
} الكويــت - تســـعى دول مجلـــس التعـــاون 
اخلليجـــي إلـــى إجنـــاح مفاوضات الســـالم 
اجلارية في الكويت بني فرقاء األزمة اليمنية.

وتهـــدف من وراء ذلك إلـــى تأكيد دعمها للحل 
السياســـي في اجلارة اجلنوبية، وأن التدخل 
العســـكري لم يكن خيارا بل خطوة اضطرارية 
لتســـهيل العودة إلى االنتقال السياسي على 

أرضية املبادرة اخلليجية.
وقـــال مراقبـــون إن دول مجلـــس التعاون 
متـــارس ضغطـــا هادئا علـــى وفـــد احلكومة 
الشـــرعية فـــي اليمـــن من أجـــل العـــودة إلى 
املفاوضات، وعدم إعطـــاء الفرصة للمتمردين 
لالنسحاب وتعليق الفشل على عاتق احلكومة 
ومـــن ورائها دول التحالـــف العربي، وخاصة 

السعودية.
وال تريد دول اخلليـــج تكرار ما يجري في 
سوريا بعد انسحاب املعارضة من مفاوضات 
جنيـــف، وهو مـــا اســـتغله النظام الســـوري 
لتوســـيع عملياتـــه علـــى األرض مـــن جهـــة، 
والســـعي إلى إظهار املعارضـــة كجهة رافضة 
للحوار مســـتفيدا خاصة من الدعم الروســـي 

غير احملدود.
وتريد الرياض التأكيـــد للمحيط اإلقليمي 
وللواليات املتحدة، أنهـــا قادرة على لعب دور 
مؤثـــر في إحالل الســـلم واألمن فـــي املنطقة، 
وأن هـــذه الرؤية هي التي سيتأســـس عليها 
التحالف العربي والذي ستعود له وحده مهمة 

حفظ األمن اإلقليمي.
وتراهن السعودية، ومن ورائها بقية دول 
مجلس التعاون واملغرب واألردن ومصر، على 
أن ينجـــح التحالف اجلديد في تقدمي نفســـه 
كقوة قـــادرة علـــى حماية أمـــن املنطقة وحل 

مشاكلها، ودون احلاجة إلى تدخل خارجي.
ويبـــذل األمـــني العـــام ملجلـــس التعـــاون 
مســـاعي  الزيانـــي  عبداللطيـــف  اخلليجـــي 
اللحظات األخيـــرة الرامية إلنقاذ مشـــاورات 

السالم اليمنية في الكويت.
والتقـــى الزياني فـــي الريـــاض بالرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هادي فـــي محاولة 
إلعادة الوفد احلكومي إلى طاولة املشـــاورات 
قبل أن يطير إلـــى الكويت للقاء أعضاء الوفد 
واالطـــالع على خلفيات موقفهـــم الذي أفضى 

إلى توقف املشاورات.
وعلمـــت ”العرب“ أن الوفـــد احلكومي قدم 
عدة اشتراطات الستئناف جلسات املشاورات 

احلوثيـــني  تصعيـــد  عقـــب  توقفـــت  التـــي 
خلروقاتهـــم للهدنة علـــى األرض والتي بلغت 
ذروتها بالســـيطرة على معسكر لواء العمالقة 
في محافظة عمران (شمال صنعاء) والذي يعد 

واحدا من أقوى األلوية العسكرية في اليمن.
وســـلم رئيس الوفد اليمنـــي املفاوض في 
الكويت املبعوث الدولي إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد قائمة مبطالـــب احلكومة للعـــودة إلى 
املشـــاورات والتـــي تضمنت االنســـحاب من 
معســـكر لواء العمالقة وتسليم األسلحة التي 
مت نهبها، وااللتزام بالهدنة املوقعة في مدينة 

ظهران جنوب السعودية.
وكانت قوات تابعة للحوثيني قد ســـيطرت 
على معســـكر ”لواء العمالقة“، التابع للجيش 
اليمني فـــي محافظة عمران، شـــمال صنعاء، 
فجـــر األحد املاضي، مـــا أدى إلى إعالن الوفد 

احلكومي، تعليق مشاركته في املشاورات.
وطالـــب الوفد احلكومي، أيضـــا، بإطالق 
ســـراح كافة املعتقلني في الســـجون احلوثية 

بحسب ما تضمنه قرار مجلس األمن 2216.
كما طالب بتوضيح رسمي من الوفد الذي 

ميثل الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح في 
املشـــاورات حول تصريحاتـــه األخيرة والتي 
تتناقـــض كليا مع أي رغبة فـــي التوصل إلى 

حل جدي لألزمة اليمنية.
وعـــاود طيـــران التحالـــف العربي قصف 
مواقـــع للحوثيني في مناطق متفرقة من اليمن 

وخصوصا ميناء املخا في محافظة تعز.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
اســـتئناف عمليـــات التحالف اجلويـــة يأتي 
انســـجاما مع ما هو معلن عـــن حق التحالف 
في التصدي ألي خروقات تتعرض لها الهدنة.
وأضافـــت املصادر أنـــه مت رصد حتركات 
عســـكرية كبيرة يقوم بهـــا احلوثيون وقوات 
صالـــح بهـــدف فرض سياســـة األمـــر الواقع 
وتعزيـــز جبهاتهـــم التي تعاني مـــن االنهيار 
وهو ما يعد استغالال سلبيا للهدنة اإلنسانية. 
كما أن التحالف هدف من خالل عودة عملياته 
اجلوية بشـــكل جزئي إلـــى دفع احلوثيني إلى 
االنخراط في مشـــاورات الســـالم بشكل جدي 
وإيصـــال رســـالة لهم ولصالح بـــأن التحالف 

مازال متماسكا.

حتركات  سياســـيون  مراقبـــون  ووصـــف 
احلوثيني الدبلوماسية األخيرة باملخادعة في 
ظل سعيهم إلى تسويق خطاب إعالمي موجه 
إلى دول التحالف تغلـــب عليه لغة املصاحلة، 
وهو ما عكســـته التصريحـــات األخيرة حملمد 
عبدالســـالم الناطق الرســـمي باسم اجلماعة 
ورئيس وفدها إلى الكويت والذي ســـعى فيها 

ملغازلة السعودية.
وقـــال احمللل السياســـي اليمني ياســـني 
التميمـــي إنـــه ”مـــن الواضح أن مشـــاورات 
الكويـــت بـــدأت تفقد فـــرص النجـــاح في ظل 
انســـداد األفـــق الـــذي تســـبب فيـــه إصـــرار 
احلوثيـــني على مواصلة احلـــرب وعدم اتخاذ 

أي خطوة في اجتاه بناء الثقة“.
واعتبـــر أن وفـــد احلكومـــة اتخـــذ القرار 
املناسب، وأفسد خطة التغطية التي يقوم بها 
املتمـــردون علـــى مخطط تغييـــر الوقائع على 
األرض، مشـــيرا إلى أن احلوثيني ال يعتبرون 
مشـــاورات الكويـــت طريقا مناســـبا لتحقيق 
أهدافهـــم، ولهـــذا يركـــزون علـــى التهدئة مع 

السعودية.

} واشــنطن - يعقد الشرق األوسط، الذي مير 
بتحوالت قاسية، آماال كبيرة على االنتخابات 
الرئاســـية األميركية التي اقتربـــت كثيرا من 
عبـــور املراحـــل التمهيديـــة، لكـــن ديناميكية 
السباق ونظرة املرشحني للمنطقة تثيران لدى 

الكثيرين قلقا متزايدا.
الســـابقة  اخلارجيـــة  وزيـــرة  وتقتـــرب 
واملرشـــحة الدميقراطيـــة هيـــالري كلينتـــون 
ورجل األعمال اليميني املتطرف دونالد ترامب 

من التفرد بسباق مثير.
ولـــم يتمكن احلزب اجلمهـــوري من تقدمي 
مرشـــح وســـطي يحظـــى بخبـــرة كبيـــرة في 
السياســـة الدوليـــة. وفـــي املقابـــل انحصـــر 
الصـــراع فـــي صفوفه بني تيد كـــروز وترامب 
اللذيـــن يتبنيـــان أفـــكارا معاديـــة لألجانـــب 
وسياســـات شـــديدة التحفـــظ جتـــاه الوضع 

االقتصادي في البالد.
ومـــع اقتـــراب ترامب من الفوز بترشـــيح 

احلـــزب، حيـــث ينظـــر الكثيرون داخلـــه إليه 
باعتبـــاره دخيال، تتصاعد موجـــة االنتقادات 
لترامـــب بني أعضـــاء احلزب فـــي الكونغرس 
العتمـــاده الوثيـــق علـــى صورتـــه اإلعالمية، 
مـــن  كبيـــرة  قطاعـــات  اســـتفزاز  وتعمـــده 

األميركيني.
وتواجـــه كلينتـــون فـــي املقابـــل بيرنـــي 
ساندرز، املرشح اليســـاري الدميقراطي الذي 
متكن مـــن حصد الكثير من أصوات الشـــباب 
رغـــم كبر ســـّنه. ولكنها تبدو قاب قوســـني أو 

أدنى من الفوز بترشيح احلزب.
وال تبدو كلينتون متحمســـة كثيرا لتعاط 
أكثـــر فاعلية جتـــاه الصراعـــات احملتدمة في 
الشرق األوسط، وعلى رأسها احلرب السورية 
وتوســـع النفوذ اإليراني الطائفي في املنطقة، 

وتراجع أسعار النفط.
وتتذكـــر وزيـــرة اخلارجية الســـابقة بألم 
سياســـاتها امللتبســـة في ليبيا، التي أدت في 

ســـبتمبر 2012 إلـــى مقتل الســـفير األميركي 
كريس ســـتيفنز إثر اســـتهداف مسلحني ملقر 

القنصلية األميركية في بنغازي.
ويعتقد على نطاق واســـع أن هذا احلادث، 
باإلضافة إلى رغبتهـــا في تبني حتالف أوثق 
مع دول شرق آسيا واحمليط الهادئ، سيشكالن 
سياســـات ال تقـــل حتفظـــا عن اســـتراتيجية 
أوباما التي يصفهـــا كثيرون بـ“املترددة التي 

تفتقر إلى احلسم“.
ويســـتغل ترامب تردد كلينتون في ترويج 
سياســـاته الشـــعبوية، رغم عدم أخـــذ خبراء 
السياســـة الدوليـــة رؤاه، التي بناها بشـــكل 
رئيسي من تقارير الصحف، على محمل اجلد.
وقال الرئيس باراك أوباما خالل العشـــاء 
السنوي ملراســـلي البيت األبيض الثالثاء ”إن 
ترامب ليس الشـــخص الذي ميكـــن اعتباره، 
حتى داخل احلزب اجلمهوري، مؤهال للتعامل 

مع مشكالت الرئاسة“.

وســـخر أوباما من ســـطحية رؤى ترامب 
حـــول السياســـة اخلارجية. وقال فـــي كلمته 
أمام الصحافيـــني ”يقولـــون إن ترامب يفتقر 
إلـــى اخلبـــرة في السياســـة اخلارجيـــة، لكن 
للموضوعيـــة فإنه قضى ســـنوات في لقاءات 
مع زعماء من جميع أنحاء العالم مثل السيدة 
سويد والسيدة أرجنتني والسيدة أذربيجان“.

ويحمل خطاب ترامـــب تناقضات عدة، إذ 
يصر على ضـــرورة تنحي الواليـــات املتحدة 
عـــن دورها في قيادة العالـــم، بينما يدعو إلى 

”القضاء على تنظيم داعش قضاء مبرما“.
وقال ترامـــب في مقابلة مـــع فوكس نيوز 

الثالثـــاء ”هذا بلـــد طاملا كان شـــرطي العالم. 
أعتقـــد أننا لـــم نعد قادرين علـــى القيام بهذه 
الوظيفـــة اآلن. نحـــن ندعـــم اليابـــان بأموال 
طائلة، وننفق على حماية الســـعودية ميزانية 

كبيرة. هذا جنون“.
وأضـــاف ”اليوم يصنع داعش ثروة طائلة 
عبر استغالل النفط الليبي، لو أننا أبقينا على 

القذافي في احلكم ما كان كل ذلك أن يحدث“.
وأكد ”هناك حرب أهلية طائفية جتري اآلن 
في الشـــرق األوســـط، وقد أضعنا وقتا طويال 
يصـــل إلى أكثر من 15 عاما في وســـطها. جاء 

الوقت لينتهي كل ذلك“.
ومبجرد اإلعالن عن فوز كلينتون وترامب 
واجلمهوري،  الدميقراطي  احلزبني  بترشـــيح 
سيكون قادة ومراقبون في الشرق األوسط قد 
أدركوا أن اخلبرات املتدنية والعقد السياسية 
والشـــخصية قد حتدد طبيعـــة االنفالت الذي 

سيرسم مالمح املنطقة حلقبة إضافية.
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عقد كلينتون وشعبوية ترامب.. الشرق األوسط معلق بحبال أميركية مهترئة
[ كلينتون تضع خطوات مهتزة في منطقة سببت لها متاعب كبيرة [ ترامب يريد القضاء على داعش وتجاهل الشرق األوسط في الوقت ذاته
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واشنطن تدعم العبادي: 

تقاطع التنافر مع طهران
} شــتوتغارت (أملانيا) - ال يخفي املســـؤولون 
األميركيـــون دعمهم لرئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي، وبقائه على رأس احلكومة ملا 
ميثله من ضمانة الستمرار العملية السياسية، 
وخاصـــة لكونه نقطة تقاطع مع اإليرانيني في 

العراق.
وقال وزير الدفاع األميركي أشـــتون كارتر 
االثنـــني إن العبـــادي فـــي موقـــف قـــوي رغم 
االضطرابات السياســـية فـــي العراق وإن ذلك 
يرجـــع إلى أســـباب منها جناحاتـــه امليدانية 

والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف.
وأضـــاف أن العبادي ”يؤمن بكل األشـــياء 
املهمة ملســـتقبل العراق وكان شريكا فيها…أي 
دولة متماســـكة وليســـت مجرد دولة تدور في 

دوامة الطائفية“.
وليســـت املـــرة األولـــى التي يعلـــن فيها 
مسؤولون أميركيون دعمهم لبقاء العبادي في 
السلطة، ودعم اإلصالحات التي ينوي تنفيذها 

إلخراج العملية السياسية من أزمتها.
وقال مراقبون إن الدعم األميركي حال دون 
محـــاوالت اإلطاحة بالعبادي التـــي كان يقف 

وراءها سلفه نوري املالكي.
وأشـــاروا إلى أن رئيس الـــوزراء احلالي 
وإن بدا ضعيفا وغير مســـنود بشكل كاف من 
األحزاب الدينية، فإن البيت األبيض يتمســـك 
بـــه لقابليتـــه للتعاطي بإيجابيـــة مع مصالح 

واشنطن ودورها في العراق.
ووصـــف الرئيس األميركي بـــاراك أوباما 
لبالده، وذلك في  العبادي بـ“الشـــريك اجليد“ 
ختام القمة اخلليجية األميركية التي عقدت في 

العاصمة السعودية الرياض منذ أسبوعني.
ومنذ أيام أرســـل أوبامـــا نائبه جو بايدن 
للقـــاء العبـــادي، ثم رئيـــس إقليم كردســـتان 

املنتهية واليته مسعود البارزاني. 
واعتمدت مقاربـــة إدارة الرئيس األميركي 
للوضع العراقي على مهاجمة رئيس احلكومة 
السابق نوري املالكي واإلصرار على استبداله 
بالعبادي خاصة أنها غيرت اسراتيجيتها من 
االنســـحاب النهائي من العراق في ديســـمبر 
2011 إلـــى عـــودة حـــذرة ومدروســـة هدفهـــا 

