــة مع ســـتيفن أدلر رئيس 
حتريـــر رويتـــرز ”لكـــن املوقف الـــذي تتخذه 
مايكروســـوفت في هذه القضية هو أنه يجب 

أن يكون استثنائيا وأال يكون أمرا عاديا“.
وترى القضية التي رفعت األسبوع املاضي 
أمـــام محكمـــة احتادية بســـياتل حيث توجد 
مايكروســـوفت أن احلكومـــة األميركية تنتهك 
الدســـتور األميركي مبنعها مايكروسوفت من 
إشعار عشـــرات اآلالف من املتعاملني بطلبات 
احلكومـــة احلصول على بريدهـــم اإللكتروني 

ووثائق أخرى بشكل غير محدد.
وقـــال غيتـــس إن املزيد مـــن التعاون بني 
دعـــاة إنفـــاذ القانـــون ودعـــاة اخلصوصية 
سيساعد على حتديد أي ”إطار عمل قانوني … 
في ما يتعلق بحصول  يحقق التوازن املثالي“ 

احلكومة على بيانات خاصة.
وأضاف غيتس (٦٠ عاما) ”ال أعتقد أن ثمة 
مســـتبدين يفكرون فـــي أن احلكومة يجب أن 
تكون قادرة على احلصول على كل شيء أو أن 
احلكومة يجـــب أال تكون قادرة على احلصول 

على أي شيء“.
وكانت شـــركة مايكروسوفت رفعت دعوى 
ضد احلكومة بحجة أن األوامر الســـرية التي 
تصدرها لتفتيش رســـائل البريـــد اإللكتروني 

للمستخدمني تنتهك الدستور األميركي. 
علـــى  مايكروســـوفت  قضيـــة  وتتركـــز 
قانـــون خصوصيـــة االتصـــاالت اإللكترونية، 
وهو قانـــون عمره ٣٠ عاما تشـــعر العديد من 

مؤسسات التكنولوجيا أن الزمن جتاوزه.
ويســـمح قانـــون خصوصيـــة االتصاالت 
أوامـــر  بإصـــدار  للمحاكـــم  اإللكترونيـــة 
ملايكروســـوفت أو غيرهـــا من شـــركات تزويد 
خدمات البريد اإللكتروني بعدم التصريح مبا 
يخص األوامر املتعلقة بكشـــف البيانات على 
أســـاس أن هناك ”ســـببا لالعتقاد“ بأن إبالغ 

الناس ميكن أن يعوق التحقيقات.
بعـــد  مـــــايكروســـوفت،  دعـــوى  وتأتـــي 
ومكتب  األزمة التـــي وقعت بني شـــركة ”آبل“ 
التحقيقـــات الفيدرالية، علـــى خلفية محاولة 
األخير احلصول على طريقة لفك تشفير هاتف 
آيفـــون ألحد منفـــذي هجوم ســـان برناردينو 

بكاليفورنيا، في ديسمبر املاضي.

اخلارجيـــة  وزيـــر  أوضـــح   – الريــاض   {
اإلماراتي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نيهان 
خـــالل مشـــاركته في ملتقـــى مغـــردون الذي 
انطلـــق االثنـــني فـــي العاصمـــة الســـعودية 
الرياض، بتنظيم من مؤسســـة مسك اخليرية 
الســـعودية، أن املسؤول يستشـــعر من خالل 
تويتر اإلحساس باملزاج العام، مؤكدا أن إقرار 
اإلمارات قانون مكافحة العنصرية والكراهية 
في العام املاضي كان لـــه تأثير في جعل بيئة 

التواصل االجتماعي أكثر نقاء.
وقال الشيخ عبدالله ”أعتقد أننا مع بداية 
تعاملنـــا مع تويتـــر، وصلنا إلـــى مرحلة من 
احلقـــد والكراهية والعنصريـــة التي يصعب 
التعايـــش معهـــا، لكن املرحلـــة الثانية تتمثل 
في ما بعد (عاصفة احلـــزم)، التي بينت مدى 

قدرتنا وقوتنا في اتخاذ مواقف جدية“.
وطالب الوزير بإلغاء احلســـابات الوهمية 
على املوقع االجتماعي ألن البعض يســـتغلها 
لإلســـاءة إلى اآلخرين ومعتقداتهم وأديانهم، 
مضيفـــا أن هنـــاك ٩٠ ألف تغريـــدة تصدر عن 
حسابات تنظيم داعش اإلرهابي بشكل يومي، 
بعضهـــا من دول غربية، لم تتخذ أي إجراءات 
في حقها بسبب مزاعمهم بأنها ”حرية رأي“.

من جانبه، أكد وزير اخلارجية الســـعودي 
عادل اجلبير أن أهم ما مييز تويتر أنه مباشر، 
ومـــن دون أي حواجز، مضيفـــا أن املناخ في 
وســـائل التواصل االجتماعـــي ”إيجابي؛ فكل 
مواطـــن ميلـــك محطـــة إعالميـــة متكاملة من 
خالل استخدام وسائل التقنية املتاحة (تويتر 
وفيسبوك ويوتيوب)“. لكن الوزير أكد أن لكل 

مجتمع ضوابط يجب التقيد بها.
وقال الوزير السعودي ”أعتقد أن ما يطرح 
في تويتـــر يعطيـــك االجتاهـــات واهتمامات 
النـــاس، ولكن ليـــس بالدقة التـــي تخرج بها 

استطالعات الرأي الرسمية“.
وبالنســـبة إلـــى حظـــر تويتـــر أضاف ”ال 
نســـتطيع إلغاء التواصـــل االجتماعي، ولكن 
يجب علينا إيجاد آليـــة للتعامل معه، ووضع 
حد للتجاوزات. هناك جهود لعزل املستخدمني 
بشكل ســـيء، وتعزيز دور اإليجابيني. مسألة 

وقت للتعامل معه بشكل مناسب“.
وفي نفس الســـياق، أشـــار وزير خارجية 
البحرين الشـــيخ خالد آل خليفة إلى أن تويتر 
أزال كثيرا من احلواجـــز، وفتح أبوابا كثيرة 
موصـــدة؛ إذ مكن أي شـــخص ميلك حســـابا 
من التواصل مع املســـؤول بشكل مباشر، كما 
أنـــه وضع األجهزة الرســـمية في حـــرج أمام 

مسؤوليهم.

مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون 
الدفـــاع في دولة قطر خالـــد بن محمد العطية 
ر الكثيـــر من املفاهيم لديه، قائال  إن تويتر غيَّ

”العصفـــور جننـــا“. وأضاف ”تويتر كســـر 
جميـــع احلواجـــز العموديـــة؛ إذ أن 

األمور في الوطن العربي كانت من 
لها  األعلى إلى األســـفل، لكنه حوَّ

إلى شكل أفقي“.
وشـــرح الوزيـــر القطـــري 
إن  تقـــول  الكتـــب  ”بعـــض 
حربـــا تدور رحاهـــا في العالم 
االفتراضـــي، مـــن رأيـــي أنها 

مبالغـــة فـــي نقـــل الواقـــع ألن 
وردة  متحمـــس،  الشـــباب  معظم 

فعله في الغالب عن طريق الوسائل 
االجتماعية“.

ورأى وزير شـــؤون الدولة فـــي الكويت 
الشـــيخ محمد بن عبدالله املبارك الصباح أن 
إيجابيات تويتر أكثر من ســـلبياته، مشـــددا 
على ضرورة التعامل مع الســـلبيات، والعمل 

على تخطيها.

وعـــن مـــدى إمكانيـــة التحكم فـــي ضبط 
محتوى تويتر قال الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
”اليوم نحن أمام هجمة على دولنا، ومن خالل 
عمليـــات رصـــد، وجدنـــا أن خطاب 
الكراهية الصادر من الغرب أكثر 
من ذلك الصـــادر من دولنا. 
تصدر  احلســـابات  بعض 
تغريداتها من الغرب، وال 
ميكننا إغالقها بسبب رد 
اجلهـــات الغربيـــة التي 

تعتبر ذلك حرية رأي“.
ويرى وزير اخلارجية 
البحرينـــي أنـــه ”ليس من 
املمكن ضبـــط تويتر، وليس 
من الضروري أن نهتم بضبطه.. 
إذا اســـتمررنا في التفكيـــر في كيفية 
ضبطـــه فنحن نضيـــع وقتنـــا“. ويؤكد أن 
”املهم التمســـك مبـــا لدينا مـــن ثوابت قائمة 
علـــى االحتـــرام والتقدير واألخـــالق العالية 
والدين، فإذا جنحنا في ذلك لن نخشى تويتر، 

ولن نحتاج إلى ضبطه“.

ويرى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة 
قطـــر أن تويتر يعكس الرأي العام، شـــرط أن 
”تكون احلســـابات غير وهميـــة؛ ألن الوهمية 
يتم توظيفها خلدمة هدف ما“. وأضاف ”يجب 
أال نصـــل إلـــى مرحلة الغلق بســـبب اختالف 

وجهات النظر“.
ومـــن جانبـــه يعتبـــر وزيـــر اخلارجيـــة 
البحرينـــي الشـــيخ خالد آل خليفـــة ”اجلهاز 
األمني هو املخول ملالحقة من يكســـر القانون، 
ولكن هذا ال مينع أي شـــخص من التعبير عن 
رأيـــه، ولكن هناك حدودا يجـــب أال يتجاوزها 
مثـــل التعدي على اآلخرين، أو التحريض على 
العنف، أو الدعوة إلـــى التحريض على أفكار 

هدامة“.
يذكر أنه خالل اجللســـة الرئيســـية فاجأ 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، ولي ولـــي العهد الســـعودي اجلميع 

بحضور امللتقى.
املســـؤولني  وتصريحات  امللتقـــى  ومثـــل 
اخلليجيـــني محـــور نقاش املغرديـــن في دول 

مجلس التعاون على تويتر.
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@alarabonline
عكست مشاركة وزراء ومسؤولني خليجيني 
بارزين في ملتقى مخصص للنقاش حول 
موقــــــع تويتر، االهتمام الرســــــمي املتزايد 

بدور هذه الوسائط في دول اخلليج.

غيتس يطالب بضبط تويتر قوة تغيير وقرار في الخليج بشهادة الوزراء
الطلبات األميركية

مسؤولون مغردون

[ «العصفور جننهم».. تويتر كسر الحواجز وأوصل صوت الشعب للمسؤولين

أصدرت المحكمة العليا األميركية حكما لصالح شركة غوغل في معركة قضائية استمرت ١١ عاما بشأن حقوق الملكية الفكرية للكتب التي تنشرها إلكترونيا 
على قاعدة بياناتها. وكانت الشركة قد بدأت في عام ٢٠٠٤ عملية النشر اإللكتروني، التي تتضمن مقتطفات في قاعدة بيانات يمكن البحث بداخلها، وهو ما 

دفع مؤسسة {أوزرس غيلد} إلى رفع دعوى قضائية على غوغل في عام ٢٠٠٥.

} الرياض - شـــهد موقع تويتر، جدال واسعا 
بني السعوديني ضمن هاشتاغ السماح للمرأة 
بقيادة الدراجة، بعد مطالبة سلطان السلطان، 
عضـــو مجلس الشـــورى بفتح املجـــال للمرأة 

السعودية لقيادة الدراجة الهوائية.
وصف مغردون االقتراح باملســـتفز في ما 
رحب به آخرون باعتباره بديال ولو جزئيا عن 
قيادة السيارة حيث متنع املرأة من ذلك. وقال 
الســـلطان ”تعتبر الدراجـــة الهوائية من أكثر 

وسائل النقل فاعلية، وهي رياضة مفيدة“.
وكتبت معلقة:

وقالت أخرى:

فيما انتقد معلق:

فيما اعتبر مغرد آخر:

يذكر أن موضوع قيادة املرأة للسيارة عاد 
إلى إثارة جدل واســـع في السعودية بعد قيام 
إثنتني من أعضاء مجلس الشـــورى بطرح هذا 

املطلب في املجلس.
وطالبـــت هيـــا املنيـــع وزميلتهـــا لطيفـــة 
الشـــعالن بتعديل املادة الـ٣٦ من نظام املرور، 
حيث متنتـــا أن يبادر مجلس الشـــورى، ومع 
قرب إعـــالن برنامج التحول الوطني، إلى دفع 
املقترح إلى اللجنة األمنية لدراســـته وإدراجه 
حتت قبة الشورى للتصويت، بحسب ما نقلت 

عنهما صحيفة عكاظ.
وضّج موقـــع تويتر باآلالف من التغريدات 
حول هـــذا املوضوع ضمن وســـم #الشـــورى 
يناقش قيادة املرأة، حيث تباينت آراء املغردين 
بني مؤيد لالقتراح ومعارض له. وكتب مغرد:

وكتب معلق:

يذكر أن مفتي عام الســـعودية رئيس هيئة 
ِكبار العلماء الشـــيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل 
الشـــيخ، جدد األســـبوع املاضي حديثه حول 
قيادة املرأة للسيارة، وأكد أنها قد تفتح عليها 
أبـــواب شـــر وال تنضبـــط أمورها، لـــذا يجب 
أال يتم إقـــرار هذا األمر ألنـــه خطير، على حد 

تعبيره.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
قيادة الدراجة والسيارة تؤرق السعوديين SouadALshammary  ElhamAlkuwari Rjasair  

alforyde  ahmedkhaledtwfi ahmad_khalil 

nbenotman  nabilelhalfawy  

Nejer  

OumeimaElKhalil

GalalAmer

hakim1zed  

شاهدت رجال مسنا ميشي بوقار 
للمسجد فجأة بصق على األرض.

ال اعلم كيف جعلنا الدين مجرد شعائر
وجتاهلنا اعظم رسائله وهي الغايات

لذلك ضمائرنا صامتة.

احملروم أكثر تعبيرا عن املعاناة:
كالسجني عندما يتكلم عن احلرية 
اليتيم وأحساس فقد الوالدين

املغترب وحديثه عن الوطن والذكريات
#باختصار.

أنتم من جعلتم احلمقى مشاهير،
فال تلوموا إال أنفسكم.

الفضيلة التي حترسها العصا 
والتجسس والعادات واألنظمة

القهرية متوت مع أول رحلة خارج 
احلدود.

االبتزاز لعبة من تعفنت روحه. العنعنة وقال فالن عن فالن وهذه 
املرويات التي متأل كتب التراث

ال تعتبر حقائق تاريخية يعتد بها.

٥ سنوات من االستهتار واخليانة 
وهدر املال العام والدعارة السياسية، 
واليوم تبيعون ليبيا لألجنبي وذيوله 

وتتباكون على الوطن واملواطن!!

أميمة اخلليل
فنانة لبنانية.

حتريض أجنبي ضد بلدك.. استدعي 
للذاكرة مقولة نسبت لهتلر:

سألوه: من أحقر الناس الذين رأيتهم في 
حياتك؟ قال: هم الذين ساعدوني على 

احتالل أوطانهم.

مهاجمتك لشكلي أو صورتي أو أصلي 
أو لون بشرتي ال يجعلني أغير 

من موقفي في شيء، بل على العكس 
يزيدني متسكًا بالرأي الذي جعلني 

أثير غضب متخلف مثلك.

فى بالدنا السياسة حتمي جتاوزات 
األمن واألمن يحمي جتاوزات 

السياسة، لنحصل على املواطن 
«الساندوتش» احملصور بني السياسة 

واألمن.

"املؤمنون" الذين يدعون ربهم عبر 
تويتر. أال يعلمون ان تويتر من صنع 

الكفار؟ وملاذا عبر تويتر؟ اضمن يعني 
ام أسرع؟ أم ماذا؟

ليس لهذا جعل تويتر.

تتتابعوا

 @shkhazindar
ــــــادة الدراجــــــة فكرة  الســــــماح للمرأة بقي

اقتصادية ورياضية جيدة.
ا

@wedadmansooor
الســــــماح للمرأة بقيادة الدراجة، السيارة 
أســــــتر مــــــن الدراجة عن أعــــــني املتطفلني 

وأسرع للهروب من املشاغبني.

ا

@meshari_m_b
السماح للمراة بقيادة الدراجة، أساسا ما 
عندنا مسارات للدراجات بالشوارع حتى 
نقودها، تصريح فيه نوع من االســــــتهتار 

بالواقع وبحاجة الشعب لألسف.

ا

@jawadooz

ــــــني صارمة متنع  ــــــاج إلى ســــــن قوان نحت
التحرش بالنســــــاء وتطبيقها على اجلميع 
ــــــادة الدراجة  ومن ثم الســــــماح للمرأة بقي

النارية وليس السيارة فقط.

ن

@AHaoi

السعودية،  املراة  الشــــــورى يناقش قيادة 
تغير من جلدها وهذا أمر ضروري، العالم 
ــــــي اآلن في حراك ونشــــــاط دائمني  العرب

واململكة تستعد للجيل اجلديد.

ا

@AtefAlmsmar

ــــــادة املــــــراة، عذرهم  الشــــــورى يناقش قي
املــــــرأة تقود البعير في الســــــابق فلماذا ال 
تقود السيارة؟ حبيبي كان املجتمع طاهرا 

بالسابق معافى من الشباب الطائش.

ا

وزير الخارجية اإلماراتي 
أكد أن إقرار قانون مكافحة 
العنصرية والكراهية جعل 
بيئة التواصل االجتماعي 

أكثر نقاء
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محافظ إقليم شـــبيلي الوسطى: نهر شـــبيلي جف ألول مرة منذ ٣٠ عاما، وال توجد فيه أي قطرة من مياهه، تحقيق

إن املواشي على وشك النفوق جراء العطش.
افتتاح مكتبة جامعة القرويني أمام العموم يكون في شهر مايو، بعد أن خضعت إلى عملية ترميم انطلقت منذ 

سنة ٢٠١٢، بعد أن تضررت بعض املخطوطات الثمينة بسبب الرطوبة.

مكتبة القرويين في فاس تفتح أبوابها بحلة جديدة

} فــاس - تخضع مكتبة القرويين إلى عملية 
ترميم انطلقت منذ سنة 2012، بعد أن تضررت 
بعض المخطوطـــات الثمينة والتي تعود إلى 
القرن الســـابع بفعل الرطوبـــة. ومن المنتظر 
أن يتـــم افتتاح مكتبة جامعـــة القرويين أمام 
العموم في شهر مايو المقبل، حسب ما أكدته 

عزيزة الشاوني، مسؤولة ترميم المكتبة.
المخطوطـــات  هـــذه  تجميـــع  تـــم  وقـــد 
والنفائـــس منذ عدة قـــرون بمكتبة القرويين، 
التي تعد مـــن بين أقدم المكتبـــات في العالم 
باعتبار أن تاريخ تأسيســـها يعود إلى القرن 
الثامن للهجرة (تأسست سنة 750 هجري على 

يد السلطان أبي عنان المريني).
وتضـــم المكتبـــة (الخزانة) التي 
القرويين،  بجامـــع  اســـمها  يقتـــرن 
باعتبارها ظلـــت لقرون عديدة تحتل 
جناحا داخل هـــذا الجامع الذي يعد 
مـــن بين أقـــدم الجوامع فـــي العالم 
العربي واإلسالمي، نفائس ثمينة من 
المخطوطـــات ورصيدا مـــن الوثائق 
النـــادرة والتي ال يوجـــد بعضها إال 

بين رفوف هذه الخزانة العريقة.
وقالـــت عزيزة الشـــاوني ”عندما 
تسلمت مهمة إعادة ترميم المكتبة لم 
أكـــن أرغب في أن أجعـــل منها جثة، 
بل حرصـــت على إيجاد تـــوازن بين 
ترميم المكان وإدماج التكنولوجيات 

الجديـــدة التي تســـتجيب لحاجيـــات الزوار، 
سواء كانوا طلبة، باحثين، أو زوارا عاديين“.

وأضافـــت أن المكتبة ســـتتوفر على قاعة 
للقـــراءة، وقاعـــة كبيـــرة للنـــدوات، ومكاتب 
إداريـــة، ومختبر للمخطوطـــات، ومقهى، كما 

سيخصص فضاء لتنظيم معارض مؤقتة.
وتمثـــل خزانـــة القروييـــن، التـــي عرفت 
على مر القـــرون العديد من عمليـــات الترميم 
والتوســـيع واإلصالح، وجهـــة علمية ال محيد 
عنها للطلبة والباحثين واألكاديميين ســـواء 
مـــن المغرب أو مـــن الخارج، والذيـــن يفدون 
إليها لنهل العلـــوم والمعرفة نظرا لما تضمه 

من مخطوطات بعضها فريد من نوعه.
وتتوفر خزانـــة القرويين علـــى حوالي 4 
آالف مخطوطة مفهرســـة بطريقـــة إلكترونية 
علمية وحديثة، وهي فهرســـة دقيقة وشـــاملة 
تهدف باألســـاس إلى تســـهيل عملية البحث 
للطلبـــة والباحثين الذين يقصـــدون الخزانة 

إلنجاز أبحاثهم ودراساتهم.
ومن بين الذخائر النادرة من المخطوطات 
التـــي توجـــد فـــي رفـــوف خزانـــة القرويين، 
مصحـــف كريم نـــادر يعود إلى نهايـــة القرن 
الثاني الهجري وبدايـــة القرن الثالث مكتوب 
بماء الذهب على رق الغزال بخط كوفي قديم. 
وال توجد أي نســـخة مطابقة لهذا المصحف 
الكريـــم فـــي أي خزانـــة أخرى ســـواء داخل 

المغرب أو خارجه.
كما تتوفر الخزانة على نســـخة فريدة من 
البن خلدون حبســـها شخصيا  كتاب ”العبر“ 
في خزانـــة القرويين حيـــن كان يقيم 
ويـــدرس بمدينة فـــاس، وميزة هذه 
النسخة أنها موقعة بخط يده. وقد 
تم مؤخرا اختيار هذا المخطوط من 
طرف منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) ضمن 
التراث العالمي اإلنساني من خالل 

برنامج ”ذاكرة العالم“.
وباإلضافـــة إلـــى هـــذه الـــدرر 
والنفائـــس من المخطوطـــات التي 
ال تـــزال شـــاهدة على غنـــى وتفرد 
الموروث الحضـــاري لمدينة فاس، 
تتوفر الخزانة علـــى مخطوط نادر 
عبـــارة عـــن أرجـــوزة طبيـــة كتبها 
ابن طفيل، وهي النســـخة الوحيدة 

المعروفة في العالم لهذا المفكر والفيلســـوف 
والطبيب.

وهذه األرجوزة الطبية التي كتبت بطريقة 
رجزية، يتطرق فيها ابن طفيل من خالل أبيات 
شـــعرية إلى مختلف األمراض واألسقام التي 
كانت معروفـــة في عصـــره وأعراضها وطرق 

ووسائل عالجها.
وهنـــاك أيضـــا مخطوط لكتاب ابن رشـــد 
”البيان والتحصيل“ وهي نســـخة ســـلطانية 
فريـــدة وجميلة جدا مكتوبة علـــى رق الغزال 
ومذهبة، وتم اعتمادها في تحقيق هذا الكتاب 

الذي طبع في عدة مجلدات.
ومن بين نفائس خزانـــة القرويين إنجيل 
مكتـــوب باللغـــة العربيـــة يعـــود إلـــى القرن 
12 الميـــالدي، باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة من 
المطبوعات الحجريـــة القيمة والنادرة والتي 

يقدر عددها بحوالي 600 مطبوع حجري.
المخطوطـــات  هـــذه  إلـــى  وإضافـــة 
والمطبوعات الحجرية النفيسة، تتوفر خزانة 
القروييـــن علـــى مطبوعات تقـــدر بحوالي 24 
ألف عنـــوان؛ منها مطبوعات نادرة يصل عمر 
بعضهـــا إلى حوالي 150 ســـنة، وبالتالي فقد 
أضحت في حكـــم المخطـــوط باعتبارها غير 
موجـــودة في مكتبات أخرى وال يمكن للباحث 
أن يعثـــر عليهـــا إال داخل خزانـــة القرويين، 
ولذلك ارتأى المشرفون على الخزانة أن تكون 
اإلعـــارة داخلية لتفادي فقـــدان أو ضياع هذه 

المطبوعات النفيسة.
كما تتوفر الخزانة على عدد ال بأس به مما 
يطلق عليه اســـم ”الخـــروم“ وهي مخطوطات 
ووثائق نادرة ولكنها غير مكتملة أو متالشية 

أو تنقصها بعض الورقات.

وقـــد عمـــد ســـالطين المغـــرب واألمـــراء 
والعلماء والعائـــالت المعروفة بالعلم والفكر 
والثقافة على مر العصور إلى إثراء محتويات 
هـــذه الخزانـــة، وتزويدها برصيـــد من الكتب 
والمؤلفـــات لكبـــار علمـــاء ومفكـــري المغرب 
والعالـــم اإلســـالمي، وذلـــك من خـــالل عملية 
الوقـــف والتحبيـــس بهـــدف إغنـــاء رفوفهـــا 
وتمكيـــن الطـــالب والعلمـــاء والباحثيـــن من 
نفائـــس تهم مختلـــف الحقـــول المعرفية  في 

الطب والفلسفة واللغة وغيرها.
ومن أجل الحفاظ علـــى هذه المخطوطات 
القيمـــة عمد الخبـــراء إلى تخزينهـــا بطريقة 
”الميكروفيلـــم“ ممـــا يســـهل علـــى الباحثين 
والطلبـــة واألكاديميين عمليـــة البحث وكذلك 
صيانـــة هـــذه النفائس من التلـــف والضياع، 
كمـــا أن الخزانـــة مجهـــزة بأحدث الوســـائل 
التكنولوجية للحفاظ علـــى تلك المخطوطات 
والوثائـــق النـــادرة مـــن الرطوبـــة والحرائق 

والسرقة.

إلى جانب املآثر التاريخية واملعمارية التي تؤثث مختلف الثنايا واألزقة الضيقة ملدينة فاس 
العريقة، فإن هذه احلاضرة تتوفر على تراث ونفائس أخرى، خاصة منها التراث املكتوب 

الذي يتضمن العديد من املخطوطات والوثائق النادرة في مكتبة القرويني.
خزانة القرويين تتوفر على حوالي 

٢٤ ألف عنوان منها مطبوعات نادرة 

يصل عمر بعضها إلى حوالي ١٥٠ 

سنة
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العطش يهدد آالف الصوماليين

} مقديشو- أعلنت األمم المتحدة أن موجات 
الجفـــاف الناجمة عن ظاهـــرة النينو المناخية 
والتـــي أدت إلى جفاف نهر شـــبيلي باإلضافة 
إلى قلة المعونـــات، ربما توديان بحياة اآلالف 
في شـــمال الصومال، فيما قد تتسبب توقعات 

األمطار الشحيحة في تفاقم األوضاع هناك.
الحيـــاة  شـــريان  شـــبيلي  نهـــر  ويعـــد 
للمجتمعـــات الزراعيـــة وخـــزان القمـــح فـــي 
الصومال، وجفاف أجزاء واســـعة منه انعكس 
سلبا على حياة السكان المزارعين على ضفتي 
النهر الذي يوفر لهم أيضا مياه الشرب، ليرزح 

الكثير منهم تحت وطأة الجوع والعطش.
ويقول محافظ إقليم شـــبيلي الوسطى علي 
عبدالله حســـين إن ”نهر شبيلي جف ألول مرة 
منذ 30 عاما، نحن اليوم نقف في وســـط النهر، 
وال توجد هنا أي قطرة من مياهه“، مضيفا ”إن 
المواشـــي على وشـــك النفوق جـــراء العطش، 
والمزارع على التلف نتيجة انقطاع مياه النهر 

في مناطق عديدة“.
ويـــرى المحافظ أن هـــذه الظاهرة خطيرة 
جدا، إذ أفضت إلى أزمة إنسانية حادة بمناطق 
شاســـعة يعتمد ســـكانها على ميـــاه النهر في 
الشـــرب والزراعة وسقي المواشي، مشيرا إلى 
أن الجوع والعطش باتا يهددان حياة اإلنسان 
والحيوان في مناطق شـــبيلي الوســـطى، كما  
أدت إلـــى انتشـــار وباء اإلســـهال في أوســـاط 
القرويين ما يتســـبب في وفاة عدد من األطفال 

دون سن العاشرة.
وأدت موجـــة الجفاف الشـــديد  إلى تراجع 
إمدادات المياه والكأل، ما أدى إلى نفوق الثروة 
الحيوانية ودفع أسرا كثيرة إلى االستدانة كي 

يبقى أفرادها على قيد الحياة.
و يصف إبراهيم قاسم، وهو مزارع من بلدة 
مانديري الواقعة بمحاذاة نهر شبيلي والتابعة 
لمدينة جوهر (90 كلم شمال مقديشو)، الوضع 

الراهن باألســـوأ واألشـــد قســـوة على ســـكان 
البلدة منذ العشرات من السنين.