اإلشراف املباشر على املعارك ضد داعش.
وأعلنت واشنطن خالل فترات متباعدة عن 
إرســـال مجاميع صغيرة من القوات اخلاّصة، 
حتـــى قـــارب عـــدد القـــوات األميركيـــة على 

األراضي العراقية أربعة آالف.
والحظ مراقب سياســـي عربي أن العبادي 
ميثل نقطة تقاطع وليس تنافر بني واشـــنطن 
وطهـــران، وأن اســـتدعاء مقتـــدى الصدر إلى 

طهران يصّب في مصلحة هذا التقاطع.
وقـــال املراقب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”إشـــارة كارتر إلى قوة العبادي تعكس رسالة 
أميركية واضحة لألطراف العراقية واإلقليمية 
بأن واشـــنطن داعمة لهذا اخليـــار دون غيره، 
وأن على اجلميع املناورة حتت هذا السقف“.
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} جنيف – شـــهدت األيام األخيرة سلسلة من 
اللقاءات الدوليـــة تمحورت حول إنقاذ الوضع 
السوري من االنهيار ميدانيا وفي نفس الوقت 
تهيئة الظـــروف لعودة األطرف الســـورية إلى 

المسار التفاوضي.
وأجرى ستيفان دي ميستورا مبعوث األمم 
المتحدة الخاص إلى سوريا محادثات مع وزير 
الخارجية الروسي ســـيرجي الفروف الثالثاء، 
في موســـكو. وأعرب عن رغبته في إحياء وقف 

األعمال القتالية على األرض.
وقال بعد لقائه الفروف إن محادثات السالم 
الســـورية قـــد تســـتأنف إذا جـــرى مـــّد تهدئة 
متداعية بحيث تشمل مدينة حلب وهو أمر أكد 

هو والفروف أنه قد يحدث خالل ساعات.
وأعرب عن اعتقـــاده أن هناك فرصة لوقف 
األعمـــال القتالية عن طريق تعزيز ومّد عمليات 

التهدئة المحلية.
وتابع في مؤتمـــر صحافي بعد المحادثات 
”نأمـــل أن نتمكن في غضون بضع ســـاعات من 
استئناف وقف األعمال القتالية. وإذا تمكنا من 

فعل ذلك فسنعود إلى المسار الصحيح“.
ومن جانبه، أبدى وزير الخارجية الروسي 
أمـــال في اإلعالن عـــن وقف المعـــارك في حلب 

خالل وقت قريب جدا.
وكان دي ميســـتورا قـــد أجـــرى لقاءات مع 
كل مـــن وزراء الخارجيـــة األميركـــي واألردني 
والسعودي في جنيف قبل انتقاله إلى موسكو.

وفـــي محاولة للقطع مع بقائهم على هامش 
الملف الســـوري أظهـــرت دول أوروبية رغبتها 
فـــي العـــودة ولعـــب دور أكبر في هـــذا الملف 
الذي بدا في األشـــهر الماضية حبيس روســـيا 

والواليات المتحدة فقط.
ســـيعقد  اجتماعـــا  أن  ألمانيـــا  وأعلنـــت 

األربعـــاء بيـــن مبعـــوث األمـــم المتحـــدة إلى 
سوريا ستيفان دي ميســـتورا والمنسق العام 
للهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات، الممثلة ألطياف 
واسعة من المعارضة السورية، رياض حجاب 
ووزيري الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت 

واأللماني فرانك فالتر شتاينماير.
وقالت وزارة الخارجيـــة األلمانية في بيان 
”ســـتركز النقاشـــات على كيفية إيجاد الظروف 
المؤاتية الستمرار مفاوضات السالم في جنيف 
وتهدئة العنف وتحســـين الوضع اإلنساني في 

سوريا“.
مـــن جهتها دعت كل من فرنســـا وبريطانيا 
إلى عقد اجتماع عاجـــل لمجلس األمن الدولي 
لبحث الوضع في مدينة حلب السورية، بحسب 

ما أفاد سفيرا البلدين.

وفـــي وقـــت ســـابق أكـــد وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد أن ثمـــة حاجـــة 
لمبادرة جديدة حيال األزمة الســـورية كي يظل 

الحوار قائما.
وكانت موســـكو وواشـــنطن قد رعتا وقفا 
إلطـــالق النار الذي بدأ ســـريانه في 27 فبراير، 
لكنه شهد خروقات متتالية تصاعدت خطورتها 
منذ أيام، وال ســـيما في مدينة حلب، كبرى مدن 

شمال سوريا.
ويـــرى متابعـــون أن التحـــرك األوروبـــي 
المسجل مؤخرا يأتي تعبيرا عن استيائهم من 
تحييدهم عن الشأن السوري واستفراد كل من 
روسيا وأميركا في رعاية المحادثات السورية.
ويعتبر المحللون أن هذا التحرك ســـيكون 
مفيـــدا للمعارضة الســـورية في ظـــل التهاون 

األميركي واقتراب مواقفه من الجانب الروسي 
(الداعم الرئيسي للنظام).

وقال رياض نعســـان آغا المتحدث باســـم 
الهيئة العليـــا للمفاوضات لـ“العرب“ ”ال يمكن 
البـــدء بمفاوضـــات جـــادة تصـــل إلـــى حلول 
مقبولة، ما لم يتم تنفيذ قرار مجلس األمن 2254 
وبخاصة البنـــود 12 و13 و14 وهـــي المتعلقة 

بالمسار اإلنساني“.
وطالـــب آغا بضـــرورة وقـــف القصف على 
المدنيين، وهذا ما تنص عليه كل القرارات ذات 
الصلـــة وآخرها القـــرار 2268 واتفاقية الهدنة، 
وأضـــاف ”ال بد مـــن االلتزام بجوهـــر العملية 
التفاوضيـــة وهـــو تشـــكيل هيئة حكـــم كاملة 
الصالحيات التنفيذية وال يكون لألسد وأركان 
حكمه دور فيها مع وجود جدول زمني واضح“.

حراك دولي إلطالق جولة جديدة من املفاوضات السورية
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أخبار
 [ دول أوروبية مستاءة من االنفراد األميركي الروسي تستضيف لقاء مع المعارضة
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◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن اشتباكات اندلعت شرقي 

دمشق، حيث شنت الحكومة قصفا 
رغم تهدئة مؤقتة أعلنها الجيش 

السوري في المنطقة.

◄ صرح المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، بأن 

سفارة بالده في روما تلقت إخطارا 
بالعثور على جثمان مواطن مصري 
ملقى على سكة القطار الحديدية في 

مدينة نابولي اإليطالية مساء السبت 
الماضي، مع وجود مظاهر أولية 

لضرب على الرأس والفك.

◄ أقدمت قوات الجيش اإلسرائيلي 
في نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة على هدم منزل عائلة شاب 
فلسطيني متهم بالمشاركة في 

قتل مستوطن وزوجته في أكتوبر 
الماضي.

◄ أكد رئيس مجلس األمن الدولي، 
السفير عمرو عبداللطيف، مندوب 

مصر الدائم لدى األمم المتحدة، والذي 
تتولى بالده رئاسة أعمال المجلس 

لشهر مايو الجاري، أن ”مصر لن 
تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس 

األمن حول مدينة حلب السورية“.

◄ بحث العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني وولي ولي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز، خالل اتصال هاتفي، 
العالقات الثنائية بين البلدين، إلى 

جانب متابعة إنشاء مجلس التنسيق 
السعودي األردني.

◄ نفى رئيس مجلس النواب األردني، 
عاطف الطراونة، ما تردد عن مشاركة 

إسرائيل في ”قمة المنتدى العالمي 
للنساء في البرلمانات 2016“، التي 
تنطلق في العاصمة األردنية، يوم 

األربعاء، بمشاركة شخصيات سياسية 
وبرلمانية من عشرات الدول.

باختصار

وقــــــف األعمــــــال القتالية في ســــــوريا بات 
الهدف احملوري للمجتمع الدولي، باعتباره 
املفاوضات بني  ــــــد لعــــــودة  الطريق الوحي

األطراف املتنازعة.

{يبـــدي الرأي العـــام في لبنـــان انتقادات شـــديدة لجهود الحكومة فـــي مكافحة الفســـاد، وتصور 

(المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا، وهذا أمر مقلق للغاية}.
كورالي برينغ
منسقة األبحاث في منظمة الشفافية الدولية

{الهجمات المتعمدة والمباشرة على المستشفيات في سوريا جرائم حرب، وحرمان الناس من الوصول إلى 

الرعاية الصحية األساسية انتهاك خطير للقانون اإلنساني الدولي}.
بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

ال حلول بدوننا

سعيد قدري

المصـــري  الرئيـــس  التقـــى   – القاهــرة   {
مـــن  وفـــدا  الثالثـــاء،  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
الكونغرس األميركي برئاســـة السيناتور مايكل 
ماكـــول رئيـــس لجنة األمـــن القومـــي بمجلس 
النواب، وبحثا ســـبل دعم التعـــاون ومواجهة 

التنظيمات اإلرهابية.
وجاءت زيارة الوفد األميركي، ضمن سلسلة 
من الزيارات رفيعة المســـتوى درج على القيام 
بها عدد من المسؤولين األميركيين إلى القاهرة، 
مؤخرا، كان آخرها زيارة وزير الخارجية جون 
كيـــري في 20 أبريـــل الماضي، ســـبقتها زيارة 
قائد القيـــادة المركزيـــة العســـكرية األميركية 
جوزيف إل فوتيل، وزيارة لرئيس هيئة األركان 

المشتركة األميركية إف دانفورد جونيور.
الزيـــارات المتكـــررة لنـــواب ومســـؤولين 
أميركيين إلى القاهرة تطرح العديد من الدالالت 
واإلشـــارات، وال ســـيما وســـط حالة االلتباس 
والغموض بشـــأن تعامـــل اإلدارة األميركية مع 
النظام فـــي مصر وعدم وضـــوح رؤيتها حيال 

عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.
مهدي عفيفـــي عضو الحـــزب الديمقراطي 
األميركي أشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
الرئيـــس باراك أوباما يحـــاول تصحيح بعض 
المسارات التي كان لها تأثير سلبي على توجه 

الرأي العام العربي واإلسالمي.
وشـــهدت العالقة بين الواليـــات األميركية 
والـــدول العربية المحوريـــة ومنها مصر هزات 
كبيرة خالل الســـنوات األخيرة في ظل غموض 

إدارة أوباما والتبـــاس مواقفها حيال القضايا 
الحارقة في المنطقة.

وقـــرأ ســـفير مصر األســـبق في واشـــنطن 
عبدالرؤوف الريدي تواتـــر الزيارات األميركية 
خالل فترة وجيزة في سياق االعتراف بمحورية 
الدور المصري فـــي مكافحة اإلرهاب، ومحاولة 

منع المزيد من التدهور في العالقات.
وقال الريدي لـ“العرب“ الحرب على اإلرهاب 
أصبحت مفتوحة على ســـيناريوهات مختلفة، 
ولـــم تعـــد الواليـــات المتحـــدة تملـــك رفاهية 
محاصـــرة العناصر المتشـــددة بمفردها، وكان 

من الضروري التنسيق والتعاون مع مصر.
لكـــن هناك من رصـــد نوعا مـــن القلق لدى 
اإلدارة األميركية بســـبب انفتـــاح القاهرة على 
روســـيا وبعض دول أوروبا، وتوقيع اتفاقيات 

اقتصادية وعســـكرية، مـــا أّدى إلى حرج داخل 
إدارة أوباما التي تستعّد للرحيل.

وتطرق لقاء السيســـي مـــع وفد الكونغرس 
إلى تعزيـــز التعاون بين البلديـــن، وبحث آخر 
تطـــّورات األوضـــاع فـــي المنطقـــة، ومواجهة 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، وتأكيـــد التـــزام مصر 
المتحـــدة والحرص  الواليـــات  بشـــراكتها مع 

المتبادل على تعزيزها في مختلف المجاالت.
وأوضحت نورهان الشـــيخ أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة لـ“العرب“ بأن هناك 
ملفـــات عالقة بين البلديـــن، وفرضت التغيرات 
اإلقليمية ضرورة حســـمها، وال سيما أن اإلدارة 
األميركية الحالية على وشـــك الرحيل وتحاول 
واشنطن سلوك استراتيجية واضحة في منطقة 

الشرق األوسط.

واشنطن تعمل على تلطيف األجواء مع القاهرة قبل رحيل إدارة أوباما

} طهــران - لقي األمين العـــام لحركة الجهاد 
اإلســـالمي الفلســـطينية رمضان عبدالله شلح 
اســـتقباال حارا فـــي طهران التـــي يزورها هذه 

األيام.
ويعكس حجم االســـتقبال واحتفاء وسائل 
اإلعالم اإليرانية به رغبة طهران في التســـويق 
الفلســـطينية  للفصائـــل  الحاضـــن  لصـــورة 
ومحاولـــة دحض العزلة اإلقليمية التي تطوقها 

جّراء سياساتها العدوانية.
وأجرى شـــلح خالل هذه الزيارة المستمرة 
عـــدة لقاءات مع كبـــار المســـؤولين اإليرانيين 
آخرهـــا مســـاء االثنيـــن، حيـــث التقـــى رئيس 
المجلـــس االســـتراتيجي للسياســـة الخارجية 
اإليرانيـــة كمـــال خـــرازي، وقبلهـــا بســـاعات 
اســـتقبله أمين المجلس األعلـــى لألمن القومي 

اإليراني علي شمخاني.
وكان رمضان عبدالله شلح قد أجرى األحد، 
لقاء مطوال مع المرشـــد األعلـــى علي خامنئي، 

جّدد خالله والء حركته لطهران.
وحـــرص األميـــن العـــام لحركـــة الجهـــاد 
اإلســـالمي خـــالل لقاءاتـــه على الضـــرب على 
”الوتر الحساس“ بتوجيه انتقادات الذعة للدول 

العربية حيال موقفها من إيران.
وذهب إلى حّد اعتبار أن طهران هي المدافع 
الوحيد عـــن الشـــعب الفلســـطيني، معربا عن 
أســـفه التخاذ منظمة التعاون اإلسالمي مواقف 
ضـــّد من وصفهم بـ“داعمي مقاومة فلســـطين“، 
فـــي إشـــارة إلى االنتقـــادات التـــي وجهت إلى 
إيران وحزب الله اللبناني في البيان الرســـمي 

الجتماع أعضائها األخير في تركيا.
وزعم شـــلح ”أن بعض الدول العربية تعمل 
علـــى مواجهـــة الجمهورية اإلســـالمية لكونها 
عنصر الســـالم واالســـتقرار في المنطقة، وذلك 
بهدف إضعـــاف جبهة المقاومـــة والتعاون مع 

أعداء العالم اإلسالمي“.
وتطـــرق شـــلح للمـــرة األولى إلـــى األزمة 
الســـورية، التـــي حـــرص على مدار الســـنوات 
الماضية على النـــأي بحركته عنها، حيث اتهم 
”الكيان الصهيوني بإثـــارة األزمة بهدف ضرب 

القضية الفلسطينية ووضعها طّي النسيان“.
الجهـــاد  لحركـــة  العـــام  األميـــن  زيـــارة 
وتصريحاته المثيرة التي تناقلتها على أوســـع 
نطاق وســـائل إعالم إيرانية، هي بمثابة تجديد 
البيعة إليـــران، وتأكيد على أن الحركة ليســـت 
بصـــدد مغادرة فلكها، عّلها بذلـــك تفتح مجددا 

”حنفية“ األموال اإليرانية المغلقة منذ أشهر.
وكانـــت العالقة بين إيـــران وحركة الجهاد 
قد شـــهدت على مدار العامين الماضيين فتورا 
كبيرا جّراء التزام الحركة الفلسطينية الصمت 
حيال ما يحصل في المنطقة (ســـوريا واليمن) 
واختيـــار مبدأ النأي بالنفـــس وعدم إعالن أي 
موقف داعـــم لطهران فـــي الملفـــات المتورطة 
بها، وهو األمر الذي أثار اســـتياء المســـؤولين 
اإليرانييـــن، الذين قرروا البحـــث عن بديل لهم 

على الساحة الفلسطينية.
فـــكان تكوين حركـــة الصابرين فـــي قطاع 
غـــزة، هذه الحركة التي تشـــكلت مـــن مجموعة 
انشـــقت عن الجهاد، ومحاولة ترسيخ وجودها 

في األراضي الفلســـطينية، ولكـــن يبدو أن هذا 
المشروع لقي فشال ذريعا.