وتقـــول وكاالت إغاثة إن حوالي 1.7 مليون 
شخص أي 40 بالمئة من السكان يحتاجون إلى 

مساعدة عاجلة.
وتقـــول منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف) إن حيـــاة نصف مليـــون طفل في 
القرن األفريقي مهددة ومعدالت ســـوء التغذية 
بيـــن األطفال بلغـــت 45 بالمئة علـــى األقل في 
بعـــض المخيمـــات، مـــا يســـتدعي مضاعفـــة 
المساعدات الطارئة ثالث مرات، كما أن معدالت 

وفيات األطفال مرتفعة جدا.
وبحســـب األمم المتحدة فإنـــه في حال لم 
يحصل المتضررون على المســـاعدة بالسرعة 
المطلوبـــة مـــن توفيـــر الطعـــام والمـــاء، فقد 
تحدث كارثة إنســـانية، خاصـــة وأن النهر كان 
يروي على امتداد ألـــف كيلومتر تقريبا حقوال 
تنتـــج الذرة والمـــوز والسمســـم وأنواعا عدة 
مـــن الفاكهة والخضـــار، وتعتـــاش اآلالف من 

العائالت من هذه الحقول.
صحيح أن هذا النهر شـــهد من قبل حاالت 
جفاف وفيضانات انعكســـت ســـلبا على حياة 
الســـكان الذيـــن يشـــربون ويـــروون مزارعهم 
وحيواناتهم منه، ولكن حالة الجفاف ال ســـيما 
في المناطق التي يشـــقها فـــي الصومال لم ير 
لهـــا مثيل حســـب ما يقولـــه المســـنون الذين 
ولـــدوا وترعرعوا على ضفتيه فـــي الصومال، 
بل إن أحدهم قال، إنـــه رأى النهر مرارا عديدة 
فـــي أحالمه، ولكنه لم يره قـــط في األحالم وقد 
نضبت كل مياهه وأصبح األطفال يتخذون من 
مهـــد النهر هنا وهناك ملعبا لكرة القدم يغطيه 

الغبار.
وقال محمد عمر (80 عاما) إنه أسوأ جفاف 
يشـــهده في حياته، ”أبلغ الثمانيـــن من العمر 
وفي سنوات عمري الثمانين، هذه المرة األولى 

التي أرى فيها جفافا بهذا السوء. لقد أدى إلى 
نفوق الكثير من الحيوانات وتسبب في الكثير 

من الجوع. حياتنا في خطر“.
وتنقـــل رعـــاة الماشـــية بحثا عـــن الطعام 
ألنفســـهم ولحيواناتهم ولكنهم لم يعثروا على 
شـــيء حتى خارج الحدود، وتقول مريم عبدي 

إنها تقطع كيلومتـــرات لجلب مياه غير نظيفة 
من أجل أن تروي ظمأ صغارها الذين اليقدرون 

على تحمل مشقات العطش.
وتضيـــف أن بعض األســـر ال تتلقى مياها 
صالحة للشـــرب ليوميـــن، وأن نصف ســـكان 
البلدة فروا من أزمة المياه إلى مناطق أخرى. 

ويحصل أغلب الصوماليين على حاجاتهم 
المائية من اآلبار المكشـــوفة واألحواض التي 
كانت تفيض ماء بعد هطول األمطار، إال أن عدم 
هطول األمطار في هذا الموسم، أدى إلى جفاف 
اآلبار وهو ما أجبر معظم السكان على النزوح 
إلى مدن أخرى هربا من الموت جوعًا وعطشا.

يعيش الصومال بني األزمات، فمن لظى احلرب إلى العطش القاتل جراء اجلفاف الناجم 
عن ظاهرة النينو املناخية ونضوب مياه نهر شبيلي.

شح املياه قاتل مثل الرصاص

اآلالف من العناوين في كل االختصاصات املعرفية نفائس فريدة



هنى الرصاف

} بعـــض الضحايا هـــم دون شــــــــك خلفية 
أنيقة لصور فشلنا والمباالتنا، ولكنها خلفية 
ناصعة ومشـــرقة وخربشـــات بألـــوان جميلة 
علـــى صفحة دمـــار قـــّدر لهـــا أن تراكم على 
جدرانها المقيتة في كل يوم المزيد من األحالم 

الموؤودة، وتزرع حقدا وكرها وفجيعة.
في الســـابعة مـــن العمر تعرضـــت زينب 
العقابـــي لحادث انفجار قنبلـــة كانت متروكة 
ومهملة في حديقة المنـــزل الذي انتقلت إليه 
برفقة عائلتها في بغـــداد العام 1997، القنبلة 
كانت من بعض مخلفـــات حرب الخليج العام 

 .1991
فقـــدت زينـــب جـــراء الحادث 

ســـاقها اليســـرى، التي تأثرت 
تبعـــه  االنفجـــار،  بشـــظايا 
تشـــخيص خاطئ وسلسلة 
العمليـــات  مـــن  فاشـــلة 
والعالجـــات  الجراحيـــة 
القاصـــرة. وقـــّدر للفتـــاة 
الصغيرة أن تســـتيقظ في 

يـــوم مـــن األيـــام فتجد أن 
التي  حياتها  مواصلة  عليها 

كانت في بدايتها، وهي بساق 
واحدة. 

تصـــف العقابـــي إحســـاس هذه 
الطفلـــة بأنـــه كان قاســـيا ويصعب وصفه 

”لم أســـتوعب ما حـــدث لصغر ســـني حينها، 
وكنت أحمل بعض مشـــاعر العتاب والغضب 
لوالدتي التي ســـمحت لألطباء بأن يدخلوني 
غرفة العمليـــات ويأخذوا مني جزءا مهما من 
جســـدي، الساق التي لن أســـتطيع من دونها 
بعـــد اآلن أن ألعب وأركض مـــع بقية األطفال 

في مثل سني“. 
وتضيـــف، ”كنـــت أدرك حينهـــا أن هـــذا 

الحادث ســـيغير حياتي ويقلبها رأســـا على 
عقـــب وأنـــي كأنثى ســـأواجه متاعـــب كثيرة 
بسبب نظرة المجتمع القاصرة إلى األشخاص 
مـــن ذوي اإلعاقـــة. ولهـــذا الســـبب تحديدا، 
كنـــت مضطرة لمواجهة تحـــد كبير أن أعيش 
حياتي مثل اآلخرين وأن أرضى بما قدره الله 
لـــي، وأن أبحث عـــن الحلول بنفســـي وأفكك 
األلغـــاز وأمتلك مفاتيح الصبـــر واإلرادة كي 
يتسنى لي ممارســـة حياة طبيعية مثل باقي 
الصغـــار. تعلمـــت أن أخلق هـــذا التوازن في 
حياتي وكان التحدي األول الذي واجهني في 
ســـاحة اللعب مع الصغار هو ركوب الدراجة 
باســـتخدام ســـاق واحدة. نجحـــت في خلق 
التوازن ألحظـــى مثل رفاقـــي في اللعب 
بركـــوب الدراجة وهكـــذا واصلت 
حياتـــي أبحـــث عـــن الفـــرص 
وأخلق التوازن في األشـــياء 

وأحل األلغاز.
أنهـــا  زينـــب  وتعتقـــد 
بعـــض  تخطـــو  مازالـــت 
الخطـــوات غيـــر المألوفة، 
خطوات فـــي اتجاه تحرير 
لمجتمع  إيجابيـــة  رســـائل 
مازال ينظر لذوي االحتياجات 
الخاصـــة نظـــرة شـــفقة وعـــدم 
ثقـــة ويضعهم في تصنيفـــات ظالمة 
ويخنقهـــم بالكثير من المشـــاعر المتضاربة 
التـــي ال مبرر لها، حيث تراهـــا زينب حواجز 
وهميـــة ال بد من كســـرها أو تخطيها والنظر 
بإيجابيـــة إلى شـــريحة مـــن المجتمع ال تقل 

أهمية في عطائها عن اآلخرين.
وتســـتخدم زينب ســـاقا اصطناعية، وهو 
ما يتيح لها محاكاة الســـاق العادية، لتتمكن 
مـــن تجـــاوز الصعوبات الصغيـــرة والتكيف 
مع الجهـــاز الجديد. لكنها في يـــوم ما قررت 
أن تتخلى عن هذا الجزء لتثبت أنه من الخطأ 

جـــدا عـــدم مواجهة الواقـــع واالعتـــراف به، 
وهي تعتبـــره من أفضل القرارات في حياتها. 
وتقـــول زينب إنها لم تكن تعرف أن لديها هذا 
الخيـــار بـــأن تكـــون مـــن دون هـــذا الجـــزء 

التجميلي. 
اســـتغنت عنه ببســـاطة وجّملـــت واقعها 
بالقوة والثقة فـــي النفس فالمجتمع ”بحاجة 
إلـــى أن يرانا بعيـــن جديدة، بحاجـــة إلى أن 
يرانا على الرغم من اختالفنا المظهري كأفراد 
عاديين نذهـــب إلى العمل، نتحـــرك، نضحك، 
نمـــارس الرياضة ونقضي أوقاتا ســـعيدة مع 
األصدقاء، وهي رسائل إيجابية كثيرة نحاول 
إيصالها يوميـــا ألصحاب األعمـــال ليمنحوا 
فرص العمل والحياة لمن هم في مثل ظروفي، 
وهي رسالة أيضا لذوي االحتياجات الخاصة 
وأغلبهم مّمن أســـهموا في بناء جدران صماء 
تفصلهـــم عـــن مجتمعاتهـــم وتبعدهـــم عـــن 
ممارسة حياتهم الطبيعية، كي يتقبلوا قدرهم 
بنفس راضية ويواجهـــوا خجلهم ويرّوضوا 
اســـتياءهم ونقمتهم علـــى هـــذا العالم الذي 

جعلهم مختلفين بعض الشيء عن غيرهم. 
االختـــالف عن اآلخرين ليس شـــرا في كل 
األحـــوال، االختالف يمكـــن أن يفتـــح أبواب 
أمل واســـعة وأن يجعل بعض الناس مصدرا 
لســـعادة اآلخرين وثقتهم بالحياة. أنا أرى أن 
الجزء التجميلي أسلوب حياة خاطئ، وأتمنى 
أن ال يكـــون خيـــارا نهائيـــا لمن هـــم في مثل 

ظرفي“.
وأكملت زينب دراســـتها في كلية الصيدلة 
بجامعة الشـــارقة في اإلمارات بتقدير امتياز 
مـــع مرتبـــة الشـــرف، وهـــي تعمـــل كمندوبة 
مبيعات في إحدى شركات األدوية، ولعل أبرز 
إنجـــاز حققته هو اختيارها ســـفيرة لشـــركة 
”Ottobock“ األلمانيـــة، التـــي تعـــد أحد أكبر 
المســـاهمين عالميا في مجال األجهزة الطبية 
واألطـــراف الصناعيـــة لـــذوي االحتياجـــات 

الخاصة. 
وبذلـــك تكون زينـــب أول عربية تتبوأ هذا 
الموقع، ويكـــون توقيع العقد والحصول على 
لقب ســـفيرة تحقيقا لواحد من أكبر أحالمها. 
وهـــي تؤمن بأن القدر كان ســـخّيا معها حين 
أرسل لها هذه ”الهدية“، التجربة التي تعلمت 
منهـــا كثيـــرا، تجربة لعبـــت فيها الخســـارة 
واإلرادة،  والحلـــم، الخذالن  والربح الكابوس 

دورا مهما في تشكيل شخصيتها ورسم مالمح 
فتاة ســـعيدة جميلة وقوية ال تؤمن بالفشـــل. 
ومازالت زينب تكتـــب يومياتها في صفحتها 
علـــى فيســـبوك التي تحمـــل عنـــوان ”معاق 
وافتخـــر“، تحاول من خاللهـــا إبراز تجربتها 
وزرع األمل والثقة في نفوس العشـــرات ممن 
يتشـــاركون معها همومهـــا ويدخلون اختبار 

الفقدان للمرة األولى. 

وفي إحصائية لألمم المتحدة العام 2014، 
بلغ عدد المعاقين في العراق قرابة الـ3 ماليين 
شـــخص أغلبهم كانوا ضحايا الحروب التي 
مازالت تهز العـــراق كل يوم، لكن زينب تعتقد 
أن الرقم اآلن أكبـــر بكثير من هذا، فالحرب لم 
تتوقف وســـيكون هناك المزيـــد من الضحايا 
الذيـــن ينتظرون دورهم ليضافـــوا إلى قوائم 

وجع جديدة.

} كوبنهاغن - توصلت دراسة دنماركية إلى أن 
إنهاء الواجبات المدرسية في الصباح، يحسن 
من نتائج االمتحانـــات، ونصحت باتباع هذه 

الطريقة لتحسين القدرات الذهنية للتلميذ. 
التالميـــذ  إنهـــاء  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
لواجباتهم المدرســـية الصعبـــة قبل الظهيرة 
يزيد من قدراتهم الذهنية. وأشـــارت الدراسة، 
التي نشـــرت في دورية ”أبوتيكين أومشـــاو“ 
األلمانية، إلى أن التعب الذهني يزيد مع مرور 
الوقت، وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة نســـبة 

الخطأ في العمل أو في المدرسة.
وحلـــل باحثو المركز الوطنـــي الدنماركي 
للبحـــوث االجتماعية فـــي كوبنهاغـــن نتائج 
امتحانـــات حوالـــي 570 ألف تلميـــذ بين عمر 
الثامنـــة والخامســـة عشـــرة. وتوصلـــوا إلى 
نتيجـــة مفادها أنه كلما كانت ســـاعات الخطة 

الدراســـية للنظـــام الفصلي مبكـــرة، كلما كان 
تأثيـــر ذلـــك إيجابيا علـــى نتائـــج امتحانات 
التلميـــذ. وأوصـــى العلمـــاء بأخذ اســـتراحة 
طويلة بين 20 و30 دقيقة قبل إجراء االمتحان، 

ألن ذلك له تأثير فعال على قدرات التلميذ.
ومن جهة أخرى أظهرت دراسة ألمانية أنه 
كلما كانت الواجبات المدرسية التي يكلف بها 
الطفل أقل كلما عاش حياة سعيدة، وإذا كثرت 
تتحول حياته إلى بائسة، حيث ذكر 66 بالمئة 
من األطفال الذين لم يكلفوا بواجبات مدرسية 

كثيرة أنهم ”سعداء للغاية“. 
وأوضحـــت الدراســـة أن نصـــف األطفـــال 
الذين تصل أعمارهم إلى ســـت سنوات يحبون 
الذهاب إلى المدرسة، وبلغت النسبة 16 بالمئة 

بين األطفال البالغة أعمارهم 13 عاما.
وشـــددت دراســـة بريطانية علـــى ضرورة 

تأمين جو دراسي للطفل يساعده على التركيز 
والتذكـــر وتوفير الهـــدوء والراحـــة الالزمين 
لنفسيته وكل احتياجاته من األدوات المدرسية 
بل وتشجيعه على شراء كل ما يحبه ويشتهيه 

مثل الهدايا كتعبير على تفوقه.
وأثبتت دراســـة أســـترالية أن أداء الطفل 
لواجباته المنزلية لســـاعات طويلة، ال يجعله 
األول بيـــن أقرانـــه في الفصل الدراســـي، وأن 
قضاء وقت أطول في أداء واجباته المنزلية له 

عالقة بتحصيل نتائج تعليمية أقل.
كما كشف بحث أميركي أن الدول التي يقوم 
فيهـــا الطالب بأداء واجبـــات منزلية كثيرة، ال 
يترتـــب عليها تحقيق نتائج جيدة في الترتيب 
الدولـــي في ما يتعلق باإلنجازات العلمية على 
عكس الدول التي تفرض على طالبها واجبات 

منزلية خفيفة.
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◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
أكثر األميركيين، يرون أن الجيل 
الجديد من أطفالهم يعاني توترا 

نفسيا وتراجعا في الصحة العقلية 
والنفسية، بسبب الظروف الحياتية 

اليومية المختلفة وتدني نوعية 
ومدة الوقت الذي يمضيه األطفال مع 

ذويهم، باإلضافة إلى تدني حاالت 
االندماج وتأمين صداقات جديدة.

◄ أكد استطالع حديث أن نحو 
ثلث المواطنين في ألمانيا، عايشوا 
مواقف شعروا فيها بالتمييز ضدهم 

خالل العامين األخيرين، ال سيما 
بسبب المرحلة العمرية أو النوع، كما 
أظهر أن التمييز يظهر بصفة خاصة 

في العمل.

◄ كشفت دراسة أسترالية أن الشعور 
بمستويات عالية من التوتر، قد 
يؤدي إلى سريعة انتشار مرض 

السرطان. وأشارت إلى أن المرضى 
الذين يتناولون أدوية لمعالجة القلق 

وضغط الدم المرتفع، كانوا أقل 
عرضة النتقال السرطان وانتشاره في 

أنحاء الجسم.

◄ أعلنت الشرطة األسبانية أنها 
أنقذت 29 شابة صينية أجبرن على 

ممارسة الدعارة في الفنادق والمالهي 
الليلية في البالد خالل عملية أدت إلى 

تفكيك شبكة لالتجار بالبشر. وأكد 
البيان الصادر عن السلطات األسبانية 

أن ”الشابات أجبرن على تناول 
المخدرات أو أدوية مخدرة لتخطي 
مخاوفهن من ممارسة الدعارة في 

المنازل والفنادق والمالهي الليلية“. 

◄ توصلت دراسة حديثة أجراها 
باحثون في جامعة ييل، إلى استنتاج 

مفاده أن الجيل الجديد الذي ترعرع 
ونما في عصر الدخول السهل إلى 

اإلنترنت، يبالغ في تقييم نفسه وما 
يتعلق بقدراته الدماغية.

هناك دائما ضحايا لفشــــــل السياســــــيني وتعنتهم وغبائهــــــم والمباالتهم، ضحايا نتعرف 
ــــــار في التلفزيون  إليهــــــم مصادفة حني تتصدر مالمحهم وأوجاعم فجأة نشــــــرات األخب
والصحف ومواقع االنترنت، فال منلك لهم ســــــوى تعاطف آني ممزوج بالدهشــــــة وسؤال 
يســــــتفزنا على الدوام، ترى ماذا لو كنا هؤالء ومتى ســــــيأتي دورنا ونكون عناوين أخرى 
ألخبار ستستهلكها نظرات غرباء يطالعون وجعنا بال مباالة، ثم يطفئون أجهزتهم املزعجة 

ليخلدوا إلى النوم من دون أن تعلق بوجوههم دموعنا؟

جمال

طرق التصفيف 
املختلفة تضر بالشعر

يســـتخدم األرز لتنظيف األواني الزجاجية دقيقة العنق، وذلك بصب املاء بداخلها ليمأل أكثر من 
نصفها، ثم إضافة ملعقة كبيرة من األرز وإغالق فتحة اإلناء باليد ورج الزجاجة.

أيعتبـــر زيت الزيتـــون مثاليا لتلميع الفوالذ املقاوم للصدأ واألثاث الخشـــبي والجلديات، وتكفي 
بضع قطرات منه للحصول على النتائج املطلوبة.

لعـــالج  األلمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت   {
الحساسية والعناية بالبشرة، إن الشعر 
الطويـــل يحتاج إلى عناية خاصة، حيث 
أنـــه غالبا مـــا يكـــون جافـــا ومتقّصفا 
عنـــد األطراف، لذا ينبغـــي َقّصه مرة كل 

شهرين أو ثالثة شهور.
الدهـــون  أن  الجمعيـــة،  وأضافـــت 
التـــي يفرزهـــا الجســـم وتمنح الشـــعر 
ملمســـا ناعمـــا ال تصل إلـــى األطراف. 
ويمكـــن مواجهـــة ذلك من خـــالل تدليك 
األطراف الرطبة بزيـــت الزيتون الدافئ. 
وكبديل يمكن أيضا تطبيق الماســـكات 

المخصصة للعناية بأطراف الشعر.
كما أن طـــرق التصفيـــف المختلفة، 
مثل الصبغ والتشقير والتمويج الدائم، 
ُتلحـــق أضـــرارا بالشـــعر علـــى المدى 
الطويـــل، حيث تـــؤدي المـــواد الفعالة 
المســـتخدمة في هذه الطرق إلى تقّصف 

الشعر.
ويزداد هذا الخطـــر عند الجمع بين 
أكثـــر من طريقة تصفيف فـــي آن واحد. 
لذا ال يجوز مثال تطبيق التمويج الدائم 

بعد تشقير الشعر مباشرة.
ومن ناحية أخرى أشـــارت الجمعية 
إلـــى إمكانيـــة إمـــداد الشـــعر الطويـــل 
بالعناصـــر المغذية من خـــالل التغذية 
الســـليمة، ال ســـيما األطعمة المحتوية 
علـــى فيتاميـــن ”هـ“ الذي يحفـــز عملية 
بنـــاء الكيراتين ويعتبـــر أحد المكونات 

الرئيسية للشعر.

إنهاء الواجبات في الصباح يحسن قدرات التلميذ

أسرة
[ زينب العقابي: كنت مضطرة لمواجهة تحدي أن أعيش حياتي مثل اآلخرين [ االختالف ليس شرا في كل األحوال

في العراق.. مدونات إنسانية يومية على صفحة الدمار

} ندخل معا كهفا تفوح من أحجاره رائحة 
ـَِدم.. قطع جرار مكسـّرة من عصور  الق

مندثرة تتناثر أمامنا.. تلوح من إحداها 
لفائف ومدونات حَوْت رسوما ورموزا 

غريبة.. نفتح اللفائف ونقرأ معا تعويذة 
النوستالجيا.. لسنا بعاشقين لنهنأ معا 

بمتعة جسدين.. ولذا كان رائعا أن نصطفي 
رحلة الروح مالذا أو مراوغة..

نتربع على األرض.. نتهجى الرموز 
ونحاول أن نفك الطالسم ونستنبط المعاني 

والتعابير.. ندخل عالما موغال في رحم 
التاريخ.. يتوالد فينا على مهل ويتفاقم 
وينمو كروما وأشجار زيتوٍن وبساتين 
نخيل.. تعلو الدعائم وتنتصب المعابد 

تزّينها الفسيفساء والشواخص وتماثيل 
اآللهة.. األحجار تنبض.. وتتناهى ألسماعنا 

أنغام قيثار وأصوات غناء شجي..
”اخلعي نعليِك فأنِت على عتبة التاريخ“.. 

يقول وقد ارتجف صوته وُبـّح من رهبة 
ما يشهد.. فأخلع نعلّي وأنا ُاواصل رحلة 

الروح.. أهجُس برودة تداعب أصابع قدمي.. 
فأنتعش وأنا أرى الينابيع والعيون تنبجس 

من باطن الكهف رقراقة صافية..
يمأل إحدى الجرار بعذب الماء ويصبه 
في كأسين.. ”نخب عالمنا الفاني األول يا 
ربـّة الخلود“.. نحتسي معا سالفة اللوز 
بنكهة التصّوف.. ونسمع صوت أنكيدو 
وهو يشق القبر محدثا رفيقه عن أحوال 
الراحلين.. وصوت كلكامش وهو يتحدى 

اآللهة صادحا ”الخلود نحن“…
يزهو الجمال من حولنا وإن لم تقو 

بصائرنا أن تراه.. يتناسل ويتناسخ 
ويتجدد ويعيد كتابتنا بنـُسٍخ مزيدة 

منقحة.. ال ضير إن أفسَدنا التنقيح.. فاآلتي 
يعلن جماله والهطول يقف على عتبة 

االنتظار.. نتقافز بحرية بين سهول المعرفة 
وبحر الخيال الشاسع.. فنشهد بزوغ شمس 

الرضى واالرتياح من بين أمواج األفق 
المديد..

الماء ينسل من تحت أقدامنا ويشق 
طريقه بين الصخر والرمال.. فنتبعه إلى 

عتبة باب النهر األول حيث انتصبت برحّية 
تتغنـّج سعفاتها إذ يخاصرها نسيم عابق 

األمسيات.. برائحة الطلع و“شبوي“ 
نستقل القارب فيتهادى تحت جسدينا 

ونحن نكمل األنخاب ونواصل قراءة اللفائف 
وفك أحجيات التاريخ.. تتلقى حواسنا طعم 

الجمال وتتلمس نعومة لحظاته الفاتنات 

بانفعال ودهشة.. نطيل التأمل إذ يهدهدنا 
الموج فنقاوم إغفاءة تتسلل إليها أغاني 

ُامهاتنا ممزوجة بسجع الكهان.. وتنساب 
التراتيل فتشنف أسماعنا بُالفتها.. وتنفك 

الطالسم فتغدو األسرار أسراب نوارس 
تتطاير حولنا وتحط على طين الضفاف.. 

تتكشف الحقائق وتنحسر أثواب العتمة عن 
سطوع دامغ..

لؤلؤ وأحجاٌر وفيروز يتفتح محاره في 
القاع ليعلو على سطح الزرقة.. هذا هو 
حجر الماضي الذي تنامى حضارة بعد 

أخرى.. فالحاضر لن يكون إال غرٌس وطرح 
فاكهة يانعة وثمار إنجاز.. نحن أبناؤهم 

يا صديقي!.. نحن من نسل أول حرف عرفه 
التاريخ.. نحن فسائل تلك البرحية الطاعنة 

بخصب األرض وعذوبة الجداول.. نحن 
أولى بالتالمع فال تصدق غير قلبك إن أمحل 
فيك األمل.. نحن أولى بالسطوع فال تطاوع 

وجلهم.. وال تنحني فالنخل ال يموت إال 
وقوفا.. وأرض مثل أرض سوادنا، وإن طال 

مكوث الموت فيها، بيد أن الفناء ال يطيق 
فيها البقاء..

اخلع قلقك فأنت على عتبة اآلتي.. 
ولك أن تعيد قراءة تاريخك.. لكنه لن ينفك 
عنك وعني.. فنحن بين أحضانه وإن طال 

الفراق..

بني أحضان التاريخ
ريم قيس كبة

ة ائ ا أ ف فا ا خل ن {

باختصار

اجبار املجتمع على تغيير نظرته التقليدية

تعتقد زينب أنها مازالت 
تخطو خطوات في اتجاه 

تحرير رسائل إيجابية 
ملجتمع ينظر لذوي 
االحتياجات الخاصة 

نظرة شفقة
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مهمة صعبة للوداد أمام مازيمبي في سباق األبطال
[ النجم التونسي يتسلح بالجمهور لتخطي إنيمبا النيجيري

} دبي - سيكون النصر اإلماراتي أمام فرصة 
ثمينـــة للتأهـــل إلى دور الســـتة عشـــر للمرة 
األولـــى في تاريخه في حال فـــوزه على ضيفه 
لوكوموتيف طشـــقند األوزبكســـتاني األربعاء 
في دبي في اجلولة اخلامســـة قبل األخيرة من 
منافسات املجموعة األولى لدوري أبطال آسيا 

لكرة القدم . 
صـــدارة  طشـــقند  لوكوموتيـــف  ويحتـــل 
الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن النصر 
الثانـــي، وميلـــك كل مـــن االحتاد الســـعودي 
وسباهان إصفهان اإليراني اللذان يلتقيان في 
جدة 3 نقاط. ولم يســـبق للنصر الذي يشـــارك 
في البطولة بحلتها اجلديدة للمرة الثالثة بعد 
عامـــي 2012 و2013 أن عبـــر دور املجموعـــات، 
لذلك سيكون تأهله حدثا مميزا بالنسبة إليه. 