غضب إيران مـــن الجهاد ترجم أيضا بقطع 
دعمها للحركة األمر الذي أدخل هذه األخيرة في 
أزمة مالية كبيرة، جعلتها غير قادرة على صرف 

أجور موظفيها.
ودفـــع هـــذا الوضع قيـــادة الجهـــاد وعلى 

رأســـها رمضان عبدالله شـــلح إلى التردد على 
لبنان للقاء مســـؤولين من حزب الله وإقناعهم 

بالتدخل لصالحهم لدى طهران.
وتّوجـــت تدخـــالت الحـــزب اللبناني بهذه 
الزيارة، والتي ُيتوقع أن يعود على إثرها الدعم 
المالي للحركة، وفي المقابل تتحول الجهاد إلى 
أداة شبيهة بحزب الله لتنفيذ أجندات طهران.

حركة الجهاد اإلسالمي تجدد بيعتها إليران

ثالوث الفوضى

رياض نعسان آغا:

ال يمكن البدء بمفاوضات 

جادة ما لم يتم تنفيذ قرار 

مجلس األمن 2254

} بــريوت - تصـــّدر لبنـــان قائمـــة منظمـــة 
”الشـــفافية الدوليـــة“ للدول األكثر فســـادا بني 
تســـع دول عربية هي األردن ومصر والسودان 

واليمن واملغرب واجلزائر وفلسطني وتونس.
وكشـــف تقرير للمنظمة عن تزايد الفســـاد في 
الـــدول العربية التســـع خالل العـــام 2015، مع 
التشـــديد على الوضع في لبنان في ظل األزمة 

السياسية التي تعصف به، وتزايد االحتقان.
ويشـــير التقرير الصادر الثالثاء إلى أن 61 
باملائـــة من مواطني الدول املعنية، يعتبرون أن 
الفساد تفشى خالل الســـنة املنصرمة، غير أن 

البيانات تتفاوت بني مختلف البلدان.
وبلغت نســـبة الذين يعتقدون أن الفســـاد 
ازداد إلـــى 92 باملائة في لبنـــان و84 باملائة في 
اليمـــن و75 باملائة فـــي األردن، و62 باملائة في 
تونـــس مقابل 28 باملائة في مصـــر و26 باملائة 

في اجلزائر.
وينظـــر الرأي العام فـــي كل من هذه الدول 
بســـلبية إلـــى جهـــود حكوماتها علـــى صعيد 
مكافحة الفســـاد ويعتبر عمل الســـلطات سيئا 

في التصدي لهذه اآلفة.
وركزت املنظمة الدولية أساسا على الوضع 
اللبناني الذي يعاني من أزمة سياســـية عميقة 
وال سيما مع شـــغور موقع الرئاسة منذ عامني 
وعـــدم إجراء انتخابـــات تشـــريعية منذ العام 

2009، فضال عن ترسخ الكانتونات الطائفية.
وقالت املســـؤولة باملنظمـــة كورالي برينغ 
”مـــا يثير قلقنا بصورة خاصـــة هو لبنان يبدي 
الـــرأي العـــام انتقادات شـــديدة جـــدا جلهود 
احلكومة ملكافحة الفســـاد، وتصور (املواطنني) 
ملستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا“.

وأضافـــت برينغ ”هذا مقلق للغاية، النتائج 
مشـــابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى 
حرب أهلية“. وشـــهد لبنان علـــى مدار األعوام 
املاضيـــة مظاهـــرات تصاعـــدت وتيرتها العام 

املاضي تنديدا باستشراء الفساد.
والالفت أن تقرير منظمة الشفافية الدولية 
لم يتطرق إلى العراق الذي يشهد تفشيا ملظاهر 

الفساد بشكل يصعب حصره.
ويتبـــّوأ العراق قائمة الدول األكثر فســـادا 
في العالم وفق كل املعطيات وتقارير املنظمات 

االقتصادية والسياسية الدولية.
ويشـــهد العـــراق، اليـــوم، أزمة سياســـية 
عاصفـــة نتيجـــة رفـــض األحـــزاب الطائفيـــة 
احلاكمة ألّي إصالح سياســـي قـــد يفتح الباب 

أمام احملاسبة.

لبنان يتصدر قائمة الدول 

العربية األكثر فسادا



} بغــداد - ســــارع تيار رجل الدين الشــــيعي 
العراقي مقتــــدى الصدر الثالثــــاء للتبّرؤ من 
شــــعارات مناهضة إليــــران رفعها متظاهرون 
خــــالل عمليــــة االقتحــــام األخيــــرة للمنطقــــة 
اخلضراء فــــي العاصمــــة بغــــداد، واعتبرها 
مراقبــــون مؤشــــرا على تصاعــــد الغضب في 
األوساط الشعبية العراقية من سياسات إيران 
وتدّخلهــــا في بالدها، ودليــــال على وعي رجل 
الشارع العراقي مبســــؤولية طهران عما آلت 
إليه األوضاع في البلد من ســــوء على مختلف 
املستويات السياســــية واألمنية واالجتماعية 

واالقتصادية.
واكتســــى احلــــدث أهميــــة خاّصــــة كون 
الشــــعارات املناهضــــة إليــــران صــــدرت هذه 
املّرة عن الشارع الشــــيعي املفترض –نظريا- 
مواالته لطهران على أســــاس عقائدي طائفي، 
وباعتبــــاره موجها من قبل قيادات سياســــية 

ودينية تعلن الوالء الصريح إليران.
وخــــالل اقتحــــام أتبــــاع مقتــــدى الصدر 
للمنطقة اخلضــــراء حيث مقرات الســــفارات 
األجنبية وأهم املؤسسات السيادية مبا فيها 
مقــــّر احلكومة ومبنــــى البرملان دّوى شــــعار 
”إيران برة برة“ بشــــكل فاجأ منظمي االقتحام 
ذاتهــــم مــــن أتبــــاع مقتــــدى الصــــدر وأفراد 
ميليشــــيته ســــرايا الســــالم املكلفني مبواكبة 

العملية.
واعتبــــر ذلك مبثابــــة إنذار جــــّدي إليران 
وللسياســــيني العراقيــــني املوالني لها بشــــأن 
انفــــالت الشــــارع بــــكل طوائفــــه وأعراقه عن 
الضبط والتوجيه بعد أن عّمت القناعة بفشل 
جتربــــة حكــــم األحزاب الشــــيعية املســــتمّرة 
منــــذ الغــــزو األميركــــي للبلد وإســــقاط نظام 

حزب البعــــث وإطالق عملية سياســــية قامت 
على احملاصصة وأتـاحت إليــــران نفوذا غير 
مســــبوق في العراق عن طريق وكالء محليني 
من قادة دينيني وسياســــيني وقادة ميليشيات 

مسّلحة.
كمــــا شــــمل اإلنــــذار مقتدى الصــــدر ذاته 
بشــــأن عدم إمكانيــــة متاديه إلى مــــا ال نهاية 
في لعبة الركوب على موجة الغضب الشعبي 
وتوجيهها بعيدا عــــن زعزعة ”الثوابت“ ومن 
بينها املطالبة بإسقاط حكم األحزاب الشيعية 
ما ســــيمّثل أكبــــر ضربة للنفــــوذ اإليراني في 

العراق.
وجنح الصدر إلى حّد بعيد في ”ترويض“ 
مســــتثمرا  االحتجاجــــات  وقيــــادة  الشــــارع 
جماهيريته املستمّدة أساسا من مكانة عائلته 
في مجال التدين الشــــيعي، ومــــن عدم توّرطه 
بشكل مباشــــر في جتربة احلكم الفاشلة ومن 
معاداته لرئيس الوزراء السابق نوري املالكي 
ذي السمعة السيئة لدى الغالبية العظمى من 
العراقيني بعد ثماني سنوات في احلكم انتهت 
بحصيلــــة كارثية علــــى مختلف املســــتويات 
يلّخصها وقــــوع أجزاء كبيرة من البالد حتت 
ســــيطرة تنظيم داعش أواســــط ســــنة ٢٠١٤، 
فضال عن حالة شبه اإلفالس االقتصادي التي 

يعاني العراقي اليوم تبعاتها.
لكن جناح الصدر يبدو محدودا مع وقوف 
رجل الشــــارع على عقم احلركــــة االحتجاجية 
لزعيــــم التيــــار الصدري، وعــــدم فاعليتها في 
إحــــداث أي تغييــــر في األوضاع السياســــية 
واالقتصاديــــة واألمنية التــــي فجرت الغضب 
الشــــعبي صيف العــــام ٢٠١٥ انطالقا من أزمة 
انقطــــاع التيار الكهربائــــي في عّز فصل احلّر 
الشــــديد، وهــــي األزمــــة التي ما تــــزال قائمة 
وبشــــكل أكثر حــــّدة بعد ما يقــــارب العام من 

تفّجر موجة االحتجاج.
وحرفــــت حتــــّركات مقتدى الصــــدر حركة 
االحتجــــاج عــــن مشــــغلها الرئيســــي املتمثل 
مبحاربــــة الفســــاد وإصــــالح األوضــــاع ذات 
الصّلة املباشــــرة بحيــــاة املواطــــن العراقي، 

باجتاه صراع سياســــي مفتوح بــــني الفرقاء 
املتنافسني على املناصب السياسية واملكاسب 
املاديــــة، مبا في ذلــــك فرقاء البيت الشــــيعي، 
حيــــث برز التيــــار الصــــدري مجــــّددا كقطب 
مضاد حلزب الدعوة اإلسالمية بقيادة رئيس 
الوزراء الســــابق نوري املالكي والذي ينتمي 

إليه رئيس الوزراء احلالي حيدر العبادي.
وميّثــــل صراع الفرقاء العراقيني الشــــيعة 
مشــــكلة كبرى إليران املعنية بتماسك أتباعها 

مبا يضمن بقاءهم في احلكم.
ولن تكون من الهني على إيران املســــارعة 
للرهان على مقتــــدى الصدر رغم صعوده إلى 
مقّدمــــة املشــــهد، ملعرفتها مبزاجيتــــه وتقّلب 
مواقفــــه، وأيضــــا لضعف رؤيته السياســــية 

وضيق آفاقه في املجال.

وفــــي املقابــــل بــــدا الصــــدر فــــي أكثر من 
مناســــبة معنيا بتقدمي نفسه إليران باعتباره 

رجل املرحلة في العراق.
ويفّســــر ذلك االمتعاض الشديد الذي عّبر 
عنه التيار الصدري من الشــــعارات املناهضة 
إليران خــــالل عملية اقتحام املنطقة اخلضراء 

وما مّثلته من إفساد خلطة زعيم التيار.
وأعلنــــت كتلــــة ”األحــــرار“ فــــي البرملــــان 
العراقــــي التابعة ملقتــــدى الصــــدر، الثالثاء، 
رفض األخير للهتافات املناهضة إليران، التي 
رددها أتباعه عند اقتحامهم، السبت املاضي، 

للمنطقة اخلضراء في العاصمة بغداد.
وقال ضياء األسدي، رئيس الكتلة في بيان 
إن ”الهتافات ضد إيــــران بعد اقتحام املنطقة 
اخلضــــراء مرفوضة مــــن ســــماحته ـ مقتدى 

الصدر ـ ومن كتلة األحــــرار، وجماهير التيار 
الصدري الواعية“.

وردد آالف املتظاهريــــن مــــن أتباع الصدر 
خالل وبعد اقتحامهم للمنطقة اخلضراء عقب 
فشل البرملان العراقي في عقد جلسة للتصويت 
علــــى الكابينة الوزارية حلكومــــة التكنوقراط 
اجلديــــدة، هتافــــات مناهضة لطهــــران منها 
”إيــــران برة بــــرة“، ما جعل عناصر ميليشــــيا 
ســــرايا الســــالم احلاضرين بأزيائهم املدنية 
ملواكبة عملية االقتحام ينقّضون بسرعة على 
مجموعة الشــــبان التي بــــادرت بالهتاف ضّد 
إيــــران، فيما أّكد شــــهود عيان أنه جرت خالل 
ذلك مصادرة الفتات عليها شــــعارات ورسوم 
ناقدة لقيادات إيرانية ولتدخالتها في الشــــأن 

العراقي.
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هتافات «إيران برة برة» تنذر طهران وأذرعها في العراق

[ مالمح وعي في الشارع الشيعي العراقي بخطورة الدور اإليراني [ المتظاهرون أفسدوا خطة مقتدى الصدر للتقرب من طهران

◄ تسّلم أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، الثالثاء، 

رسالة خطية من العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز قالت 

وكالة األنباء الكويتية الرسمية إنها 
”تتصل بعالقات البلدين إضافة 

إلى المستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والدولية“.

◄ أكدت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة دعمها للعملية السياسية 

الليبية التي دشنها اتفاق 
الصخيرات بالممكلة المغربية. 

وجاء ذلك على لسان وزير الشؤون 
الخارجية أنور قرقاش لدى استقباله 
الثالثاء في دبي مارتين كوبلر ممثل 

األمين العام لألمم المتحدة لدى 
ليبيا.

◄ سيطر مسلحو تنظيم داعش، 

الثالثاء، على بلدة تلسقف ذات 
الغالبية المسيحية والواقعة على 

بعد ثالثين كيلومترا شمالي مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى 

العراقية، وذلك بعد معارك عنيفة مع 
قوات البيشمركة الكردية استخدم 

فيها مقاتلو داعش سيارات مفخخة 
وانتحاريين.

◄ بدأ رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 

الثالثاء، من العاصمة البنغالية 
دكا، جولة آسيوية تستغرق عدة 

أيام وتشمل كال من فيتنام وكوريا 
الجنوبية واليابان، حيث يجري 

مع كبار المسؤولين بالدول األربع 
محادثات بشأن التعاون في عدة 

مجاالت ال سيما المجال االقتصادي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع األميركية، 
الثالثاء، مقتل جندي أميركي في 

مهمة قتالية ضد تنظيم داعش قرب 
مدينة أربيل بشمال العراق حيث 

تنتشر قوات أميركية خاّصة.
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أخبار

صدور هتافات معادية إليران عن أتباع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر ينبئ 
عن مقدار الضجر الذي أصاب العراقيني مبختلف أعراقهم وطوائفهم جّراء السياســــــات 
ــــــة في بالدهم، وينذر أتباع إيران في العراق من رجال دين وسياســــــة بأن ضبط  اإليراني
الشــــــارع إلى ما ال نهاية وتوجيهه بعيدا عن املساس بالنفوذ اإليراني في البلد بات أمرا 

مستحيال.