ويتطلع النصر إلى أن يعيد سيناريو 2013 
عندما فاز على لوكوموتيف طشـــقند (3-2) في 
مبـــاراة أقيمت بينهما ضمـــن الدور التمهيدي 

املؤهل للمجموعات. 
ويلعب النصـــر مبعنويات عالية بعد فوزه 
الكبيـــر على بني يـــاس (5-2) اجلمعة املاضي 
ليســـتعيد املركز الثالث في الدوري اإلماراتي، 
وكان قبلهـــا تعـــادل مع العـــني (1-1) مما أكد 

جاهزيتـــه العاليـــة للمواجهة اآلســـيوية. من 
جهته، يأمل لوكوموتيف أيضا في التأهل إلى 
الدور الســـتة عشـــر للمرة األولى بعد مشاركة 
ســـلبية في النســـخة املاضية باحتالله املركز 
األخيـــر في املجموعة الثالثـــة التي ضّمت إلى 
جانبه الهالل السعودي والسّد القطري وفوالذ 

خزستان اإليراني. 
الســـارة  املفاجـــأة  لوكوموتيـــف  ويعـــد 
للمجموعـــة األولـــى في النســـخة احلالية بعد 
تصدره الترتيب وعدم تعرضه ألي خسارة بعد 
أربـــع مباريات خاضها، حيث تعادل مرتني مع 
االحتاد وفاز ذهابا وإيابا على سيباهان. وقدم 
لوكومتيف عدة العبني مميزين منهم جاســـور 

حسانوف وساردور مارزيف وعبدو خوجا.
من ناحيـــة أخرى يســـعى فريـــق االحتاد 
الســـعودي إلـــى تســـجيل فـــوزه األول عندما 
يستقبل فوالذ سيباهان اإليراني األربعاء على 
ملعب جاســـم بـــن حمد بنادي الســـد في إطار 
املجموعة ذاتها. وسيرمي االحتاد بكل أوراقه 
من أجل حصـــد النقاط الثالث واملباراة املقبلة 
أمام منافســـه اإليرانـــي الذي يعتبـــر احللقة 
األضعف في املجموعة ومـــن ثم انتظار نتائج 
بقيـــة فرق املجموعـــة لتحديد مصيره ســـواء 

بالتأهـــل أو خالفـــه، ولكنـــه فـــي كل األحوال 
لـــن يفقد األمل وســـيلعب برغبة الفـــوز بعيدا 
عن حســـابات التأهل، فيما يحاول ســـيباهان 
استعادة توازنه وحتقيق الفوز مع أن حظوظه 
فـــي التأهـــل باتت صعبـــة للغايـــة إن لم تكن 

مستحيلة. 
ورغم الغيابات التـــي يعاني منها االحتاد 
إال أنـــه قـــادر على الفـــوز وإنعـــاش آماله في 
التأهل. ويدخل االحتاد املباراة وهو في املركز 
الثالـــث في مجموعته برصيـــد 3 نقاط جمعها 
مـــن 4 مباريات حيث تعـــادل أمام لوكوموتيف 
األوزبكي مرتني وخســـر وتعـــادل أمام النصر 

اإلماراتي.
وأكـــد قائد فريـــق االحتاد أحمد عســـيري 
الذي ســـوف يغيب عـــن مواجهـــة فريقه أمام 
الفريق اإليراني بســـبب حصوله على البطاقة 
احلمراء في اللقاء املاضـــي أمام فريق النصر 
اإلماراتي بأن ثقته كبيرة في قدرة زمالئه على 
حتقيق الفوز في اللقاء ومواصلة املشـــوار في 
دوري أبطال آســـيا معتبرا أن حظوظ االحتاد 
ما زالت قائمة بنسبة كبيرة في التأهل شريطة 
الفوز فـــي اللقاءين املقبلني. مـــن جانبه يرفع 
النصر شـــعار الفـــوز عندما يحـــل ضيفا على 
زوب آهـــان أصفهان اإليراني فـــي اللقاء الذي 
يجمعهما في إطار منافسات اجلولة اخلامسة 

للمجموعة الثانية. 
ويســـعى النصـــر الـــذي ســـاءت نتائجـــه 
فـــي الـــدوري احمللي وتلقى خســـارة قاســـية 
أمـــام خلويا القطري في اجلولـــة املاضية إلى 
استعادة توازنه واحملافظة على حظوظه قائمة 
في بلوغ الدور الثاني من البطولة ال سيما وأن 
اخلســـارة تعني اخلـــروج مـــن البطولة وهذا 
األمر يدفعه للزج بكل أوراقه منذ البداية حلسم 
املباراة في الوقت الذي يتطلع خالله زوب آهان 
إلى الفوز ليضمن التأهـــل وصدارة املجموعة 

دون النظر إلى نتيجة مباراته األخيرة.

رياضة

النصر اإلماراتي يأمل في تأهل آسيوي تاريخي

} الربــاط - تلقى الـــوداد املغربي، خبرا غير 
سار، قبل أيام قليلة من مواجهة اإلياب لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام مازميبي 
الكونغولـــي، بغيـــاب 3 العبني أساســـيني عن 
املباراة، هم: يوســـف رابـــح واملهدي قرناص 

واملهاجم إسماعيل لإلصابة. 
ورغم قـــوة الفريـــق الكونغولـــي، غير أن 
الويلزي جون توشاك، املدير الفني للفريق، أكد 
قدرة العبيه على حســـم اللقاء، وانتزاع بطاقة 
التأهـــل، بعد حتقيق الفوز فـــي مباراة اإلياب 
بهدفـــني نظيفني، وعانى الفريـــق املغربي منذ 
وصوله إلى مدينة بلوبومباتشـــي، وعجز عن 
إيجـــاد ملعب مبواصفات جيدة إلجراء تدريب 
االستشـــفاء، بعد رحلة طويلة وشاقة، ما دفعه 

إلجراء التدريبات بحديقة فندق اإلقامة.
وجتـــاوز الالعبـــون هـــذه احلالـــة، وأدوا 
التمرين مبعنويات مرتفعة، وطالب بالتغاضي 
عـــن كل هذه الضغوط املمارســـة من مازميبي 
والتركيـــز في املبـــاراة، لكن خيـــم القلق على 
جماهير الوداد، بعـــد الهزمية بثالثة أهداف، 
والتي تعرض لها أمـــام احتاد طنجة بثالثية 

نظيفة في اجلولة 23 من الدوري املغربي. 
وتلقى توشاك انتقادات كثيرة خالل الفترة 
املاضيـــة، ودفع ثمـــن اختياراتـــه وتغييراته 
الكثيـــرة التي يقـــوم بها فـــي املباريات، على 
غرار املباراة األخيرة أمام طنجة والتي لم تكن 
مناسبة لظروف املباراة، كما أنه تعرض للنقد 
بســـبب إبعاده لالعب الوســـط رشيد حسني، 
خـــالل املباريات األخيرة، وذلـــك منذ اخلالف 
الذي كان بينهمـــا، رغم أنه واحد من الالعبني 

املميزين وصاحب ملسات سحرية.
ويســـتضيف األهلي املصـــري فريق يانغ 
أفريكانـــز التنزاني، األربعـــاء على ملعب برج 
العرب باإلســـكندرية، وســـط ما يقـــرب من 10 
آالف متفرج، ســـمحت قوات األمن بحضورهم 
املبـــاراة من أجل مؤازرة الفريق في مشـــواره 
األفريقـــي، كخطـــوة لعـــودة اجلماهيـــر إلى 

املالعـــب املصرية. وتعادل الفريقـــان إيجابيا 
(1-1) فـــي مبـــاراة الذهـــاب، لذلك لـــن تكون 
املباراة ســـهلة في ظل طموح الفريق التنزاني 
وســـعيه إلى التأهل، كما يســـعى األهلي إلى 
تفادي لعنة اخلروج من دور الستة عشر، وهو 
مـــا حدث في العامني األخيرين على يد املغرب 

التطواني وأهلي طرابلس على التوالي. 
وقـــال وائل رياض، العب األهلي الســـابق 
لـ“العـــرب“، إنـــه ال توجـــد مباراة ســـهلة في 
البطولة، ووصف لقاء يانغ باملباراة النهائية، 
لذلـــك يتعني على اجلهاز الفني والالعبني عدم 
االطمئنان لنتيجة مباراة الذهاب ألنها خادعة. 
وأشـــار إلى حتســـن أداء األندية األفريقية 
عندما تلعب في مصر، بســـبب املالعب ودرجة 
احلرارة، التي تعد أفضل كثيرا عّما في دولهم.
ودخـــل األهلـــي معســـكرا مغلقـــا في برج 
العرب، مبدينة اإلســـكندرية الســـاحلية، عقب 
انتهاء مباراة إنبي، وفضل اجلهاز الفني عدم 
العودة إلى القاهـــرة، تالفيا إلصابة الالعبني 
باإلجهاد، وعقد املدرب الهولندي، مارتن يول، 
اجتماعـــا مـــع العبيـــه عقب متاريـــن االثنني، 
عـــرض خاللـــه البعض مـــن لقطـــات الفيديو 
للفريق التنزانـــي، للوقوف على األخطاء التي 

وقعوا فيها خالل مواجهة الذهاب.
 وعمـــل يـــول، على معاجلـــة ضياع فرص 
التهديف الســـهلة أمام مرمى املنافس، والتي 
عانـــى منهـــا الفريـــق فـــي مبـــاراة الذهاب، 
وخصـــص وقتـــا للمهاجـــم الغابونـــي ماليك 
إيفونا، بعد متارين األحـــد، للعمل على زيادة 
التركيز، خاصة بعد إهدار إيفونا فرصا سهلة 

للغاية في مباراة إنبي بالدوري احمللي. 
وحذر يـــول ثنائي الدفـــاع أحمد حجازي 
ورامـــي ربيعة، من الســـرعة التـــي يتميز بها 
العبو يانغ، إلى جانب قدرتهم على اســـتغالل 
ألعـــاب الهواء خصوصا من الكـــرات الثابتة، 
كما استقر على إعادة صالح جمعة إلى قائمة 
الفريق أمام يانغ، بعد ارتفاع مستوى الالعب 
الفنـــي والبدني خالل التدريبـــات األخيرة، ما 

يزيد القوة الضاربة للفريق في منطقة وســـط 
امللعب، في ظل تألق عبدالله السعيد.

في املواجهة الثالثة، األربعاء، يســـتضيف 
النجم الســـاحلي، ممثل تونـــس، فريق إنيمبا 
النيجيري، في مباراة غاية في الصعوبة على 

ملعـــب سوســـة، وكان النجم خســـر 
لقاء الذهـــاب بثالثة أهداف نظيفة، 
ما يصعب عليه مهمة انتزاع بطاقة 

التأهل فـــي لقاء العودة. وســـعيا وراء أّي 
أمل لتحقيق الفوز، وافقت وزارة الداخلية 

التونســـية، على طلـــب إدارة النادي 
بزيادة عدد اجلماهير التي ســـتؤازر 
الفريق في امللعب، ومنحت الداخلية 

الضـــوء األخضـــر لزيادة عـــدد تذاكر 
املباراة إلى 20 ألف تذكرة بدال من 11 ألف.

يحتاج النجم إلى حتقيق الفوز برباعية 
نظيفـــة، للعبور إلـــى دور املجموعات، في ظل 
غياب العبيه أحمد العكايشـــي وعلية البريقي 
واملدرب فوزي البنزرتـــي، جراء العقوبة التي 
أوقعها عليهم االحتاد األفريقي، بينما تشـــهد 
املبـــاراة عـــودة محمـــد أمـــني بن عمـــر، جنم 
املنتخب التونســـي، الذي بات جاهزا لتعزيز 

صفوف الفريق في املباراة.

ــــــة رحلة البحث عن  تواصل األندية العربي
ــــــة املجموعتني  ــــــى مرحل تذاكــــــر العبور إل
ببطولة دوري أبطــــــال أفريقيا لكرة القدم، 
وســــــوف لن تكــــــون املهمة ســــــهلة في ظل 
ــــــاب دور  خوضهــــــا ملواجهــــــات صعبة بإي

الستة عشر للسباق القاري.

الجميع على أهبة

النصر واالتحاد.. شعار العرب في آسيا

متفرقات

◄ أحـــرز العـــداء اإلثيوبي ليمـــي برهانو 
بايلي على املركز األول في ماراثون بوسطن، 
أحـــد 6 ســـباقات فـــي السلســـلة العامليـــة 
للماراثون. وتقـــدم برهانو بايلي على بطل 
عامي 2013 و2015 مواطنه ليليسا ديسيسا، 
فيما حـــل اإلثيوبي اآلخر مياني تســـيغاي 

في املركـــز الثالث. ولدى الســـيدات، 
بايسا  إتســـيدي  اإلثيوبية  أحرزت 
املركز األول، وتقدمت بطلة ماراثون 
باريـــس (2009 و2010) وماراثـــون 

شـــيكاغو (2010 و2012) 
تيرفي  مواطنتهـــا  علـــى 

تســـيغايي، وجـــاءت 
الكينيـــة جويـــس 
تشيبكيروي ثالثة. 
بطلة  وانســـحبت 
املاضـــي  العـــام 
كارولني  الكينية 
روتيتش بعد أن 
مســـافة  قطعت 
تقل عن 10 كلم.