«نحن ال نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة وال نستخدم السياسات االقتصادية في أغراض 

سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين، وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار}.

عادل اجلبير
 وزير اخلارجية السعودي

«حكومـــة العبـــادي عمليـــا لن تنجح بعد أن اســـتغرقت إلـــى اآلن عاما ونصف العـــام دون أي حلول 

للمشاكل. وعليه فتشكيل حكومة أخرى أمر معقول}.

محمود عثمان
 برملاني عراقي

رياح االقتحام جرت بما ال تشتهيه سفن الصدر

باختصار

لن يكـــون مـــن الهـــني علـــى إيران 

املســـارعة للرهـــان علـــى مقتـــدى 

الصـــدر ملعرفتها بتقلـــب مواقفه 

وضعف خلفيته السياسية

◄

اإلمارات تشرع في مناصحة املتأثرين بالفكر املتشدد

مطالبة عربية بتمثيل 

دائم في مجلس األمن

} نيويــورك - طالبـــت المجموعـــة العربيـــة 
بتمثيل عربي دائم بكامل الصالحيات في فئة 
المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي 
لمجلس األمن الدولي وبتمثيل عربي متناسب 

في فئة المقاعد غير الدائمة.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الســـفير 
منصور عياد العتيبـــي المندوب الدائم لدولة 
الكويت لدى األمم المتحدة نيابة عن المجموعة 
العربية أمام المفاوضـــات الحكومية الدولية 
بشأن مسألة إصالح مجلس األمن عند مناقشة 

مسألة التمثيل اإلقليمي وفئة العضوية.
وأكد العتيبي، وفق ما نقلته وكالة األنباء 
الكويتيـــة، أهميـــة مراعـــاة أن تكـــون جميع 
المجموعـــات الجغرافيـــة واإلقليميـــة ممثلة 
بشـــكل مناســـب في عضوية المجلس، مشيرا 
إلـــى أن المجموعـــة العربية تمثـــل نحو 350  
مليون شـــخص وتضم في عضويتها 22 دولة 
مـــا يعادل 12 في المائة مـــن العضوية العامة 
لألمم المتحدة. وقال إن تعدد القضايا العربية 
التـــي ينظرهـــا مجلـــس األمن تعكـــس أهمية 
التمثيل العربي الدائم في فئة المقاعد الدائمة 
لضمان إيصـــال وجهة النظـــر العربية خالل 

مناقشات مجلس األمن بشكل مستمر.
وأكـــدت المجموعة العربيـــة حرصها على 
المســـاهمة في المناقشـــات بفعالية للوصول 
إلـــى حل توافقي يتنـــاول جميع الموضوعات 
التفاوضيـــة بما يعزز مـــن ديمقراطية مجلس 

األمن ويضفي الشفافية على أساليب عمله.

} أبوظبــي - ُنقل عن مصـــدر إماراتي تأكيده 
الشروع في تشغيل مراكز املناصحة املخصصة 
إلعـــادة تأهيل املتأثريـــن باألفـــكار اإلرهابية 
والتـــي نص عليهـــا قانون مكافحـــة اإلرهاب 
الـذي أصدره الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان ســـنة ٢٠١٤، مبينا أن املراكز 
تضم أطباء نفســـيني وأخصائيني اجتماعيني 
ووعاظا، وأن إخضـــاع املغرر بهم للمناصحة 

يتم عبر أحكام قضائية نهائية.
وُنقـــل الثالثـــاء عن جاســـم النقبي عضو 
املجلـــس الوطنـــي االحتـــادي اإلماراتي قوله 
قضايـــا  فـــي  مؤخـــرا  صـــدرت  أحكامـــا  إّن 

إرهابيـــة تتضمن إيـــداع املدانني فـــي مراكز 
املناصحة، والتي تعمل على إخضاع احملكوم 
عليهـــم واألشـــخاص الذين كانوا ســـيقعون 
فرائس ملنظمـــات وجماعات إرهابيـــة دولية، 
جللســـات نفســـية واجتماعية ودينية النتزاع 
األفكار املســـمومة من عقولهم وإرســـاء الفكر 
املعتـــدل وإعـــادة تأهيلهم ليصبحـــوا فاعلني 
فـــي مجتمعاتهم، بحســـب ما نقلـــه موقع ٢٤ 

اإلخباري عن النقبي.
وتطّبق جتربة مناصحـــة املتأثرين بأفكار 
اجلماعات املتشـــّددة إلى حـــّد اآلن في اململكة 

العربية السعودية، محّققة جناحا نسبيا. 

ويرى مختصـــون أن ألســـلوب املناصحة 
نقـــاط قـــّوة أبرزها منـــح فرصة للمغـــّرر بهم 
لالندماج في املجتمع مجـــّددا وخصوصا من 

فئة الشباب.
وينـــص القانون االحتادي اإلماراتي رقم ٧ 
لسنة ٢٠١٤، بشـــأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية 
في مادته الـ٦٦ على أن ُينشـــأ بقرار من مجلس 
الوزراء مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية 
وإصالح احملكوم عليهم في اجلرائم اإلرهابية 

أو من توافرت فيهم اخلطورة اإلرهابية.
وجاء إصـــدار قانـــون إماراتـــي لإلرهاب 
ليضفي قّوة القانون على سياسات وإجراءات 

ما فتئت تتخذها هذه الدولة اخلليجية باجتاه 
تكريـــس االعتـــدال ونبـــذ التشـــّدد مبختلف 
أشكاله ونشر التســـامح وقبول االختالف في 

الرأي واملذهب والعقيدة.
وكثيـــرا ما يتحـــّدث املراقبون عن «منوذج 
خصوصي إماراتي» يقولـــون إّن تطبيقه آتى 
نتائجه في تأسيس مجتمع متفتح ومتسامح 
وغير حاضن للتشـــّدد على عكـــس الكثير من 
مجتمعـــات دول املنطقـــة التي بـــدأت تواجه 
تهديـــدات جّدية لوحدتهـــا بفعل جنوح بعض 
فئاتهـــا نحـــو التطـــرف والتعّصـــب املذهبي 

والطائفي، وحتى العرقي أحيانا.

} رســـام جرافيتي يرســـم صورة زعيم الحوثيين حســـين بدر الدين الحوثي على جدار في العاصمة اليمنية صنعاء التي تحتلها الجماعة الشيعية 
بقوة السالح وتفرض رموزها على سكانها.



} رومــا - أفـــادت صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية بأن تنظيم الدولة اإلســـالمية شن 
هجوما على قوات خاصة بريطانية وإيطالية 

في مدينة مصراتة جنوب شرق ليبيا.
وأكـــدت الصحيفـــة أن الهجـــوم أدى إلى 
مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات اإليطالية، 
مـــع احتمـــال ســـقوط ضحايـــا مـــن القوات 

البريطانية كذلك.
ورّجح متابعون للشـــأن الليبـــي أن يدفع 
استهداف القوات اإليطالية اخلاصة احلكومة 
إلى التدخل عسكريا في ليبيا أو قيادة حتالف 
عســـكري يضم عددا من الدول التي أبدت في 
مناســـبات عدة اســـتعدادها للتدخل في ليبيا 
لتأمـــني مصاحلها هناك حتت غطاء شـــرعي 
قوامه دعم حكومة الوفاق الوطني في حربها 

ضّد التنظيمات اجلهادية.
ومنـــذ أســـابيع تداولت صحـــف إيطالية 
أخبارا عن خطة عســـكرية وضعتها احلكومة 
اإليطاليـــة برئاســـة ماتيو رينزي بالتنســـيق 
مع الواليات املتحدة وحلف شـــمال األطلسي 
(ناتو) إلرســـال املزيد من اجلنود إلى ليبيا ما 

بني مقاتلني ومدربني عسكريني.
وأكد ينس شتولتنبرج األمني العام حللف 
شـــمال األطلســـي، االثنني، أن احللف مستعد 
لتمديـــد دوره فـــي ليبيـــا والبحر املتوســـط 

بالتعاون مع االحتاد األوروبي.
مشـــاركة  اســـتبعدوا  مراقبـــني  أن  غيـــر 
الواليـــات املتحدة فـــي حلف تقـــوده إيطاليا 
للتدخـــل في ليبيا خاصة أن أوباما صّرح منذ 
أســـابيع بأن عـــدم التخطيط ملـــا بعد التدخل 
العســـكري للناتو في ليبيا ســـنة 2011 والذي 
أســـفر عن اإلطاحة بنظام معمر القذافي، هو 

أكبر خطأ خالل فترة واليته الرئاسية.
وأصبحـــت ليبيـــا بعـــد تدخـــل الناتـــو 
واإلطاحة بنظام معمر القذافي مسرحا ملعارك 
بني ميليشـــيات وقوات موالية للحكومة، كما 
أصبحت مســـرحا العتداءات إرهابية يتبناها 
تنظيـــم داعش الذي متكن من اختراق احلدود 
الليبية والسيطرة على بعض املدن واملناطق.

وأبدت إيطاليا في وقت سابق استعدادها 
للتدخـــل في ليبيا حتى أن الســـفير األميركي 
في إيطاليـــا جون فيلب أكد في شـــهر مارس 
إيطالـــي  جنـــدي  آالف  خمســـة  أن  املاضـــي 
ســـيتوجهون إلى ليبيا، موضحـــا أن القوات 
اإليطالية ســـتذهب إلى العاصمة طرابلس من 

أجل تأمينها والتصدي لتنظيم داعش.
لكن رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي، 
أكـــد أن حكومتـــه تتعـــرض لضغـــوط كبيرة 
لتنفيذ تدخل عسكري في ليبيا، لكنها ترفض 
اخلضوع لتلك الضغوط واختارت نهجا آخر.

وقال فـــي تصريحات صحافيـــة، اإلثنني، 
اإليطالية،  وفقا ملـــا نقلته وكالـــة ”أنســـامد“ 
إن ”حكومتـــه قاومت ضغوطـــا لتنفيذ تدخل 
عســـكري في ليبيا منذ أشـــهر من مجموعات 
ضغـــط مختلفة، قـــد يقول البعـــض إن األمر 
يتعلق باللوبي. رمبا قـــال أحدهم هيا، فلنقم 
بالتدخـــل، لنذهـــب بالطائرات، لنرســـل 5000 
شـــخص وطائرات إلى ليبيـــا“، لكن حكومته 
اختارت مســـارا مختلفا دون أن يحدد ماهية 

هذا املسار.
وســـبق أن أكد وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي اإليطالـــي باولو جينتيلوني، عدم نية 
رومـــا ”خوض حـــرب خاطفة“ فـــي ليبيا عما 
قريب، مشددا على أولوية العملية السياسية.

ونقل التلفزيون احلكومي عن جينتيلوني 
القـــول ”صحيـــح أن الوقـــت آخذ فـــي النفاد 
بالنســـبة إلى ليبيـــا، لكن اخليار السياســـي 
الدبلوماســـي هـــو املمكـــن فقـــط فـــي الوقت 

الراهن“. وأضاف، ”ال ننوي عرض عضالتنا، 
وال توجـــد طـــرق مختصرة حلـــل الوضع في 
ليبيا، وهـــذا يعني أنه لن تكـــون هناك حرب 

خاطفة على األبواب“.
وتأتـــي تصريحات جينتيلونـــي ردا على 
تقارير نشـــرتها وسائل إعالم إيطالية مؤخرا 
حول تدخل عســـكري غربي وشـــيك في ليبيا 

تقوده روما.
وتابـــع جينتيلوني ”احلكومـــة اإليطالية 
أدركـــت أخطـــاء املاضي، وتعمـــل على تهيئة 
الظـــروف لتحقيق االســـتقرار في ليبيا، وذلك 

من خالل إجناح العملية السياسية“.
وسواء قررت روما التدخل في ليبيا أم ال، 
فإن القرار يظل رهـــني موافقة حكومة الوفاق 
الوطني برئاســـة فايز السراج على اعتبار أن 
ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة على أقاليمها 
إلـــى جانب توفـــر الغطاء القانونـــي من قبل 

مجلس األمن. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تحتضن تونس، الخميس فعاليات 
الدورة الـ34 لمجلس وزراء خارجية 

دول ”اتحاد المغرب العربي“، 
وستكون أزمتا ليبيا وسوريا على 

رأس جدول األعمال. وقالت الخارجية 
التونسية في بيان لها، ”يؤكد 

احتضان تونس لهذا االستحقاق 
المغاربي الهام تعلق بالدنا بالوحدة 

المغاربية كخيار استراتيجي“.

◄ نقلت صحيفة ”أ ب س“ األسبانية، 
عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، أن 
مصدر القلق األساسي بالنسبة إلى 

أسبانيا من الظاهرة الجهادية ال 
يوجد داخل حدودها بل في المغرب، 

بسبب عودة حوالي 200 مقاتل إلى 
المغرب.

◄ دعت الهيئة السياسية لحزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية 

في تونس مناضلي الحزب إلى 
المساهمة في إنجاز المؤتمر القادم 

للحزب المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو 
.2016

◄ أكد وزير الشؤون المغاربية 
واالتحاد األفريقي وجامعة الدول 

العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، 
موقف بالده الداعم للحوار السياسي 

والتسوية السليمة للنزاعات في 
ليبيا، مضيفا أن الجزائر ستعيد 

افتتاح سفارتها بالعاصمة طرابلس 
قريبا.

◄ جّدد رئيس ”المجلس األعلى 
العجيلي  للقبائل والمدن الليبية“ 

البريني، التأكيد على موقف المجلس 
الرافض لـ“حكومة الوفاق الوطني“، 

التي تشكلت وفق اتفاق وقعته 
أطراف ليبية في مدينة الصخيرات 

المغربية في ديسمبر الماضي، واتهم 
هذه الحكومة بـ“العمل وفق أجندات 

خارجية“.

باختصار

إيطاليا تتعرض لضغوط دولية للتدخل عسكريا في ليبيا
[ التدخل رهين موافقة حكومة الوفاق ومجلس األمن 
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}  الربــاط - قامـــت مجموعـــة من الســـلفيني 
املنسحبني من تيار حســـن اخلطاب بتأسيس 
جمعيـــة جديدة أطلقوا عليها اســـم ”اجلمعية 
املغربية للســـالم والبـــالغ“، وقد انتخب خالل 
أشـــغال مؤمترها التأسيســـي محمد الفزازي 

رئيسا ملكتبها.
وأفـــادت مصادر للموقـــع اإلخباري ”اليوم 
�24 بـــأن التيـــار الدعـــوي اجلديـــد يراهن في 
االجتماع الـــذي احتضنته قاعـــة مركز تكوين 
وتنشـــيط النســـيج اجلمعوي مبكنـــاس على 
وذلـــك  واجلمعويـــة،  الوعظيـــة  الوظيفيـــة 
اســـتنادا، بحســـب تصريحات الفـــزازي، إلى 
رؤيـــة تصحيحيـــة للمنزلقات التـــي تقود إلى 
التطرف والفهـــم اخلاطئ للدين، خصوصا في 
ظل تنامي الفكر اإلرهابي الذي يقود إلى الفنت 

والتعصب.
وأّدت الصراعـــات وحـــرب الزعامات التي 
رافقت جميع مراحل تأسيس جمعية السلفيني 
فـــي املغرب والتي اختار لها مؤسســـوها مثل 
حســـن اخلطـــاب وعبدالرزاق ســـوماح اســـم 
اجلمعية املغربية للكرامة والدعوة واإلصالح، 

إلى إجهاض املشروع.
ويبـــدو أن ســـلفيي املغـــرب عاجـــزون عن 
االجتمـــاع حتت ســـقف واحد خاصـــة في ظل 
غياب مشـــروع مشـــترك يجمع بينهم بســـبب 
الصـــراع املعلن حول رئاســـة اجلمعية والذي 
دفـــع عبدالواحد بخوت إلـــى مغادرة اجلمعية 
ليلتحق به محمد الفزازي ثم أخيرا عبدالرزاق 

سوماح أبرز مؤسسيها.
ولإلشـــارة تضـــم هيئة جمعية الســـلفيني 
في رئاســـتها أبـــرز رموز الســـلفية في املغرب 
والذيـــن احتوتهم الدولة ضمن اســـتراتيجية 
أمنية شـــاملة لضبط اخلطـــاب املتطرف، ومن 
بينهم محمد الفزازي الذي ّمت اعتقاله على إثر 
تفجيـــرات الدار البيضاء ســـنة 2003 وحكمت 
عليـــه احملكمة بالســـجن 30 عامـــا قضى منها 
تســـع سنوات ليخرج من الســـجن بعفو ملكي 
ســـنة 2012، وعبدالرزاق ســـوماح املُـــدان بـ20 
ســـنة ســـجنا بتهمة تكوين ”حركة املجاهدين 
باملغرب“ قبـــل أن ُيفرج عنه هو أيضا مبوجب 
عفو ملكي سنة 2012، إلى جانب حسن اخلطاب 

زعيم خلية ”أنصار املهدي“.
وأفـــادت مصادر إعالميـــة محلية في وقت 
ســـابق بأن اخلالفات تصاعدت بـــني الفزازي 

وحســـن اخلطاب الـــذي كان مـــن املفترض أن 
يتـــرأس أنصار جمعيـــة الســـلفيني وحتقيق 
املصاحلـــة الشـــاملة بينهم وبـــني الدولة، لكن 
الفـــزازي دخل على اخلط وقام بالتنســـيق مع 
عبدالـــرزاق ســـوماح ليتفقا بعدهـــا على منح 
الفزازي صفة املرشـــد العـــام للجمعية على أن 

يترأسها سوماح.
ويعّد ملف املعتقلني السلفيني أحد امللفات 
العالقة في املغرب نظرا ألهميته وحساســـيته، 
فمن جهة حتاول الســـلطات إعـــادة النظر في 
مقاربتهـــا األمنية بخصوص التعامل مع أبناء 
هذا التيار بغية إعـــادة إدماجهم في املنظومة 
املجتمعية والعقائدية الســـائدة والبعيدة عن 
العنـــف والتطـــرف، ومن جهة أخـــرى تفرض 
عليهم إجراءات أمنية مشـــّددة، ّمما قد يدفعهم 

إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.
وسبق أن أكد مصطفى الرميد وزير العدل 
املغربي عزمـــه فتح حوار وطنـــي هدفه بلورة 
مقاربة شاملة تســـاعد على حّل ملف املعتقلني 

السلفيني وإزالة االحتقان الذي يصاحبه.
وأمـــام انفتاح احلكومة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية على تيار الســـلفية اجلهادية 
وســـعيها إلى إنهـــاء أزمة املعتقلني، أسســـت 
مجموعة من احلقوقيني والفاعلني السياسّيني 
الهيئة الوطنيـــة للمراجعة واإلدمـــاج، وتركز 
هـــذه الهيئة علـــى إقناع الســـلفيني مبراجعة 
أفكارهم وتطالب الدولة باعتماد احلوار معهم 
خاصة إذا لم ُيثبـــت ضلوعهم في أعمال عنف 
ممنهـــج، وهو نفس الطرح الذي تبناه املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان والذي دعا إلى تثبيت 

سياسة تصاحلية مع السلفيني.
ورافـــق إحداث هـــذه الهيئة جدل واســـع 
في املغرب، حيث اعتبر شـــّق مـــن املغاربة أن 
املنتمـــني إلى التيار الســـلفي مبثابـــة القنابل 
املوقوتـــة التـــي تهّدد األمـــن القومـــي للبالد، 
موضحني أن اجلهاد يعّد إحدى ركائز أدبياتهم 

الفكرية لذلك وجب التعامل معهم بحذر.
وكان املغـــرب قـــد شـــهد موجـــة اعتقاالت 
طالـــت، بحســـب منظمـــات حقوقيـــة مغربية 
ودولية مســـتقلة، أكثر من 3 آالف شـــخص في 
صفوف ما بات يعرف بـ“الســـلفية اجلهادية“ 
على خلفيـــة التفجيرات التي هـــزت العاصمة 
االقتصادية للبالد الدار البيضاء (شـــمال) في 
16 مايو ســـنة 2003 وأودت بحياة 42 شـــخصا 

بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيني، 
في هجمات انتحارية وصفت باألسوأ واألكثر 
دموية في تاريـــخ البالد. ومباشـــرة بعد هذه 
األحداث متت املصادقة في البرملان على قانون 
مكافحـــة اإلرهاب، رغـــم املعارضـــة التي كان 
يلقاهـــا قبيل وقوع التفجيرات، وأبرمت وزارة 
العدل املغربية إلى جانب مؤسســـات حكومية 
أخرى اتفاقـــا مع ممثلي الســـجناء في 25 من 

شـــهر مارس 2011 يقضـــي باإلفراج عنهم على 
عدة دفعات.

وأفرجـــت الســـلطات املغربيـــة بالفعل عن 
عدد من أبـــرز قادة التيار الســـلفي في البالد، 
لكـــن اللجنـــة املشـــتركة للدفاع عـــن املعتقلني 
اإلسالميني تتهم السلطات بـ“التأخر في تنفيذ 
باقي بنود االتفاق“، وال يعرف على وجه الدقة 

عدد املعتقلني الذين يقبعون في السجون.

سلفيو المغرب يتسابقون على تأسيس جمعيات دعوية 

ــــــر املتداولة بشــــــأن عزم  ــــــى التقاري رّدا عل
ــــــا التدخل فــــــي ليبيا، أكــــــد رئيس  إيطالي
ــــــو رينزي أن بالده  ــــــوزراء اإليطالي ماتي ال
بخصــــــوص  ــــــة  دولي لضغــــــوط  تتعــــــرض 
موضوع التدخل في ليبيا، مشددا على أن 
روما ترفض اخلضوع ملثل هذه الضغوط. 

أخبار

إيطاليا أمام تحدي التدخل

الصراعات تشق صفوف السلفيين

«ملـــف الصحراء ســـيظل عقـــودا من الزمـــن، واملغرب يربح نقاطا ويخســـر أخـــرى كل أبريل. 

املعركة األخيرة ربح خاللها املغرب أمورا كثيرة، رغم الضغوط التي مارسها الطرف اآلخر». 

سعدالدين عثماني
وزير اخلارجية املغربي السابق

«ال يجب أن يكون االختالف في الرأي ســـببا في الحد من الحريات، ألن الديمقراطية ال تقاس على 

أساس احترامها لقانون األغلبية، ألنه إذا لم يتم احترام األقلية سقطت الديمقراطية».

كمال اجلندوبي
وزير تونسي مكلف بالعالقات مع املجتمع املدني

اإليطالية  القوات  استهداف 

يدفع  قــد  ليبيا  فــي  الــخــاصــة 

تحالف  قــيــادة  إلــى  الحكومة 

عسكري في ليبيا 

◄

صابر بليدي 

} اجلزائــر- التــــزم إلــــى حــــد اآلن تنظيمــــا 
القاعدة وداعش الصمت جتاه ســــقوط رأسني 
مهمني من صفوفهما الناشــــطة، منذ عدة أيام 
على يد وحدات اجليش اجلزائري، في كل من 
محافظتي سكيكدة (٥٠٠ كلم شرقي العاصمة)، 
وإليــــزي علــــى احلــــدود اجلزائريــــة الليبية، 
ويتعلق األمر باملستشار العسكري والضابط 
املنضوي  الشــــرعي في فصيل ”الفتح املبني“ 
حتت لــــواء تنظيم القاعــــدة، املدعو أبوعبيدة 
يوســــف العنابي، إلى جانب أحد أمراء تنظيم 
داعش، الــــذي قضى برفقــــة إرهابيني آخرين 
على احلدود الليبية، في غضون هذا األسبوع.

ومنذ محاولــــة اختراق القاعــــدة النفطية 
”اخلرابشــــة“ في عمــــق اجلنــــوب اجلزائري، 
من قبل فصيــــل إرهابي قام في شــــهر مارس 
املاضي باستهداف القاعدة بواسطة صورايخ 
تقليدية الصنــــع، حتســــبا الختراقها وتكرار 
ســــيناريو قاعدة ”تيقنتورين“ في يناير ٢٠١٣، 
لم تسجل وحدات اجليش واألمن اجلزائريني 
أي محاولــــة أمنية للتنظيمات املســــلحة، رغم 
احملــــاوالت املســــتمرة لدحر وتدميــــر مواقع 

وجيوب اإلرهابيني.
وقضى اجليش اجلزائري خالل األسابيع 
األخيرة علــــى عدد معتبر من املســــلحني، في 
مواقــــع مختلفــــة بالبالد، خاصة فــــي منطقة 
القبائل بوسط البالد، وفي محافظتي سكيكدة 
واملناطق املجاورة للحدود الليبية، كما كثفت 
من حمالت تقفي مجموعات التهريب املتصلة 
بالنشاط املسلح، باعتبارها اخلزان الرئيسي 

لتمويل العمل اإلرهابي.
وذكــــرت مصــــادر أمنيــــة أن ســــقوط أحد 
رؤوس القاعدة في الشــــرق اجلزائري، يكرس 
حالة صــــراع التنظيمني (القاعــــدة وداعش)، 
على تقلد شــــارة الفكر اجلهــــادي في املنطقة، 
رفضــــت  املبــــني“  ”الفتــــح  ســــرية  فعناصــــر 
االنخراط في فصيل ”أنصــــار جند اخلالفة“، 

املوالي لتنظيم داعش منذ أشهر.
ومع تدهور الوضع األمني في ليبيا كثفت 
وحدات اجليش اجلزائري من عملها امليداني 
من أجل مالحقة املســــلحني وتدمير قواعدهم 
اخللفية، مبا صار يعــــرف بـ“حرب املخابئ“، 

التي يستعملها املسلحون لإلقامة والتخفي.
وال يســــتبعد مراقبون أمنيون أن تتحول 
الصحــــراء املشــــتركة بــــني اجلزائــــر وليبيا 
وتونــــس، إلى مالذ لفصائــــل داعش، في حال 
تنفيــــذ أي تدخــــل عســــكري غربي فــــي ليبيا 
لضرب مواقعهم في املدن اآلهلة، مما يشــــكل 

عبئا ثقيال على اجليش اجلزائري.

القاعدة تتجاهل سقوط 

رؤوسها في الجزائر



} أنقرة – أقرت لجنة برلمانية تركية مشــــروع 
قانــــون يرفع الحصانة عن نواب مما يســــمح 
بمالحقتهم قضائيا، األمر الذي يمهد إلصدار 
قانــــون يقول معارضون موالــــون لألكراد إنه 

يهدف إلى النيل منهم وقمع المعارضة.
وقبل ذلك بســــاعات وأثنــــاء بحث اللجنة 
مشــــروع القانون نشب شجار بين أعضاء من 
حــــزب العدالة والتنميــــة الحاكم وأعضاء من 

حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لألكراد.
النــــواب  إن  إخباريــــة  تقاريــــر  وقالــــت 
تراشــــقوا بالماء وتبادلوا الركالت واللكمات 

الشــــعوب  حــــزب  مــــن  أعضــــاء  دفــــع  ممــــا 
الديمقراطي إلى االنســــحاب. وبعد ذلك أقرت 
األحــــزاب البرلمانية الثالثة األخرى مشــــروع 

القانون.
وســــتناقش الجمعية العامة للبرلمان اآلن 
مشــــروع القانون وســــتصوت عليــــه، وهو ما 
قد يرفــــع الحصانة عن أعضاء فــــي البرلمان 

يواجهون حاليا تحقيقات.
وتسبب شــــجار، األسبوع الماضي، أيضا 
فــــي تأجيــــل محــــاوالت تمرير قانــــون يتعلق 
باالتفــــاق الذي أبرم مــــع االتحــــاد األوروبي 

لقبول مهاجرين مقابل السماح بسفر األتراك 
إلــــى دولــــه دون تأشــــيرات دخول وتســــريع 
بانضمــــام تركيا إلى  الخاصــــة  المباحثــــات 

االتحاد.
طيــــب  رجــــب  التركــــي،  الرئيــــس  وكان 
أردوغان، مؤســــس حــــزب العدالــــة والتنمية 
طالــــب بمالحقــــة نــــواب من حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي واتهمهم بأنهم ليســــوا ســــوى 

امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
ويتمتع نواب البرلمــــان التركي بحصانة 
مــــن المالحقــــة القانونية أثنــــاء عضويتهم. 

وبوسع الشرطة فتح ”ملفات“ ضد السياسيين 
من شأنها أن تؤدي إلى عملية قانونية بمجرد 

أن تنتهي فترة شغلهم للمقعد البرلماني.

}  برلني – أعلن وزير الدفاع األميركي، آشتون 
كارتر، الثالثاء، في شــــتوتغارت (جنوب غرب 
ألمانيا) أن الحلف األطلسي يتمسك بسياسة 
”األبواب المفتوحة مع روسيا“ لكنه لن يتردد 
في ”الدفاع عن حلفائه“ إذا ما شــــنت روســــيا 

”عدوانا“.
وقال كارتر خالل حفل انتقال قيادة قوات 
الحلف األطلســــي فــــي أوروبا إلــــى الجنرال 
كورتيس ســــكاباروتي، إن الحلف األطلســــي 
يتمســــك بسياســــة ”األبــــواب المفتوحــــة مع 
من أجل التعاون لمواجهة التحديات  روسيا“ 
األمنيــــة في العالم، إذا ما تخلت موســــكو عن 

سياستها العسكرية.
وشــــدد وزير الدفــــاع األميركي على القول 
”لكــــن الكرملين هــــو الذي يقــــرر. ال نريد حربا 
باردة وال (حربا) ساخنة أيضا. نحن ال نسعى 

إلى جعل روسيا عدوا“.
وشــــدد كارتر على القول ”لكن ال تخطئوا، 
ســــندافع عن حلفائنــــا، وعن النظــــام الدولي 
القائم على أســــس، وعن المستقبل اإليجابي 
الجنــــرال  وســــيخلف  لنــــا“.  يوفــــره  الــــذي 
سكاباروتي الذي كان حتى اآلن قائدا للقوات 

األميركية في كوريا الجنوبية، الجنرال فيليب 
بريــــدالف الذي كان قائدا للقــــوات في أوروبا 

منذ 2013.
وســــيعنى الجنرال سكاباروتي بالعالقات 
الصعبة بين الحلف األطلسي وموسكو، التي 
شــــهدت في الفترة األخيرة عددا من الحوادث 
”الخطــــرة“ فــــي بحــــر البلطيــــق بيــــن ســــفن 

وطائرات روسية وأميركية.
واقتربت طائرات روسية مرارا في الفترة 
األخيرة من سفن أو طائرات عسكرية أميركية 

في بحر البلطيق.
وقــــد وقعــــت هذه الحــــوادث فيما تشــــهد 
العالقات بين موســــكو وواشنطن توترا حول 
عدد من النزاعات كالنزاع في شــــرق أوكرانيا 

أو في سوريا.
ولالحتجــــاج على الضم  أوكرانيــــا،  وفي 
”غير الشــــرعي“ للقرم في مــــارس 2014، وعلى 
هجــــوم االنفصالييــــن الموالين لروســــيا في 
شــــرق أوكرانيــــا ربيــــع 2014، علــــق الحلــــف 
األطلســــي أي تعاون عملي مع موســــكو التي 
يتهمها بدعم المتمردين بالسالح والعناصر.