◄ أصبح فـــي مقدور البلغاريـــة غابرييل 
بيتروفـــا، صاحبـــة امليداليـــة الفضيـــة 
ملنافســـات القفـــز الثالثـــي فـــي بطولة 
أوروبا أللعاب القـــوى داخل الصاالت، 
العودة مجددا للمشاركة في البطوالت 
بعد أن ألغيت العقوبة املوقعة عليها 
بســـبب تناولهـــا ملـــادة امليلدونيوم 
املنشـــطة. وكشـــفت البعـــض مـــن 
وســـائل اإلعـــالم فـــي بلغاريـــا أن 
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
(وادا) قررت رفع العقوبة املؤقتة، 
التي أوقعتها على بيتروفا، بعد 
أن خففت األســـبوع املاضي من 
حدة املعايير التي حتدد توقيع 
العقوبات على من يتناول مادة 

امليلدونيوم.

◄ قـــال العب التنس ديفيـــد فيرير أنه لديه 
الرغبـــة واحلماس لكي يســـتمر في حصد 
األلقاب. وأشـــار ”أنا سعيد مبسيرتي وآمل 
أن أواصـــل اللعب لســـنوات 
طويلـــة مبســـتوى جيـــد“، 
ليبدو أنه ال يفكر في اعتزال 
قريبا.  البيضـــاء  اللعبـــة 
وأكمل فيرير في الثاني 
اجلـــاري  أبريـــل  مـــن 
وهـــو اآلن  عامـــا،   34
يحتـــل املركـــز الثامن 
بـــني تصنيـــف العبي 
احملترفـــني،  التنـــس 
علمـــا بأنه حافظ على 
الالعبني  بـــني  مكانه 
األوائـــل  العشـــرة 
منـــذ أن وصل إلى 
القائمة عام 2010.

النجم التونســـي يحتاج إلى تحقيق 

الفـــوز برباعيـــة، للعبـــور إلـــى دور 

املجموعات، في ظل غياب مهاجمه 

أحمد العكايشي

◄

األهلي املصري يســـعى إلى تفادي 

لعنة الخروج من دور الســـتة عشر، 

وهو ما حـــدث في العامني األخرين، 

عندما يستضيف يانغ التنزاني

◄

االتحاد الســـعودي يبحث عن فوزه 

األول ضد فوالذ سيباهان اإليراني، 

وســـيرمي االتحاد بـــكل أوراقه من 

أجل حصد النقاط الثالث

◄

«املدرب التونســـي حاتـــم املؤدب نجح في تطوير األداء الجماعـــي والفردي لالعبني، وهو 

مستمر في املوسم املقبل، ألن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية االرتقاء بالنتائج}.

صالح املجروب
 أمني سر نادي الفحيحيل الكويتي

«أهـــم صفقة من وجهة نظري هو التعاقد مع مارتن يول املدير الفني الجديد. اســـتقالة 

بيسيرو كانت السبب في حضور أعظم إنجاز ملجلس محمود طاهر}.

عدلي القيعي 
مسؤول التعاقدات السابق في األهلي املصري

◄ توصل األهلي المصري إلى اتفاق 
نهائي مع نظيره روما اإليطالي، 
إلقامة مباراة ودية بين الفريقين 

20 مايو المقبل بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، ويدور اللقاء ضمن 
احتفاالت القلعة الحمراء بمرور 109 

أعوام على تأسيس النادي.

◄ قرر مجلس إدارة أولمبيك 
خريبكة إقالة المدرب كريم الزواغي 

من منصبه، بعد الخسارة المذلة 
التي تعرض لها الفريق (1-3) أمام 
الرجاء، في الجولة الـ24 بالدوري 

المغربي للمحترفين.

◄ أصدرت لجنة المسابقات باالتحاد 
السعودي لكرة القدم، قرارا بتأجيل 

مباراة الفتح والقادسية، والتي 
تقام ضمن الجولة الـ24 من الدوري 
المحلي للمحترفين، لمدة 48 ساعة.

◄ تقدم 4 مرشحين لخوض 
االنتخابات في اتحاد كرة اليد 

اإلماراتي على منصب الرئيس، 
و11 مرشحا للتنافس على 7 مقاعد 
في العضوية، وسيدتان على مقعد 

المرأة، وذلك خالل االنتخابات 
المقررة خالل يونيو المقبل.

◄ أكد رئيس االتحاد البحريني 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن 
إقامة أول كأس خليجية للسيدات 

تعد نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم 
النسائية على مستوى الخليج 

العربي. ويشارك في البطولة كل من 
البحرين والكويت واإلمارات وقطر 

وُعمان.

◄ يدخل المنتخب الليبي للناشئين 
في تجمع بالمنطقة الشرقية في 

الفترة من 21 أبريل الجاري إلى األول 
من مايو المقبل، وتشارك ليبيا في 

بطولة شمال أفريقيا المزمع تنظيمها 
بالمغرب بمشاركة 6 منتخبات.

ث. ولدى الســـيدات، 
بايسا  إتســـيدي  ة 
دمت بطلة ماراثون 
وماراثـــون  0و2010)
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إينفانتينو: تحضيرات 

روسيا للمونديال أمر مبهر

} موســكو - أكد رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ السويسري جاني إينفانتينو أنه 
راض بشـــأن حتضيرات موســـكو الستضافة 
مونديـــال 2018 وذلـــك فـــي أول زيـــارة له إلى 
روسيا بعد انتخابه رئيســـا للسلطة الكروية 
العليا. وقـــال إينفانتينو من ملعب ”لوجنيكي 
ستاديوم“ حيث األعمال تسير بوتيرة مرتفعة 
”إنـــه أمر مبهر حقا، مبهـــر لدرجة تدفعني إلى 
أن أثنـــي وأهنـــئ منـــذ اآلن ومســـبقا العمدة 
(عمدة موســـكو)“. وتابع ”من الداخل تشـــعر 
حقا بأجواء كرة القـــدم، بأنه ملعب كرة قدم“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”لوجنيكـــي ســـتاديوم“ كان 
”املـــكان الصحيـــح“ الســـتضافة نهائي كأس 
العالـــم. وكان إينفانتينو يرى أن اإلصالحات 
التـــي صادقـــت عليهـــا اجلمعيـــة العمومية 
الطارئة لالحتاد، ومت اختياره خالل انعقادها، 
ســـتضمن مســـتقبل هذه املؤسســـة في أقرب 
وقت، لكي تعود مجددا للتركيز على كرة القدم. 
وتتضمن إصالحات فيفا إطارا جديدا سيدخل 

حيز التنفيذ اعتبارا من 27 أبريل اجلاري.
وبـــدوره، أكـــد وزيـــر الرياضة الروســـي 
فيتالـــي موتكـــو الذي يشـــغل أيضـــا منصب 
رئيـــس االحتـــاد الروســـي لكـــرة القـــدم، بأن 
التحضيرات الستضافة احلدث العاملي تسير 
حســـب البرنامج، مضيفا في تصريح أدلى به 
في البرملان الروســـي الثالثـــاء ”نحن راضون 
مبســـار التحضيرات. بإمكان اجلميع أن يرى 
ما هي أعمال البنـــاء وأين حتصل. من املؤكد 

أن هناك البعض من املشاكل أيضا“. 
وأوضـــح موتكـــو أن الرئيـــس الروســـي 
علـــى  شـــخصيا  يشـــرف  بوتـــني  فالدمييـــر 
التحضيـــرات اخلاصة بـــكأس العالم، مضيفا 
”أنا أرســـل تقريرا مكتوبا إلى الرئيس مرة كل 
ثالثة أشهر“. إن جزءا كبيرا من االستعدادات 
لنهائيات كأس العالم 2018 يشمل بناء مالعب 
جديـــدة أو جتديد مالعـــب موجودة في جميع 
أنحاء البالد. وتستضيف روسيا كأس العالم 
2018 في 12 ملعبا و11 مدينة، بينها موســـكو 

وسان بطرسبورغ وكازان وسوتشي. 
وســـينتقل إينفانتينـــو من موســـكو إلى 
الدوحـــة األربعـــاء 20 أبريـــل حيث ســـيلتقي 
أعضـــاء اللجنـــة العليا للمشـــاريع وعددا من 

املسؤولني في احلكومة القطرية.

أن أواصـــل
طويلـــة مب
ليبدو أنه ال
اللعبـــة 
وأكمل
مـــن 
ع 34
يحتـ
بـــني
التنـ
علمــ
مكان
الع
م

باختصار



} مدريــد - قال الفرنســـي زيـــن الدين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد إنه ال يرى فريقا بعينه 
مرشـــحا للفوز ببطولة الدوري األسباني، كما 
أرجع فترة التألق، التـــي مير بها فريقه حاليا 

إلى التركيز والعمل اجلاد خالل التدريبات. 
وفي معرض رده على ســـؤال، خالل مؤمتر 
صحافـــي عقـــد الثالثـــاء، عـــن هويـــة الفريق 
املرشح للفوز بالدوري األسباني، أجاب زيدان 
قائال ”من أراه مرشـــحا للفـــوز بالليغا؟ ال أحد 
أو الفرق الثالثة“. ودخلت املسابقة األسبانية 
إلى املرحلـــة األخيرة منها بتصدر برشـــلونة 
جلدول الترتيب متســـاويا فـــي عدد النقاط مع 
أتلتيكـــو مدريد ومتفوقا بفـــارق نقطة واحدة 
عـــن النادي امللكي، وهو ما يشـــكل حافزا قويا 
للفريـــق املدريـــدي، الذي بدا قبل شـــهر واحد 
خـــارج دائرة الصراع. وقال زيـــدان ”أصبحنا 
فـــي موقف جيـــد ولكننا لـــم نفز بشـــيء بعد، 
لدينا الفرصة للصراع على لقب الليغا ودوري 
األبطال، الالعبون يفكـــرون مثلي متاما، نركز 
في مـــا يتعني علينا عمله، ونـــدرك أن األمر لن 

يكون سهال على اإلطالق“.
وتابـــع ”اجلماهيـــر تشـــكل مصـــدر قـــوة 
إضافيـــا وخاصـــة اآلن، نقاتـــل كثيـــرا في كل 
مباراة ونحتاج إلى اجلماهير، وهم سيقومون 

بهـــذا الدور“. ورغم أنه أكـــد أنه لن يتمكن من 
االســـتعانة باملهاجم الويلـــزي غاريث بيل في 
مبـــاراة األربعاء أمام فياريال بســـبب معاناته 
من اإلجهاد العضلي، أعرب زيدان عن ثقته في 
فريقه خالل هذه املرحلة احلرجة من املوســـم. 
وأضـــاف ”نتمتع بالقدرة، أصبحنا أقرب ولكن 
هـــذا ال يعنـــي شـــيئا، علينـــا أن نكافح حتى 
املبـــاراة األخيرة، حتى اللحظـــة األخيرة، معا 
ســـنقوم بهذا، ســـنعمل بقوة من أجل حتقيق 

هذا األمر“.
وحتـــدث املـــدرب الفرنســـي عـــن صعوبة 
حصول فريقه على الدوري األســـباني، بداعي 
وجود فريقني منافســـني يسبقانه في الترتيب 
”نعـــم، ولهذا أقـــول إنه علينـــا أن نعمل، إنهما 
يتقدمان علينا في الليغـــا، وما يجب علينا أن 
نقوم به أوال هو جتـــاوز أتلتيكو مدريد، ولكن 
هذا لن يكون ســـهال“. ورفـــض زيدان التحدث 
عن أزمة برشـــلونة، الذي حقـــق نتائج مروعة 
في الفتـــرة األخيرة بتلقي ثالث هزائم متتالية 
”أنـــا ال أفكـــر في هذا، بـــل في ما يتعـــني علينا 
فعله، كل فريق يواجه بعض الصعوبات خالل 
املوســـم، دائما ما تكون هناك حلظات صعبة، 
إنهم يحتلون الصدارة حتى اآلن، لدينا الرغبة 

في فعل شيء ولكن دائما عن طريق العمل“.

} برلني - أوضـــح يواخيم لوف املدير الفني 
للمنتخب األملاني لكرة القدم أنه يشعر بالقلق 
إزاء إصابة العبني أساســـيني فـــي الفريق مع 
اقتراب منافسات كأس األمم األوروبية املقبلة 

(يورو 2016) املقررة بفرنسا. 
وصرح لوف ”في الوقت احلالي، الرسائل 
التـــي أتلقاها ليســـت إيجابيـــة بالضرورة“. 
وأضاف ”باســـتيان شفاينشـــتايغر وجوليان 
بواتينـــغ  وجيـــروم  كان  وإميـــري  دراكســـلر 
وبينيديكت هويديس، خمســـة العبني ميكنهم 
أداء دور مهم في البطولة األوروبية.. جميعهم 

مصابون ولم يلعبوا منذ فترة. وهذا يشعرني 
بالقلق شيئا ما“. وانضم إميري كان العب خط 
وســـط ليفربول اإلنكليزي إلى قائمة إصابات 
املنتخـــب قبـــل أيام حيـــث أصيب فـــي أربطة 
الكاحل ليغيب عـــن املالعب لفترة تتراوح بني 

أربعة وستة أسابيع.
وقال لوف إنه ال يزال يثق في قدرة املنتخب 
األملاني، بطل العالم، على تقدمي عروض جيدة 
فـــي يورو 2016. وتابع ”دائمـــا ما يكون هناك 
العبون مصابـــون قبل كل بطولة.. لكن ال يزال 

بإمكاننا التعامل مع هذه األمور“.

} مرســيليا - أقـــال نـــادي مرســـيليا مدربـــه 
األســـباني ميشـــال من منصبه وعـــني مكانه 
مســـاعده فرانك باســـي بصـــور مؤقتة حتى 

نهاية املوسم احلالي. 
وأصدر النادي الفرنســـي الذي يعاني من 
أزمة نتائج وأخرى إدارية، حيث عرض للبيع، 
بيانا انتقد فيه ”تصرفات املدرب خصوصا في 
األســـابيع الثالثة األخيرة“. وتابع ”سيتولى 
فرانك باســـي مســـاعد املدرب، اإلشراف على 
الفريـــق حتى نهاية املوســـم وسيســـاعده في 

مهمته بازيل بولي كمنسق رياضي“.