وأعلنــــت ألمانيــــا، األســــبوع الماضــــي، 
عــــن انفتاحهــــا على اقتــــراح إرســــال جنود 
من الجيــــش األلماني إلــــى ليتوانيا في إطار 
تعزيز الوجود العســــكري الذي يريده الحلف 
األطلسي على جناحه الشرقي، بعد االجتياح 

الروسي للقرم.
وقالت المستشــــارة أنجيــــال ميركل خالل 

مؤتمــــر صحافــــي أن ألمانيا ”تبحــــث كيفية 
مواصلة التزاماتها مــــن أجل تعزيز أمن دول 

الشرق“ األعضاء في الحلف.
وأضافت أن ألمانيا تنظر إلى هذه العملية 
التــــي قررها الحلف األطلســــي أثناء قمته في 

خريف 2014 ”بشكل جدي“.
وأكــــدت ميــــركل فــــي الوقــــت نفســــه، أن 
هــــذا االنتشــــار لن يشــــكل ”تناقضــــا للوثيقة 
التأسيسية بين األطلسي وروسيا“ لعام 1997 

التي تســــعى إلــــى تجنب تمركــــز دائم لقوات 
أطلســــية كبيــــرة في شــــرق أوروبــــا. وتعتبر 
بولنــــدا أن هذه الوثيقة عفــــا عليها الزمن وال 
سيما منذ اجتياح موسكو شبه جزيرة القرم.

أن  األلمانيــــة  اإلعــــالم  وســــائل  وذكــــرت 
الجيــــش األلماني قد يرســــل بين 150 إلى 250 
جنديا إلى ليتوانيا، المجاورة لروسيا، ما قد 
يثير غضب موســــكو غير الغاضبة من زيادة 

الوجود األطلسي على أبوابها.

االتحـــاد  يوافـــق  أن  يتوقـــع   – بروكســل   {
األوروبـــي، األربعاء، على دخول مواطني تركيا 
إلى فضاء شـــنغن دون الحاجة إلى تأشـــيرة، 
تطبيقا ألحد مطالب أنقرة الرئيسية لالستمرار 
في تنفيذ اتفاق الهجرة، وفق ما ذكرته مصادر 

أوروبية.
وذكرت المصـــادر الثالثـــاء أن المفوضية 
األوروبية، الذراع التنفيذي لالتحاد الذي يضم 
28 بلـــدا، ســـيطلب من تركيا تطبيـــق مزيد من 
اإلجراءات لكي يســـتفيد مواطنوها من دخول 
منطقـــة التنقل الحر (شـــنغن) دون تأشـــيرات 

بحلول يونيو المقبل.
وأكـــدت أنقـــرة تنفيذ هذا الطلـــب في إطار 
االتفـــاق مع االتحـــاد على اســـتقبال الالجئين 
الذيـــن تتم أعادتهـــم من اليونـــان مقابل قبول 
أوروبـــا الجئين ســـوريين مـــن المخيمات في 
تركيـــا في اتفاق تـــم التوصل إليـــه في مارس 

الماضي.
ويتعيـــن الحصـــول علـــى موافقـــة الدول 
األعضاء فـــي االتحاد والبرلمان األوروبي على 
المطلب التركي بعد موافقـــة المفوضية عليه، 
وهـــو أمر غير مضمون نظـــرا لمخاوف العديد 
من الدول بشأن سجل تركيا في حقوق اإلنسان.
”المفوضيـــة  أن  أوروبـــي  مصـــدر  وذكـــر 
ســـتطرح خطة إضافة تركيا إلـــى قائمة الدول 
المعفيـــة من التأشـــيرات“، مضيفا أن ”64 فقط 
من 72 معيارا تنطبق“، ولذلك فإن الموافقة على 
الخطـــة ال تزال مشـــروطة بالموافقة على باقي 

المعايير.
ويتعيـــن علـــى تركيا تطبيـــق قائمة من 72 
معيـــارا – مـــن بينهـــا إصـــدار جوازات ســـفر 
بيومترية – تم تحديدها عندما ناقشت بروكسل 
وأنقرة في البداية السماح لألتراك بدخول دول 

االتحاد لمدة 90 يوما دون تأشيرات.
وأبرمـــت أنقـــرة واالتحـــاد األوروبـــي في 
18 مـــارس اتفاقـــا مثيـــرا للجدل لوقـــف تدفق 
المهاجرين إلى اليونان انطالقا من الســـواحل 
التركية ينص خصوصا على إعادة المهاجرين 
الذيـــن يصلون بشـــكل غير شـــرعي إلى الجزر 
اليونانية. وفي المقابل، يقبل االتحاد األوروبي 
مقابـــل كل ســـوري يعاد إلى تركيـــا، الجئا من 

تركيا في حدود 72 ألفا.
وضغطـــت تركيا علـــى االتحـــاد األوروبي 
الحتـــرام وعودهـــا بشـــأن هـــذه الخطـــة التي 
تعتبرهـــا أنقرة أكبر مكســـب لها مـــن خطتها 

بشأن الهجرة.
إال أن ألمانيـــا وفرنســـا اقترحتـــا ”آليـــة 
للتراجع� يمكن بموجبها وقف العمل بالســـفر 
من دون تأشـــيرات في حال بقيت أعداد كبيرة 
مـــن األتراك فـــي االتحاد األوروبي بشـــكل غير 
قانوني أو تســـلمت دول االتحاد أعدادا كبيرة 

من طلبات اللجوء من األتراك.

وكان االتحاد األوروبـــي توصل إلى اتفاق 
مـــع تركيـــا إلعـــادة جميـــع المهاجريـــن ”غير 
الذين يصلون إلـــى اليونان بعد  القانونييـــن“ 
20 مارس وترفض طلباتهم للجوء، في محاولة 
لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئا كبيرا على 

أوروبا.
وفي المقابل، فإن االتحاد ســـيعيد توطين 
الجئ ســـوري من المخيمات فـــي تركيا مقابل 
كل ســـوري تستقبله تركيا من الجزر اليونانية 

بهدف ردع الناس عن العبور إلى اليونان.
المخـــاوف  مـــن  العديـــد  االتفـــاق  وأثـــار 
القانونية واألخالقية واتهم معارضوه االتحاد 
األوروبي بالتضحية بقيمه والتغاضي عن قمع 

تركيا المتزايد لحرية التعبير.
وأكـــدت المصـــادر أن االتحـــاد األوروبـــي 
سيســـمح كذلـــك، األربعـــاء، للـــدول بتمديـــد 
الضوابط الحدودية داخل منطقة شنغن نتيجة 
ألزمـــة المهاجرين والهجمـــات اإلرهابية التي 

شهدتها عواصم أوروبية مؤخرا.

وطلبت ألمانيا وفرنسا والنمسا والدنمارك 
والســـويد تمديـــد تلـــك الضوابـــط وقالت إن 
الوضع على الحدود ال يزال ”مضطربا للغاية“.
ومنـــذ 2015 أعادت العديد من دول شـــنغن 
الـ26 فـــرض الضوابط الحدودية بســـبب أزمة 

المهاجرين لتعلق فعليا مبدأ الحدود الحرة.
وتقضـــي قوانين االتحاد بأن الدول يمكنها 
إعادة فـــرض الضوابط الحدوديـــة لمدة تصل 
إلى عامين بفترات تصل إلى ستة أشهر في كل 
مـــرة في األوضاع االســـتثنائية. كما يتوقع أن 
يكشف االتحاد األوروبي، األربعاء، عن مراجعة 
شـــاملة لقوانيـــن اللجوء لتقاســـم مســـؤولية 
المهاجريـــن والالجئيـــن الذيـــن يصلـــون إلى 
أوروبـــا بشـــكل أكثر إنصافـــا. وتعتبر قوانين 
دبلـــن الحالية قديمة وغير منصفـــة لدول مثل 
اليونـــان التـــي دخلهـــا العام الماضـــي معظم 
واألفغان  والعراقييـــن  الســـوريين  الالجئيـــن 
وغيرهم من المهاجرين الذين وصل عددهم إلى 

مليون و250 ألف الجئ ومهاجر.

يقترب األتراك مــــــن جني ثمار االتفاق مع 
ــــــق بإعفائهم من  ــــــني في مــــــا يتعل األوروبي
تأشــــــيرات الدخول إلى القارة، فيما رأى 
فيه مراقبون رضوخا من بروكسل لشروط 
أنقرة، وحتاول برلني وفرنســــــا مترير آلية 
متكنهما من التراجع عن االمتياز املمنوح 

لتركيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

رضوخ أوروبي البتزاز أنقرة في اإلعفاء من التأشيرات
[ باريس وبرلين تقترحان آلية للتراجع عن االمتيازات الممنوحة لتركيا

حرية التنقل لألتراك مقابل الترحيل لهؤالء

◄ فتحت الشرطة في بنغالدش، 
الثالثاء، تحقيقا في قائمة جديدة 

من الشخصيات المهددة بالقتل 
تشمل رئيس جامعة وصحافيين 

ومسؤولين في الحزب الحاكم، 
نشرت بعد سلسلة جرائم قتل 

استهدفت خصوصا مثقفين.

◄ أدانت محكمة دريسدن االبتدائية 
في ألمانيا مؤسسة حركة بيغيدا 

”أوروبيون وطنيون ضد أسلمة 
الغرب“ بتهمة التحريض. وقضت 

المحكمة بتغريم لوتس باخمان 
كبديل عن السجن 120 يوما.

◄ رافقت مقاتالت بريطانية طائرة 
ركاب تابعة للخطوط الفرنسية 

”ايرفرانس� بعد انقطاع االتصال 
بها، بحسب ما أفاد به الطرفان، 
الثالثاء، فيما اهتزت المنازل في 

شمال إنكلترا بفعل المقاتالت التي 
اخترقت جدار الصوت.

◄ قال مكتب رئيس وزراء المجر، 
الثالثاء، إن المجر ستجري 

استفتاء في سبتمبر أو أوائل 
أكتوبر بشأن إن كانت ستقبل أي 

نظام حصص لالتحاد األوروبي في 
المستقبل إلعادة توزيع الالجئين.

◄ أعلن مسؤولون أمنيون، 
الثالثاء، أن قوات كوماندوز 

صومالية، تلقت تدريبا أميركيا، 
داهمت معسكرات تدريب تخص 
فرعا تم تأسيسه حديثا لتنظيم 

الدولة اإلسالمية ”داعش“ في 
الصومال.

◄ تعهدت ألمانيا وفرنسا بتقديم 
المزيد من المساعدات للنيجر التي 

تمثل واحدة من أهم دول العبور 
بالنسبة إلى الالجئين المتجهين 

إلى أوروبا.
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أخبار

البرملان التركي يتجه نحو رفع الحصانة عن نواب املعارضة

الناتو يتعهد بالدفاع عن أعضائه في وجه التهديدات الروسية

باختصار

} القــدس – أعلن حزب العمل اإلســــرائيلي، 
الثالثــــاء، أنه ينظر في إمكانية قطع العالقات 
مع حــــزب العمــــال البريطاني بعــــد اتهامات 
جديــــدة وجهت ألعضــــاء احلــــزب البريطاني 

مبعاداة السامية.
وعلقــــت عضويــــة أكثــــر مــــن ٥٠ عضــــوا 
في حــــزب العمــــال البريطاني في الشــــهرين 
املاضيني بســــبب تعليقــــات أدلوا بها وصفت 
بالعنصريــــة أو املعاديــــة للســــامية، وبينهم 

عمدة لندن السابق كني ليفنغستون.
تعليــــق  عــــن  االثنــــني،  اإلعــــالن،  وبعــــد 
عضويــــة ثالثة أعضــــاء في املجلــــس البلدي 
مواقــــع  عبــــر  نشــــرت  تصريحــــات  بســــبب 
التواصــــل االجتماعــــي، أعلن متحدث باســــم 
احلــــزب اإلســــرائيلي أن قطــــع العالقــــات مع 
احلــــزب البريطانــــي هــــو ”أحــــد اخليــــارات 

املطروحة“.
وقال املتحدث إن حزب العمل اإلسرائيلي 
يبحــــث عن ضمانات من رئيــــس حزب العمال 
جيرميــــي كوربن تؤكــــد أنه يتعامــــل مع هذه 

القضية بالشدة الالزمة.
وفــــي أكثــــر القضايا إثارة للجــــدل، علقت 
عضوية عمدة لندن السابق بعد قوله األسبوع 
املاضي ”عندما فــــاز هتلر في انتخابات ١٩٣٢ 
كانــــت سياســــته هي أنــــه يجب نقــــل اليهود 
إلى إســــرائيل. كان يدعــــم الصهيونية قبل أن 
يصــــاب باجلنــــون وينتهي به األمــــر إلى قتل 

ستة ماليني يهودي“.
وكان ليفينغســــتون يدافــــع عــــن النائــــب 
ناز شــــاه التي علقــــت عضويتهــــا، األربعاء، 
بســــبب تعليقات قدمية على مواقع التواصل 

االجتماعي اعتبرت معادية للسامية.
وكانت شــــاه وضعــــت على فيســــبوك في 
٢٠١٤ صــــورة تظهر إســــرائيل داخــــل خارطة 
للواليات املتحــــدة، كتب حتتهــــا ”حل النزاع 
اإلســــرائيلي الفلسطيني: انقلوا إسرائيل إلى 

الواليات املتحدة (…) حلت املشكلة“.
وعلى الرغم من تصاعد اجلدل، ”ال يواجه 
وفــــق تأكيد زعيمــــه جيرميي  احلــــزب أزمة“ 
كوربــــن الذي حقق فوزا كبيــــرا في انتخابات 
سبتمبر املاضي لكنه يواجه معارضة من قبل 

عدد من كوادر احلزب.
وانتقد كوربن في الســــابق العترافه بأنه 
التقــــى أعضاء في حزب اللــــه وحركة حماس 
خــــالل مؤمتــــر في لبنــــان للبحث فــــي عملية 
الســــالم في الشــــرق األوســــط، قبل أن يصبح 

رئيسا للحزب.
ولــــم يصــــدر أي تعليق مــــن مكتب رئيس 
نتانياهــــو  بنيامــــني  اإلســــرائيلي  الــــوزراء 
وال وزارة اخلارجيــــة، مؤكديــــن إنهــــا قضية 

بريطانية داخلية.

حزب العمال البريطاني 

يثير غضبا إسرائيليا

«مصير أوروبـــا وأفريقيا مرتبط ارتباطا وثيقا، ويجب علينا أن نتصدى معا للتحديات الكبيرة 

التي تقف أمامنا». 

جان مارك أيرولت 
وزير اخلارجية الفرنسي

«نمر بفترة صعبة جدا وحرجة للغاية في تاريخ البالد وتاريخ الديمقراطية لكن البرازيل ســـتقدم 

أفضل ترحيب بالرياضيني والزوار األجانب خالل األلعاب األوملبية».

ديلما روسيف
الرئيسة البرازيلية

حزم الناتو

معيارا فقط من جملة 72 
معيارا مطلوبة طبقتها 
السلطات التركية إلى 

حد اآلن
64

معارضون يؤكدون أن القانون 

نواب  قمع  إلى  يهدف  الجديد 

تحقيقات  فتح  عبر  املعارضة 

ضدهم

◄

آشتون كارتر:

سندافع عن حلفائنا، 

وعن النظام الدولي 

القائم 



األربعاء 2016/05/04 - السنة 38 العدد 610265

} لندن - يشـــّبه الباحث البريطاني جون ماك 
هيوغو، الدولة البوليســـية التي أقامتها عائلة 
األسد بـ“حجر متهاو في قوس منحن تشّده في 
مكانه أحجار محاذية“، وجاء زلزال االنتفاضة 
في ســـنة 2011 فـ“جعل احلجر السوري يتدلى 
بشـــكل هش، ومازلنـــا ال نعرف هل سيســـقط 

بالفعل، ومتى سيحصل ذلك؟“.
هذا التشـــبيه يلخص بدقة ما أجنزه، ماك 
هيوغو في كتاب له صدر أواخر 2015، بعنوان 
”ســـوريا: تاريخ املئة ســـنة األخيرة“، وتؤّكده 
دراســـة لعصام اخلفاجي، املختـــص بالعلوم 
السياســـية واالقتصادية، صدرت منذ أيام عن 
مبادرة اإلصالح العربي، وفيها يشـــير إلى أن 
الثورة الســـورية ليســـت متاما ثـــورة ألغلبية 
سنية تسعى إلى اإلطاحة بنظام طائفي علوي، 
بل هي في جذورها ثورة اجتماعية واقتصادية 
لها عالقة بالتركيبات االجتماعية والســـكانية 

داخل املجتمع السوري.
دراســـة اخلفاجـــي، وفـــق عنوانهـــا، وهو 
”اضمحالل دور املدينة في الثورة الســـورية“، 
رّكزت علـــى اخللفيات االجتماعيـــة والتركيبة 
السكانية للمجتمع السوري، وعالقتها بالبعد 
السياســـي، وجاء إطارها الزماني محّددا منذ 
اســـتقواء حكم عائلة األســـد، أما ماك هيوغو، 
فاتخذ بعـــدا زمنيا أطول، مســـتحضرا تاريخ 

سوريا خالل املئة سنة األخيرة.
يشرح هيوغو كيف ظهرت الدولة السورية 
فـــي البدايـــة حتت الوصايـــة الفرنســـية بعد 
احلرب العاملية األولى، ثم مرت بعقدين ونصف 
العقـــد من الزمن من حالة عدم االســـتقرار بعد 
االســـتقالل في ســـنة 1946، ثم أخيرا أصبحت 
حتـــت ســـيطرة حافـــظ األســـد (الذي أمســـك 
بالسلطة رســـميا في ســـنة 1970) وابنه بشار 
الـــذي خلفه عنـــد وفاته في ســـنة 2000. وعلى 
امتـــداد هذا التاريخ لم تنعم ســـوريا ال باألمن 

الداخلي وال اخلارجي.

جغرافية البؤس

 علـــى اجلبهة الداخلية يبـــني ماك هيوغو 
كيـــف أن بروز نظام األســـد (هياكلـــه وثقافته 
وأهـــم  الطائفيـــة  وتركيبتـــه  االســـتراتيجية 
سياســـاته) يســـلط الكثير من األضـــواء على 
الديناميات احلالية. وكانت هذه النقطة محور 
تركيز دراسة عصام اخلفاجي الذي رغم تأكيده 
علـــى أن الثورة الســـورية قامت بهـــا األكثرية 

السكانية السنية في سوريا ضد هيمنة األقلية 
العلوية داخل الســـلطة لنحو خمسة عقود، إال 
أنـــه يرى أن هناك جوانب أخرى قد تكون أكثر 
أهمية لتفســـير أســـباب الثورة، مســـتندا إلى 
والعشـــوائيات  الفوارق االجتماعية بني املدن 

واملناطق القبلّية.
ويؤكد اخلفاجي على أن الثورة الســـورية 
ومنـــذ انطالقتهـــا كانـــت مختلفـــة متاما عن 
الثـــورات في تونـــس ومصر وليبيـــا واليمن، 
ذلـــك أن احملافظات الصغـــرى، ال العاصمة أو 
حلب، هي التي قـــادت الثورة، على عكس بقية 
الثـــورات العربية التـــي كان للعواصم واملدن 
الكبـــرى الـــدور القيـــادي في حتديـــد مصير 
أنظمتهـــا احلاكمـــة، كما يبحث بشـــكل معّمق 
فـــي الطريقة التـــي تفاعل وفقها ســـكان املدن 

واألرياف مع الثورة.
ينطلق اخلفاجي بدراســـته من آخر تقرير 
أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن حالة 
الفقر وعدم املســـاواة في سوريا في الفترة ما 
بـــني 1997 ـ 2007، أي قبـــل ســـنوات قليلة من 
انطالق الثورة، والذي يشـــير إلـــى أن اإلنفاق 
االســـتهالكي في احملافظات الساحلية العلوية 
كان أعلـــى بنحـــو 150 باملئة مـــن بقية مناطق 
ســـوريا، فيما انخفضت حّصة شـــمال وشرق 

البالد إلى نحو منتصف املتوسط الوطني.
لكنـــه يـــرى أن األســـباب االجتماعيـــة لم 
تكـــن مبررات كافية لتحريض الســـوريني على 
الثـــورة. ويلفـــت إلـــى أن أهم أســـباب الثورة 
الســـورية هي سياســـة النظام التي استنزفت 
موارد املياه الشـــحيحة في ســـوريا متجاهلة 
التحذيـــرات التي أطلقتها هيئـــات عديدة منذ 
النصف الثاني من ثمانينات القرن العشـــرين. 
وتخّلـــت عـــن الفقـــراء اجلـــدد النازحـــني إلى 
ضواحي املدن الكبـــرى تاركة إياهم يواجهون 
مصائرهم، فضال عـــن مراقبة اجلموع الفقيرة 
لتكاثر الثروات بيد ذوي االمتيازات وأصحاب 
الســـلطة، ومظاهر الثراء فـــي املناطق العلوية 
حتديدا، وكل هذا كان -حســـب رأيه- من شأنه 

حتويل املظالم الشعبية إلى مظالم طائفية.

يـــرى اخلفاجـــي أن مصطلـــح ”الثـــورة“ 
مبعناه الدقيق قد ينطبق على املنطقة الغربية 
املكتظة ســـكانيا واملمتدة من إدلب في الشمال 
إلى درعا في اجلنوب، في حني وجدت املناطق 
الشـــرقية والشـــمالية (دير الزور، واحلســـكة، 
والرقـــة) نفســـها في خضم نـــوع مختلف كليا 
مـــن االضطرابات، فحتى اجلماعات املســـلحة 
املقاتلـــة ضـــد النظام فـــي هـــذه املناطق بدت 

منفصلة.
ومـــع تنحيـــة األكـــراد الذين اّتضـــح منذ 
البداية أن معركتهم ليست موجهة ضد النظام، 
وإمنا بهـــدف إقامة حكم ذاتـــي بصرف النظر 
عن أّي تســـوية سياســـية ناجتة، فإن القبائل 
العربية لم تظهر اهتمامها بإيصال القتال إلى 
دمشـــق، وانخراط املناطق الشرقية والشمالية 
الشـــرقية في الثـــورة أتى بعد ســـيطرة جبهة 

النصرة والحقا داعش على املنطقة.
وفي تبريـــره النطالق الثورة من درعا على 
الرغم من أنها ليست األفقر في سوريا (كالرقة)، 
وعـــدم وجـــود هيكلية قبليـــة عالية لتفســـير 
دور درعـــا الريـــادي في الثورة (كديـــر الزور)، 
وأيضـــا رغم أنها كانت معقـــل احلزب العربي 
االشتراكي الذي أسسه وتزّعمه أكرم احلوراني 
والذي اندمج الحقا بحزب البعث في عام 1951، 
ليشـــكال حزب البعث العربي االشتراكي، يرى 
أن سكان هذه املدينة كانوا مسيسني إلى درجة 
عالية، فربطوا تدهـــور أوضاعهم االقتصادية 

مع تراجع مرتبتهم السياسية داخل النظام.
فـــي املقابل يشـــير إلى أن العشـــائر حول 
املدن كدير الزور واحلســـكة والرقة لم تستجب 
للثورة ولم تنضّم إليها كما فعل ســـكان املدن، 
على الرغـــم من أن مناطقهم مـــن أكثر املناطق 
فقرا في ســـوريا. ويبرر ســـلبية هذه العشائر 
بأنهـــا نتيجة عقود من سياســـة األســـد التي 
اســـتغلت التناحر بينها وفاقمتـــه، فضال عن 
حتالفهـــا مع من يحميها ويؤّمن لها مكاســـب 
أوفر حتى لو كان تنظيمات متشـــددة، وهذا ما 
ُيفســـر كون املناطق العشائرية هي أول موطئ 

قدم للجهاديني في سوريا.

عسكرة الثورة

رغـــم اعترافه باســـتحالة حتليل اخللفيات 
االجتماعية للمتظاهرين الذين دعموا اإلطاحة 
بنظام األســـد، إال أن اخلفاجي يعتقد أن قسما 
كبيرا من الطبقة الوســـطى في املدن والبلدات 
الريفية الكبرى قد لعب دورا فّعاال في إشـــعال 
االنتفاضـــة. ويلفت إلى أن البلدات الريفية في 
املناطق القبلية كانت األكثر حماسا لالنضمام 
إلـــى االحتجاجـــات، لكنهـــا لم تفعل بســـبب 

القطيعة بني الريف واحلواضر في سوريا.
هنا يرســـم مـــاك هيوغو مقارنـــات مهمة، 
بـــني الثورة احلالية ضد النظـــام والثورة ضّد 
السلطة االستعمارية الفرنسية، في عشرينات 

القرن العشـــرين، التـــي كان وراءها خليط من 
األسباب االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
وبشـــكل مماثـــل زادت رّدة فعـــل الفرنســـيني 
املفرطة في العنف في صـــّب الزيت على النار، 
ومثلما فعل األســـد اليوم، استخدموا القصف 
اجلـــوي واســـتأجروا مليشـــيات أعضاؤهـــا 

منتدبة من األقليات.
بدوره، يتوقف عصام اخلفاجي عند مسألة 
العســـكرة طويال، ويقول ”يجـــب التأكيد على 
أنـــه لم يكن اللجوء إلى الوســـائل العســـكرية 
خيارا في ســـوريا بل ضرورة، فدمشـــق ليست 
القاهرة وال تونس، وليس فيها جيش محترف 
غير مســـّيس ليقـــف إلى جانب الشـــعب الذي 
استبســـل كي يحافظ على ســـلمية ثورته، كما 

ساقت مجريات األحداث إلى عسكرة الثورة“.
يلفت اخلفاجي إلـــى وجود منطني فكريني 
متعارضني بـــني أصحاب عســـكرة الثورة في 
ســـوريا. وعكس اخلالف بني اجليش السوري 
احلـــر وامليليشـــيات اإلســـالمية هـــذه الطرق 
املتباينـــة فـــي رؤية الثـــورة وحتديـــد العدو 

واألهداف. 
كما يشـــرح ماك هيوغو كيـــف أن املواجهة 
احلالية بني نظام األسد والتنظيمات اإلسالمية 
(مـــن املعتدلني إلـــى تنظيم الدولة اإلســـالمية 
املتطرف) يجب أن ينظر إليها على أنها ليست 
إال آخر مرحلة من صراع تاريخي امتّد لعقود، 
من أبرز مشاهده معركة حماه سنة 1982 عندما 
دكت قوات حافظ األسد مركز املدينة التاريخية 
حيث احتمى اإلخوان املســـلمون الســـوريون. 
لم ينس حافظ األســـد أبدا أن اســـتخدام القوة 
املفرطـــة دون متييز أخمد الثـــورة، وهو درس 
حـــاول ابنه بشـــار أن يكـــرره منـــذ 2011، لكن 

الثورة مستمّرة إلى اآلن.
واســـتنادا إلى هذا التاريخ، يحاول عصام 
اخلفاجي نســـج فكـــرة متخّيلة عـــن التركيبة 
االجتماعيـــة بعـــد أي تســـوية سياســـية في 
ســـوريا. ويؤكد بداية علـــى صعوبة الوصول 
إلى تسوية من دون إشراك املجموعات املسلحة 
اإلســـالمية (املعتدلة) الرئيســـية علـــى األقل، 
ومنحهـــا حّصة في هيئات صنع القرار وإدارة 
البالد، وهذا ليس فقط تكريســـا لعالقات القوة 
العسكرية/ السياسية السائدة بني نظام األسد 
ومعارضيـــه، بل هـــو تكريس لعالقـــات القوة 
اجلديـــدة بني املـــدن والضواحي واملهمشـــني، 
أو بعبـــارة أخرى، إن توازن القوى املترتب عن 
ذلك يعكس التغيرات االجتماعية العميقة التي 
كانت قـــد بدأت قبل ثـــورة 2011 والتي وجدت 

متنّفسها السياسي خالل السنوات املاضية.
ضـــد  ســـوريا  فـــي  املدنيـــة  االنتفاضـــة 
االستبداد والفســـاد كشفت عن ثورة املهّمشني 
ليـــس فقط ضّد النظام السياســـي القائم ولكن 
أيضا ضّد النظـــام االجتماعي القائم. وبغض 
النظر عن التوافق أو االختالف مع الفرضيات 
والنظريـــات التي ُيقّدمهـــا الباحث البريطاني  
جـــون ماك هيوغـــو والباحـــث العراقي عصام 
اخلفاجـــي، إال أن الفكـــرة حتتاج إلـــى الكثير 
من الدراســـة والتعمق، فقد يكون فهم جذورها 
قاعدة وأساســـا إليجاد بعض احللول التي قد 
ُحتقق ألصحاب الثورة الســـورية غاياتهم في 

دولة دميقراطية تعددية تداولية.

سوريا اليوم.. مئة عام من التدخالت الخارجية والتحوالت الداخلية
[ المواجهة الحالية مرحلة من صراع تاريخي ممتد منذ عقود  [ تكريس عالقات القوة يحتم إشراك المجموعات المسلحة في أي تسوية

ــــــس مجّرد معركة للســــــيطرة عليها، بل هي معركــــــة بني املصالح  مــــــا يجري في حلب لي
ــــــاس النفوذ، ومع تصاعد  ــــــات اإلقليمية والدولية، وســــــاحة لصراع اإلرادات وقي والتوازن
احلرب وارتفاع التكلفة يتجّدد الســــــؤال حول الثورة الســــــورية وحقيقتها وأسبابها؛ هل 
حقا اندلعت شرارة الثورة السورية في 2011، في سياق الربيع العربي، أم هي تراكمات 
سابقة وما حدث في 2011 ليس سوى النقطة التي تالقت في بوتقتها االجتاهات الداخلية 
واإلقليمية والدولية؟ هذا التســــــاؤل كان محّل بحث لكل من الباحثني البريطاني جون ماك 
هيوغو والعراقي عصام اخلفاجي، وقد اتفقا على أن احلرب األهلية الدائرة في ســــــوريا 
ــــــوم، ولئن أخذت لونا طائفيا وطابعا دوليا، فإن أصولها تكمن في الظروف االجتماعية  الي

والسياسية واالقتصادية والتاريخية احمللية.