وكان بولـــي أحد أســـاطير النـــادي، انتقد 
فـــي األيـــام األخيـــرة خيـــارات ميشـــال الذي 
اســـتلم منصبـــه في مطلـــع املوســـم احلالي 
بعد االســـتقالة املفاجئة للمـــدرب األرجنتيني 
مارسيلو بييلســـا. يذكر أن مرسيليا يخوض، 
األربعاء، مباراة ضد سوشو في نصف نهائي 
كأس فرنســـا في محاولة إلنقاذ موسمه. وكان 
مرســـيليا قد خســـر آخر مبارياته في الدوري 
الفرنســـي أمام موناكو 1-2 وهو يحتل املركز 
اخلامس عشـــر ولم يفز منذ شـــهرين ونصف 

الشهر وبالتالي بات يتهدده خطر الهبوط.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بوكيتينو: سنكافح 

لنيل اللقب
[ توتنهام وجه رسالة قوية لليستر سيتي

} لنــدن - بـــني ماوريســـيو بوكيتينو، مدرب 
توتنهام هوتســـبير، الذي ينافس في الدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، أن العرض املميز 
للفريق وانتصاره 4-0 على ستوك سيتي أظهر 
االستعداد لالستفادة من أي هفوة سيقع فيها 

ليستر سيتي املتصدر. 
وقلـــص توتنهـــام صاحب املركـــز الثاني 
الفارق مع ليستر إلى خمس نقاط، عقب أحدث 
انتصار يحققه ولكن مـــع تبقي أربع مباريات 
للنادي القادم من شـــمال لندن فإن الوقت ينفد 
سريعا أمام ســـعي الفريق إلنهاء 55 عاما من 

االنتظار لنيل لقب الدوري اإلنكليزي. 
وأشـــار بوكيتينـــو إلـــى أنـــه يجـــب على 
الالعبني االعتقاد بأن األمل ال يزال قائما. وقال 
املدرب األرجنتيني لوســـائل إعـــالم بريطانية 
”الشـــيء األكثـــر أهميـــة هـــو أن األداء الـــذي 
أظهرنـــاه يعد مثاليا. هذه عالمة واضحة على 
أننا ننتظر (ألي هفوة من ليســـتر) ونقاتل من 
أجل نيل اللقب“. وأضاف ”نحتاج إلى اإلميان 
بأن بوســـعنا القيام بذلك. هذا جيد للمنافسة 
حيث أننا نواصل الســـعي ملمارســـة الضغط 

على ليستر. أشعر بفخر شديد“.
وسيستضيف توتنهام صاحب املركز الـ14 
منافســـه وســـت بروميتش ألبيـــون في وايت 
هارت لني، االثنني املقبل، بينما سيلعب ليستر 
أمام ســـوانزي سيتي صاحب املركز الـ15 على 

ملعب كينج باور قبلها بيوم. 
األرجنتينـــي  توتنهـــام  مـــدرب  ورأى 
ماوريســـيو بوكيتينو أن فريقه وجه رســـالة 
”مثالية“ لليســـتر الذي اكتفى، األحد، بالتعادل 
على أرضه مع وســـت هام يونايتد 2-2 ما فتح 
الباب أمام الفريق اللندني لكي يقلص الفارق 
وقد اســـتغل ذلك على أكمل وجه بفوز ساحق 
على ســـتوك ســـيتي. ”إنه حلمنا. نحتاج إلى 
اإلميان به“، هـــذا ما قاله بوكيتينو بعد الفوز 
الرابع لتوتنهام في مبارياته اخلمس األخيرة 
واخلامس في معقل ســـتوك سيتي في تاريخ 
مواجهاته مع األخيـــر، وهذا أمر لم ينجح في 
حتقيقـــه أي فريق آخر في الدوري املمتاز على 

”بريطانيا ستاديوم“. 

وتابع بوكيتينو الذي يسعى ملنح توتنهام 
لقبـــه األول في الدوري منذ 1961 ”إنه أمر جيد 
بالنســـبة إلـــى البطولة، أن نكـــون في اخللف 
(خلف ليستر بفارق ضئيل) وأن نحاول وضع 

ليستر حتت الضغط. أنا فخور جدا“.
وسيكون ليستر سيتي الذي ضمن املشاركة 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا للمـــرة األولى في 
تاريخـــه، مطالبا بالفوز في ثالث من مبارياته 
األربع املتبقية لكي يتوج باللقب للمرة األولى 
فـــي تاريخه بغض النظر عـــن نتائج توتنهام 
الذي يخوض األمتار األخيرة مبواجهة وست 
بروميتش ألبيون وجاره تشيلسي بطل املوسم 
املاضي ونيوكاســـل يونايتد وساوثهامبتون، 
فيمـــا يلعب فريـــق املدرب اإليطالـــي كالوديو 
رانييري ضد سوانســـي ســـيتي ومانشســـتر 

يونايتد وإيفرتون وتشيلسي أيضا. 
وواصـــل بوكيتينو ”جمهورنـــا كان رائعا 
وهـــو فخور بنـــا. أعتقد أنها حلظـــات مثيرة 
بالنســـبة إلـــى النـــادي. كل شـــيء ممكن في 
كرة القـــدم ويجب أن نكـــون متواجدين هناك 
(من أجـــل انتهاز الفرصة). إذا أخفق ليســـتر 
يجـــب أن نكـــون هناك. هذا ما نحـــاول القيام 
به، والضغط على ليســـتر“. ويديـــن توتنهام 
الذي ميلـــك أفضل هجـــوم (64 هدفا) وأفضل 
دفاع (تلقت شـــباكه 25 هدفا) في الدوري هذا 
املوســـم، بفوزه التاسع عشـــر إلى هاري كاين 
وديلـــي ألي اللذين تقاســـما األهداف األربعة، 
ليرفعـــا بذلك رصيد فريقهمـــا إلى 13 هدفا في 
مبارياته اخلمس األخيرة فيما اهتزت شباكه 
خالل هذه السلســـلة التي جمع فيها 13 نقطة 

من أصل 15 ممكنة، مرة واحدة فقط.
نشـــر كاين، الذي رفـــع رصيده في الدوري 
هذا املوســـم إلى 24 هدفا في صـــدارة ترتيب 
الهدافـــني بفـــارق هدفـــني عن مهاجم ليســـتر 
جاميي فاردي، صورة على صفحات التواصل 
االجتماعـــي ملجموعة من األســـود تقترب من 
ضحيتها، مجسدا بذلك الوضع احلالي لفريقه 
الذي يحاول االنقضاض على ليستر. وقد علق 
مدربه على هذه املســـألة قائـــال ”إنه أمر جيد 
ألنـــه يظهر كيـــف تعمل هـــذه املجموعة، كيف 
يعمـــل هذا الفريق. إن فزنا (باللقب) أم ال، فإن 
الرغبة والشـــغف وحجم اســـتمتاعنا باللعبة 

أمر رائع جدا“. 
وبـــدوره قال كايـــن بعد املباراة ”ســـجلنا 
أربعة أهداف لكن كان بإمكاننا تســـجيل ستة 
أو ســـبعة. إنها إحدى أفضـــل املباريات التي 
قدمناها طيلة املوسم… نحن مستعدون لوضع 

ليســـتر حتت الضغـــط وأعتقد أنـــه بإمكاننا 
حتقيق ذلـــك (الفـــوز باللقب). ليســـتر يتقدم 
علينا بخمسة نقاط لكننا قلصنا الفارق وهذا 

كل ما بإمكاننا فعله“.
من ناحية أخرى نصح جيمي كاراغر، جنم 
ليفربول السابق، ماوريسيو بوكيتينو، املدير 
الفني لفريـــق توتنهام، بالبقاء مع الســـبيرز 
وعدم الذهاب إلى ريال مدريد. وقال كاراغر ”ال 

يوجد سبب أمام بوكيتينو لترك توتنهام، ملاذا 
يريد أن يرحل؟ وإلى أين ســـيرحل؟“. وأضاف 
”ريال مدريد؟ هو حلم لـــكل الالعبني واملدربني 
ولكن هو مثل البيت املجنون، هناك ال يســـتمر 
املـــدرب أكثـــر مـــن عـــام وإذا اســـتمر لعامني 

سيكون وكأنه فاز في اليانصيب“. 
وواصل ”كل شـــيء متوفر لبوكيتينو، فهو 
ميلـــك العبني رائعـــني، وكذلـــك أعمارهم، كما 

أن توتنهـــام ميتلك أفضل مالعـــب تدريب في 
إنكلتـــرا، باإلضافة إلى امللعب اجلديد اجلاري 
إنشاؤه ملنافسة أرسنال ومانشستر يونايتد“. 
وتابـــع ”إذا كان يريـــد الذهـــاب إلى ريال 
مدريد في املســـتقبل، بالطبـــع ميكنه أن يفعل 
ذلـــك، ولكـــن مع توتنهـــام يســـتطيع أن يفوز 
بالكثير من البطوالت ألنه قادر جدا على القيام 

بذلك“.

سيشتعل الصراع في املراحل األربع املتبقية من الدوري اإلنكليزي املمتاز بعدما استغل 
توتنهام تعثر ليستر سيتي املتصدر لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه إلى 5 نقاط وذلك 

بفوزه الكبير على ستوك سيتي في ختام املرحلة الرابعة والثالثني.

◄ قال مانويل بليغريني مدرب 
مانشستر سيتي الذي ينافس في 

الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
إن فينسن كومباني قائد الفريق يتسم 
بالقوة الذهنية الشديدة بما يسمح له 

بتجاوز مشكالت اإلصابة.

◄ انضم نادي برشلونة األسباني، إلى 
قائمة األندية المهتمة بالحصول على 
خدمات ماتس هوميلس، مدافع وقائد 
فريق بوروسيا دورتموند األلماني في 

الصيف المقبل.

◄ أشاد أليساندرو ديل بييرو، 
أسطورة فريق يوفنتوس السابق، 

بزين الدين زيدان، المدير الفني لفريق 
ريال مدريد األسباني، بعدما قاد فريقه 
للمنافسة على لقب الليغا والتأهل إلى 

نصف نهائي دوري أبطال أووربا.

◄ توصل نادي باير ليفركوزن األلماني 
إلى اتفاق لتمديد تعاقده مع المهاجم 
شتيفان كيسلينغ لمدة عام آخر. وقد 
عرض ليفركوزن أيضا على كيسلينج 

(32 عاما) العمل اإلداري في النادي 
عقب نهاية مسيرته االحترافية كالعب.

◄ رفض باريس سان جيرمان بطل 
دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة 

القدم التعليق على تقارير وسائل 
إعالم إنكليزية بشأن مفاتحة النادي 

للبرتغالي جوزيه مورينيو لتولي 
مسؤولية الفريق.

◄ أكد نادي بويبال المكسيكي في 
بيان له أن األرجنتيني بابلو ماريني 
المدير الفني للفريق األول رحل عن 

منصبه. وسيخوض بويبال ما تبقى له 
من مباريات في المسابقة المكسيكية 

بقيادة جهاز فني مؤقت.

باختصار
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األرقام ستكون هي الحكم

نحن هنا

«أنفـــي قطعيـــا بأن تكـــون هناك مشـــاجرة قد وقعت أو أي اشـــتباك حدث بينـــي وأي من 

الالعبني. هذا يكفي، كفى إهدارا للوقت، علينا العمل من أجل مباراة تورينو».

  لوتشيانو سباليتي 
املدير الفني لنادي روما اإليطالي

«مـــازال أمامنـــا الكثير من العمل، هنـــاك عدد قليل مـــن املباريات متبقيـــة، من املهم أن 

نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونركز على أنفسنا ونبحث عن الفوز».

 ديلي ألي 
العب فريق توتنهام اإلنكليزي

زيدان: لدينا الفرصة للصراع على لقب الليغا ودوري األبطال

مرسيليا يقيل مدربه ميشاللعنة اإلصابات تؤرق يواخيم لوف

ليســـتر ســـيتي صاحـــب الصـــدارة 

مـــن  ثـــالث  فـــي  بالفـــوز  مطالـــب 

مبارياتـــه األربع املتبقية لكي يتوج 

باللقب للمرة األولى في تاريخه

◄



} لنــدن - علـــى إثـــر عمليات تدميـــر التراث 
الثقافـــي وطمـــس املواقـــع األثريـــة املمنهجة 
التـــي تقوم بهـــا التنظيمـــات املتطرفة في كل 
من ســـوريا والعراق، قام معهد اآلثار الرقمي 
في بريطانيا بالتعاون مع جامعتي أكســـفورد 
وهارفارد بصنع نسخة من قوس النصر، األثر 
البالـــغ عمره 1800 عـــام والذي هدمـــه تنظيم 

داعش املتطرف في تدمر بسوريا.
ومت نصـــب القـــوس التدمري فـــي ميدان 
الطرف األغـــر (ترافلغار ســـكوير) بالعاصمة 

البريطانية لندن.
وقام معهد اآلثار الرقمي بتصنيع النسخة 
مـــن الرخام املصري باســـتخدام التكنولوجيا 
ثالثية األبعاد بناء على صور القوس األصلي 
الذي بناه الرومان فـــي القرن الثاني ميالدي. 
وستســـافر هـــذه النســـخة حـــول العالم بعد 

مغادرتها لندن.
وقـــال املدير العـــام للهيئة العامـــة لآلثار 
واملتاحف الســـورية إن هـــذا األمر من ”أعمال 

التضامن“.
وستعرض هذه النسخة في ميدان الطرف 
األغر (ترافلغار ســـكوير) ملـــدة ثالثة أيام قبل 
عرضهـــا في مواقـــع أخرى حـــول العالم، مبا 

فيها نيويورك ودبي.
وقال روجر ميشـــيل املدير التنفيذي ملعهد 
اآلثار الرقمي إنه من املزمع نقل هذه النســـخة 
لتدمـــر العـــام القادم لتجد موطنـــا دائما قرب 

القوس األصلي.
وقال مأمون عبدالكرمي املدير العام للهيئة 
العامة لآلثار واملتاحف السورية واملوجود في 
لندن ملشاهدة نصب هذه النسخة ”إنها رسالة 

حول تزايد الوعي في العالم“.
وأضـــاف قائـــال ”لدينـــا تـــراث حضاري 
مشـــترك. وتراثنـــا عاملي – فهو ليس للشـــعب 

السوري فقط“.
وكان اجليـــش الســـوري اســـتعاد تدمـــر 
وآثارها في نهاية مارس املاضي من يد تنظيم 

الدولـــة الذي كان قد اســـتولى عليها في مايو 
املاضي.

وقال عبدالكرمي أن الهدف من املشروع هو 
ترميم اآلثار باستخدام التكنولوجيا احلديثة 

بدال من صناعة مناذج حديثة منها.
وأعلن معهد اآلثار الرقمي في وقت ســـابق 
اطالق مشـــروع قاعدة بيانات املليون صورة، 
الـــذي تضمن توزيع كاميـــرات على متطوعني 
فـــي دول مـــن بينهـــا ســـوريا وأفغانســـتان 
والعـــراق لتصويـــر املواقع األثرية وســـُتتيح 
الصور التي جمعوها لألكادمييني اســـتخدام 
طابعات ثالثية األبعاد إلعادة بناء مجســـمات 

للمباني والقطع األثرية املدمرة.
وقال ميشـــيل أن ســـكان الشـــرق األوسط 

يشعرون باالنتماء الشديد لهويتهم وتاريخهم، 
وأنهم مستعدون للمساعدة.

وأضـــاف ”أرى أن علم اآلثـــار الرقمي هو 
األمل األفضل للحفاظ علـــى التراث املعماري، 
والتاريـــخ الفني لهذه املناطـــق، لكن توزيعها 

هو التحدي األكبر“.
التدمـــري  القـــوس  نســـخة  إن  وأضـــاف 
البالغ ارتفاعهـــا 5.5 متر صنعتها آالت حفرت 
األحجـــار بنفس الشـــكل والتصميم الذي كان 
عليـــه القوس األصلـــي اعتمادا علـــى الصور 

ثالثية األبعاد.
وأكد ميشـــيل أنه أختار أن تكون لندن أول 
مـــن يحتضن هذه النســـخة ألن هـــذه املدينة 
نفســـها أعيـــد بناؤها بعـــد احلـــرب العاملية 

الثانية، وهو يأمل أن ”أي شخص يقدر حرية 
ســـيتفهم ملاذا كان مـــن املهم للغاية  التعبير“ 

إعادة تصنيع القوس.
لكـــن البروفيســـور بيـــل فياليســـون، من 
مجلـــس البحـــوث البريطاني في بالد الشـــام 
والذي يدعم إجراء البحوث األثرية في املنطقة، 
أعرب عن حذره، وقـــال ”إن الدعاية أمر عظيم 
وليس لدي مشـــكلة معها، ولكن لدي مشـــكلة 
مع إعادة البنـــاء في املواقع األثرية نفســـها، 
فالسابقة اخلطيرة ستعني أنه إذا دمرت شيئا 
ما فإنه بوســـعك إعادة بنائه، وللنسخة نفس 

أصالة األصل.“
وتكلفت نســـخة قوس النصر التدمري 100 

ألف جنيه إسترليني.
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} وصلت  فجر الثالثاء الناقة العزوف 
كاميليـــا وبكرتها، إلـــى ضاحية قمرت 
الســـياحية، شـــمال العاصمـــة تونس، 
لتنزال فـــي رحاب مؤسســـة الرئاســـة، 
بعد أن أهداهما أهالـــي مدينة بنقردان 
املاضي،  األســـبوع  السبســـي  للرئيس 
عنـــوان احتـــرام وإكـــرام بأفضـــل مـــا 
ميكـــن أن ميلكه البـــدوي في الصحراء، 
وبحســـب القوانني اجلديدة في البالد، 
فإن الناقـــة وبكرتها دخلتا ضمن قائمة 
الهدايـــا التي يتلقاها الرئيس وحتولتا 
تلقائيا إلى امللكية العامة، وبالتالي فقد 
صارتا جـــزءا من أمالك الدولة، وهو ما 
يعني أن أي تصرف فيهما بعد اليوم لن 
يكون إال بأمـــر حكومي، ورمبا مبوافقة 
علـــى  األمـــر  اســـتعصى  إذا  برملانيـــة 

الوزراء ومساعديهم.
مثـــال، لن يكـــون بإمـــكان الدولة أن 
تخفف وطأة غربـــة الناقة بأن جتد لها 
جمـــال يرافقهـــا بقية حياتهـــا، ألن ذلك 
يتطلب إجـــراءات قانونية معقدة، منها 
أن تعلن احلكومة في الصحف السيارة 
عـــن مناقصـــة مفتوحـــة لشـــراء جمل، 
وأن يتقـــدم ّجتار معتـــرف بهم من قبل 
فتنعقد  بعـــروض،  الضرائب  مصلحـــة 
جلســـات الختيار العرض املناســـب، ثم 
يتم اإلعـــالن عنه للعمـــوم، ويصدر في 
ذلـــك قـــرار باجلريدة الرســـمية حتى ال 
تشـــّك املعارضة بأطيافهـــا املختلفة في 

نزاهة العملية.
كما أن البكرة، التي ســـتكبر حتما، 
فتصبـــح جلّيـــة، فجدعة، فثنّيـــة، فناقة 
كاملـــة الصفات، لـــن تتمكن مؤسســـة 
الرئاســـة من التصرف فيهـــا بالبيع إال 
بقانـــون، ولن توّفر لهـــا رفيقا إال بقرار 
حكومي ينســـجم مع وضعيـــة املوازنة 
العاّمـــة للدولـــة، وبالتالـــي فـــإن نقلها 
وأمها من جنوب البالد حيث الصحراء 
والبيئة الطبيعية املناسبة إلى الشمال 
حيـــث صخـــب املدينة وجـــدران حديقة 
املبنى الرئاســـي واإلجراءات القانونية 
املعقـــدة، يعتبر اعتـــداء عليهما، وليس 

شرفا وال ترفا لهما.
ولعـــل من املشـــاكل التي ســـتواجه 
املشرفني اجلدد على الناقة وابنتها أنه 
من الصعب على اإلبل أن تنســـى املكان 
الذي جـــاءت منـــه، وبحســـب اخلبراء 
يفّضـــل االنتباه لها فـــي أول ثالثة أيام 
ويفّضل وضعها في شـــبك وال ينسيها 
ديارها إال إكرامهـــا بالعلف، وفي حالة 
جوعهـــا أو عطشـــها أو مخاضهـــا فقد 
تتذكر ديارها ويجب احلرص عليها في 

هذه احلاالت.
كما هناك مســـألة أخرى وهي فطام 
البكـــرة والعناية املرافقـــة لتلك العملية 
ومتكينهـــا من الغـــذاء البديـــل، وحلب 
الناقة يحتـــاج بدوره إلـــى أخصائيني 
من األفضـــل أن يكونوا من أبناء البيئة 
البدويـــة التي تعرف كيـــف تتعامل مع 

عالم اإلبل وخصوصيات النوق.
ومـــن هذا املنطلـــق أعتقـــد أن ناقة 
الرئيس حتتاج إلى راع متخصص، يتم 
انتدابـــه بقرار من وزارة التشـــغيل بعد 
موافقـــة مجلس الوزراء طبعـــا، وبذلك 
تتوفـــر فرصـــة عمل جديـــدة لواحد من 

مئات اآلالف من الباحثني عنها.

رحلة الناقة كاميليا

صباح العرب

الحبيب األسود

قوس تدمر في أشهر ميادين لندن
وضعت نسخة مطابقة لقوس النصر الذي 
اشتهرت به مدينة تدمر األثرية في سوريا 
ــــــم داعش، وســــــط العاصمة  وهدمــــــه تنظي
البريطانية لندن بعد أن ســــــاهم متطوعون 
ــــــدان عربية في إجنــــــازه عبر صور  من بل

التقطوها من مكانه األصلي.

التكنولوجيا الرقمية تهزم اإلرهاب

} ســيدني - قضـــت محكمـــة أســـترالية 
بإطالق ســـراح أمبر هيـــرد زوجة املمثل 
جوني ديب بسبب حسن سلوكها، االثنني 
بعدمـــا اعترفت بأنها مذنبة في ما يتعلق 
بتزوير وثائق سفر إلدخال كلبني بصورة 

غير قانونية إلى أستراليا.
واصطحب ديب زوجته هيرد حلضور 
جلســـة في قاعـــة محكمـــة ســـاوثبورت 
التـــي كانـــت مكتظـــة بالقرب مـــن املكان 
الذي كان يصور فيه أحد أجزاء سلســـلة 
أفالم قراصنـــة الكاريبـــي (بايرتس أوف 
ذا كاربيـــان) حيث طفـــت الفضيحة على 

السطح العام املاضي.
ولـــم ُيـــِدْن القاضـــي زوجـــة النجـــم 
األميركـــي لكنه أصـــدر أمرا رســـميا بأن 
تخضـــع للرقابة ملـــدة شـــهر أو أن تدفع 

غرامة قدرها 767 دوالرا.
وواجهت هيـــرد (29 عامـــا) اتهامات 

بإدخال حيوانات بصـــورة غير قانونية، 
بعدما اتهمت السلطات الزوجني بتهريب 
كلبني مـــن فصيلة يوركشـــير تيريار هما 
بيســـتول وبو إلى البالد دون أن يخضعا 

إلجراءات احلجر املناسبة.
ولم يدِل ديـــب بتصريحات قبل دخول 
قاعة احملكمة غير دعابات قصيرة لوسائل 

اإلعالم التي كانت تنتظر.
وفي قاعة احملكمة قـــام محامي هيرد 
بتشـــغيل مقطع مصور العتذار الزوجني 
اللذين أثنيا على قوانني األمن البيولوجي 
في أستراليا وأشـــار ديب إلى أنه ”إذا لم 
حتترم القانون االســـترالي ســـيخبرونك 

بحزم“.
وأضافـــت هيـــرد في املقطـــع املصور 
أن أســـتراليا كانت ”جزيرة رائعة“ وانها 
”تأســـف حقا لعدم اإلعالن عن ’بيســـتول 

وبو‘ ألن حماية أستراليا مهمة“.

} الريــاض - توافـــد املولعون باملجوهرات في 
الســـعودية على معرض يجمـــع أفخم وأحدث 
التصميمات اخلاصة بشـــركات عاملية ومحلية 

حتت سقف واحد في الرياض.
املجوهـــرات،  صالـــون  معـــرض  وافُتتـــح 
االثنني، مبشاركة أكثر من 60 شركة من 13 دولة 
تعرض أحدث تصميماتها للعمالء السعوديني 

ال سيما النساء. ويستمر املعرض 4 أيام.
وتبدو التحديات االقتصادية التي تواجهها 
السعودية جراء انخفاض أسعار النفط، سرابا 
فـــي أروقة املعـــرض الذي طغـــى بريق األملاس 
واألحجار الكرمية فيه على إجراءات التقشـــف 
التـــي ال تثبط عزمية الســـعوديات فـــي انتقاء 

أجمل احللي الضفاء رونق على إطالالتهن.
وحفلـــت ردهات صالـــون املجوهرات املقام 
في فندق بالرياض، بســـيدات يرتدين العباءات 
السوداء، يتجولن وسط واجهات زجاجية تضم 
مختلف أنواع املجوهرات. وفي إحدى واجهات 
املعـــرض زوج حلق لألذنني مـــن الزمرد مرصع 
بأملـــاس عيـــار 30 قيراطا، بســـعر ثالثة ماليني 

ونصف مليون دوالر أميركي.
وتقـــول نوف عبدالعزيز التـــي كانت تتفقد 
برفقـــة ســـيدتني أخريـــني بعـــض املجوهرات 
الكبيـــرة  واخلـــوامت  كالقـــالدات  املعروضـــة 
والســـاعات املرصعـــة باألملـــاس إن ميزانيتها 
للمعـــرض ال تتخطى خمســـة آالف ريال (زهاء 

1300 دوالر)، مشـــيرة إلـــى ان مـــا تنفقـــه هي 
وصديقاتهـــا على املجوهرات ســـنويا ”يعتمد 

على حفالت الزفاف“ التي يعتزمن حضورها.
وال يحـــول التـــزام النســـاء الســـعوديات 
بارتداء العباءة دون إقبال السيدات على شراء 
املجوهرات واملالبس التي حتمل توقيع أسماء 
بارزة في عالم املوضة، والتي تنتشر متاجرها 
في الســـعودية، حيث تتزين الســـيدات بأجمل 
احللى خالل سهرات الزفاف اخلاصة بالنساء.

وفي إحـــدى زوايا املعرض، تســـاعد نوف 
الغيبـــاوي قريبتها التي تقيـــم جناحا صغيرا، 

وحتمل بابتسامة جلية حلقا صغيرا لألذنني.
وتقول ”لدينا األملاسة الراقصة!“، موضحة 
أنها ”ليســـت غالية الثمن، 1600 ريال فقط“، أي 
ما يعـــادل 415 دوالرا، موضحـــة ان مجوهرات 
قريبتهـــا تباع عـــادة عبر اإلنترنـــت، وتتوجه 

إلىاجلميع وال تقتصر على األغنياء.
وذكـــر بيـــان للمعـــرض علـــى اإلنترنت أن 
الســـعودية هي خامس أكبر مســـتهلك للذهب 
واملجوهرات في العالم وأن النساء السعوديات 

هن األكثر إنفاقا على املجوهرات في العالم.
وأضاف أن الســـعودية تهيمن على ســـوق 
املـــاس في اخلليـــج حيـــث يقـــدر أن الرياض 
وحدهـــا تنفـــق 323 مليـــون دوالر علـــى املاس 
ســـنويا بينما كل فرنســـا تنفق في السنة مبلغ 

257 مليون دوالر.

بريق الذهب واأللماس يغازل السعوديات

زوجة جوني ديب تفلت من السجن لحسن سلوكها
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