في 
العمق

{أزال نظام األســـد ما يزيد عن ٨٠ ألفا من المواد الطبية من قوافل المســـاعدات اإلنســـانية منذ 
بداية العام الجاري، ما يضاعف من معاناة السوريين}.

إدوين سموأل
املتحدث باسم احلكومة البريطانية في الشرق األوسط

{إدارة الرئيس باراك أوباما فشـــلت في حل القضية الســـورية من خالل الطرق غير العسكرية، في 
حين أنه كان يتوجب حلها عسكريا}.

روبرت فورد
سفير الواليات املتحدة السابق في دمشق

لعنة التاريخ

عصام الخفاجي: 
المحافظات الصغرى، ال دمشق 

أو حلب، هي التي قادت الثورة 
على عكس بقية الثورات العربية

جون ماك هيوغو: 
على مر التاريخ كانت سوريا 
الكبرى عرضة للغزو من كل 

الجهات

حلب… مقياس للنفوذ الدولي

} زاد النظام السوري من تصعيده 
العسكري بعد انسحاب المعارضة السورية 
من جنيف، وشهدت مدينة حلب خصوصا، 

التي تمثل مركز ثقل للمعارضة، غارات 
جوية مكّثفة سقط فيها مدنيون وخّلفت 

دمارا واسعا. واعتبرت المعارضة أن هذا 
التصعيد جاء بضوء روسي أخضر للنظام 

السوري كآخر وسائل الضغط عليها للعودة 
إلى مفاوضات جنيف التي قررت االنسحاب 

منها مؤقتا.
حلب التي تعتبر من أقدم مدن العالم، 
والتي كانت العاصمة االقتصادية لسوريا 
ويقطنها نحو خمسة ماليين سوري قبل 

الحرب، باتت مهددة باالنهيار الكامل. 
وتستعد جحافل الميليشيات األفغانية 

واإليرانية والعراقية واللبنانية لشن هجمات 
للسيطرة عليها، وسط ما يشبه الصمت 

الدولي الكامل.
لم يحرك الجانب األميركي ساكنا أثناء 

ذروة التصعيد الميداني في حلب، وكان 
يجاري الموقف الروسي بضرورة عودة 

المعارضة إلى المفاوضات أكثر من اهتمامه 
بالوضع العسكري وسوء الوضع اإلنساني، 

عودة بسقف أكثر انخفضا ومرونة تسمح 
بتمرير مشروع ُيبقي على النظام السوري، 

ولو إلى حين.
الحملة العنيفة للنظام في حلب ال تعني 

أن المدينة ستستسلم له، فجيشه هناك 
متهالك، وال تكفي القوات الموالية إليران 

للسيطرة على المدينة الكبيرة، وأّي محاولة 
للتقّدم ستكلف الجميع غاليا. وربما لدراية 

روسيا بذلك فهي تمارس ضغوطا إلجبار 
المعارضة على العودة إلى طاولة جنيف. 
ومن الواضح أنه لن يتّم توظيف الحشود 
حول حلب إال في حال حدث تطور إضافي 

ينهي فرصة الحل السياسي.
وال يمكن التعويل على موقف الواليات 

المتحدة، فقد سّهلت بشكل غير مباشر 
التصعيد العسكري، خاصة بعد أن صّرح 

وزير الخارجية جون كيري قبل أيام أن 
هذه المدينة تضّم البعض من مقاتلي جبهة 
النصرة وأنهم منتشرون فيها بشكل يصعب 
فصلهم عن مقاتلي المعارضة المعتدلة، وهو 
التصريح الذي استفاد منه النظام ليقول إنه 

يحارب ”إرهابيين“. 
على هامش التصعيد العسكري للضغط 

على المعارضة، تعيش حلب حالة حرجة 
جدا، فقد بقي حوالي 250 ألف شخص في 

أجزاء المدينة التي تسيطر عليها الجماعات 
المناهضة للنظام (كان عددهم 1.3 مليون عام 

2014)، وشهدوا خالل األسبوعين األخيرين 
ارتفاعا هائال في مستويات القصف والقتال 

والموت. ولم تبق سوى طريق واحدة 
مفتوحة للدخول والخروج من هذه المناطق، 

وفي حال تّم قطعها ستصبح المدينة 
محاصرة بالكامل.

ال يمكن النظر إلى ما يجري في حلب 
اآلن من وجهة نظر عسكرية بحتة، فهو دون 

شك استمرار لمفاوضات جنيف وجزء ال 
يتجزأ منها، ورّد متوقع من النظام السوري 

وروسيا على قرار المعارضة السورية تأجيل 
المفاوضات وتمسكها بمطالبها بهيئة 

حاكمة انتقالية كاملة الصالحيات ُتنهي حكم 
نظام الرئيس السوري بشار األسد.

قرار النظام السوري إشعال حلب 
لم يكن وليد اللحظة، بل كان مّتخذا قبل 

تعليق المعارضة مشاركتها في الجولة 
الثانية من مؤتمر جنيف وينتظر اللحظة 

المناسبة لتنفيذه، وهو ما أكده رئيس 
الوزراء السوري وائل الحلقي في العاشر من 

أبريل حين أعلن ”نحن نستعّد مع شركائنا 
الروس لعملية تحرير حلب ومحاصرة 

كل المجموعات المسلحة هناك والتي لم 
تلتحق بالمصالحة“. ونفت موسكو ذلك 

وقررت تأجيل العملية الستخدامها للضغط 
على المعارضة وحلفائها لتمرير مقاربتها 
للتسوية في جنيف، وجاء قرار المعارضة 
بتعليق المشاركة إشارة البدء لتنفيذ هذا 

التصعيد العسكري.
تحتوي معركة حلب على أبعاد كثيرة 

في التوازنات اإلقليمية والعالمية، فالنظام 
السوري يريدها محرقة لدفن حلم المعارضة، 

وتريدها روسيا لمعاقبة تركيا التي طالما 
وجدت في حلب امتدادا جغرافيا وسكانيا 

واقتصاديا لها، وتريدها إيران كموطئ قدم 
لتثبيت أقدامها في شمال سوريا، وتريدها 

الدول الكبرى ساحة لصراع اإلرادات وقياس 
النفوذ.

في النزاع السوري المتضمن عدة 
حروب في حرب، يتحمل الجميع مسؤولية 
الكارثة. ويتنافس الكثير من الالعبين، ففي 
موازاة مسار جنيف 3 يبدو من الواضح أن 

التوافق األميركي/ الروسي غير مكتمل بعد. 
وروسيا ال تحكم قبضتها تماما على الملف 

السوري بسبب تدخالت إيران. والواليات 
المتحدة أشرفت على دخول لعبة االنتخابات 
الرئاسية األمر الذي سينسيها سوريا لنحو 
عام، وكل هذا يدفع لالقتناع بأن الفكرة هي 
تلقين المعارضة السورية درسا لتعود إلى 

المفاوضات وتقبل بشروطها.
توقع السوريون أن تحّرك حلول النظام 

العسكرية ودمار حلب الدول التي تدعم 
المعارضة، لكن هذا لم يحصل، فالغرب 

عموما اختصر محنة سوريا بتنظيم داعش 
فقط، وكل ما يقوم به هو إرسال المزيد 

من التعزيزات العسكرية للتحالف الدولي 
ليقصف المناطق التي يوجد فيها هذا 

التنظيم. الواليات المتحدة فلم تتحرك إال 
إلرسال 250 من قواتها الخاصة لتدريب 

ومساندة أكراد انفصاليين في شمال سوريا، 
فيما ينشغل األتراك بالتهديد في دخول 

سوريا فقط لمالحقة هؤالء المتمردين األكراد 
المتحالفين مع حزب العمال الكردستاني 

المصّنف إرهابيا في تركيا، أما الدول 
العربية فليس بمقدورها منفردة تجاوز 

اإلرادة الدولية وتسليح المعارضة السورية 
لتستطيع وقف حرب النظام ضدها.

تؤكد كل األطراف على أن نهاية الحرب 
السورية وفقا لموازين القوى القائمة ستكون 

عبر الحل السياسي في مفاوضات جنيف، 
وتعتقد أن الظرف الدولي قد نضج بصورة 

كافية للدفع بهذا االتجاه، لكن إصرار روسيا 
على دعم مواقف النظام، ربما يفصح عن أن 

الظرف لم ينضج بعُد سوى للمفاوضات، 
وليس لتطبيق بنود التسوية السياسية التي 

صيغت في قرار مجلس األمن 2254 الذي 
يوصل إلى حل نهائي لألزمة السورية.

هناك إذن في حلب ما هو أبعد من مجرد 
معركة للسيطرة عليها، أو مجرد فرصة 

النتقام روسيا من تركيـا، ومناسبة لتصفية 
حسـابات مذهبية إيرانية، ومعركة لتقرير 
مصير األكراد ودولتهم التي يحلمون بها، 
كما تعكس جملة من المصالح والتوازنات 

اإلقليمية والدولية، والخشية أن تصبح 
ساحة لصراع مفتوح بين األمم، يأمل 

السوريون أن ينتهي يوما.

باسل العودات
كاتب من سوريا
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} واشنطن - بقدر ما سعى الرئيس األميركي 
بـــاراك أوباما إلى االبتعاد عن منطقة الشـــرق 
األوســـط بـــاءت محاوالتـــه بالفشـــل، بـــل إن 
سياســـته أدت إلى التـــوّرط أكثر في ما يجري 
في املنطقـــة لكن بطريقة أســـوأ من قبل حيث 
فقـــدت واشـــنطن أقـــرب حلفائهـــا ولـــم يعد 
بإمكانها اإلمســـاك بكل خيوط مـــا يجري في 

املنطقة اليوم.
هـــذه اخلســـارة يعتبرهـــا اخلبـــراء مـــن 
بني أســـباب إعادة احياء املشـــروع الذي دعا 
إليـــه خـــالل مؤمتر جامعـــة الدفـــاع الوطني 
فـــي واشـــنطن عـــام 2010 اجلنـــرال جيمـــس 
جونـــز، مستشـــار ســـابق لألمـــن القومي في 
إدارة أوبامـــا، والقائد العام للقوات املســـلحة 
الســـابق حللف شمال األطلسي، ويرّوج لفكرة 
إقامة شـــراكة متينة بني حلف الناتو ومجلس 

التعاون اخلليجي.
املوقـــف الســـلبي مـــن سياســـة الرئيس 
األميركي باراك أوباما، والبرود الذي استقبل 
بـــه من قادة دول اخلليج العربي، خالل زيارته 
األخيرة للمملكة العربية السعودية، ال يعنيان 
األوراق  تخلـــط  التعـــاون  مجلـــس  دول  أن 
واملصالح، بل على العكـــس، باتت هذه الدول 
– إلى حّد ما بســـبب سياســـة البيـــت األبيض 
وميـــل إدارة أوباما نحو إيران على حســـاب 
أمـــن احللفاء القدامى – تفّكر أكثر من أي وقت 
مضى في تطوير عقيدتها الدفاعية وحتريرها 
من أي قيود أو تبعية أو السياســـة الســـلمية 
التـــي ميكـــن أن حتســـب على أنهـــا ضعف ال 
سيرا وفق األعراف الديبلوماسية والدفع نحو 

السلم ال احلرب.
ويبـــدو أن مبادرة جادة تلـــوح في األفق، 
وفـــق مجموعة املشـــرق االستشـــارية (ميدل 
إيست بريفينغ)، التي قالت في أحدث تقاريرها 
إن عالقة مؤسســـاتية جديدة بني الناتو ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، ستكون قادرة على 
التعاطي مع طبيعة التهديدات األمنية الدائرة 

حاليًا في املنطقة.
وقـــد مت إحراز تقدم بخصـــوص التحالف 
الثالثي اجلديد، الذي تشـــارك فيـــه الواليات 
املتحـــدة وحلـــف شـــمال األطلســـي ومجلس 
وفـــق  اجلهـــد،  وهـــذا  اخلليجـــي.  التعـــاون 
املجموعـــة االستشـــارية األميركيـــة، يتجاوز 
إدارة أوبامـــا؛ فهنـــاك عملية أكثـــر عمقا على 
مســـتوى التعـــاون العســـكري والتكامل بني 
القوات األميركية وحلف شمال األطلسي ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وكانت هـــذه العملية موضـــوع محادثات 
اشـــتون كارتر، وزير الدفـــاع األميركي وجون 
برينـــان، مديـــر وكالة االســـتخبارات املركزية 
ومسؤولني كبار من القيادة املركزية األميركية، 
الذين التقوا نظراءهم من دول مجلس التعاون 
اخلليجـــي قبل يوم مـــن وصـــول أوباما إلى 

الرياض. كما أقام كل من كارتر وبرينان قنوات 
اتصال قوية مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع 
السعودي األمير محمد بن سلمان، الذي ينظر 
إليـــه على أنه قنـــاة أخرى ميكن مـــن خاللها  
املضي قدمـــا في مجـــال التعاون العســـكري 

بكثير من الهدوء.
وحتتـــل منطقة اخلليـــج العربـــي موقعا 
استراتيجيا على خارطة االهتمامات واملصالح 
الدولية؛ ال فقط باعتبارها أكبر مصّدري النفط 
في العالم، بل أيضـــا ملوقعها اجلغرافي الذي 
يســـيطر على ممـــرات اســـتراتيجية متر عن 
العامليـــة مثل  النفطيـــة  اإلمـــدادات  طريقهـــا 
مضيـــق هرمز ومضيـــق باب املنـــدب وخليج 
عمان، إضافة إلى مالمح التغيير في السياسة 
اخلارجية والدور املؤّثر في الشـــرق األوسط، 
وهي املالمح التي بـــدأت تتجّلى مع التحالف 
العربي وعاصفة احلـــزم التي أطلقتها اململكة 
العربية الســـعودية في اليمـــن، ثم ما تلى ذلك 
من ردود أفعال في امللف الســـوري واألزمة في 
ليبيـــا وغيرهما مما يجري في املنطقة، وليس 
انتهاء عند رؤية السعودية 2030 التي تؤّسس 
ألدوار جديـــدة دفاعية واقتصادية؛ وهي رؤية 
تسير على نهجها مختلف دول اخلليج العربي 

ال السعودية فقط .
وعلى صعيد عســـكري أبدت دول اخلليج 
خالل الســـنوات األخيـــرة قدرة علـــى توحيد 
القـــوى واجلهـــود فـــي مواجهـــة التهديدات، 
التدخـــالت  مـــن  املنطقـــة  توازنـــات  وحفـــظ 
اخلارجية عن طريق قوى محّلية على غرار ما 
هو جار في اليمن حيث تصّدى حتالف تقوده 
الســـعودية حملاولة إيران السيطرة على البلد 
ذي املوقع االســـتراتيجي اخلطيـــر عن طريق 

جماعة احلوثي املسّلحة املوالية لطهران.

العقلية التقليدية 

فـــي الواقع، كان اإلطار الرســـمي للتكامل 
بـــني الناتو ودول مجلـــس التعاون اخلليجي 
مطروحـــا منـــذ عـــام 2004، عندمـــا مت إطالق 

مبادرة اســـطنبول للتعاون علـــى هامش قمة 
حلف شمال االطلســـي في العاصمة التركية. 
وانضمـــت أربـــع دول مـــن مجلـــس التعاون 
اخلليجـــي رســـميا إلى مبـــادرة اســـطنبول 
للتعاون، التي أنشـــئت للتعاون والتبادل بني 
اجلهات العســـكرية وحلف شـــمال األطلسي 
لكل بلد بشكل منفرد. وكانت الدول اخلليجية 
التي انضمـــت إلى املبادرة في ديســـمبر عام 
2014، هي الكويت والبحرين وقطر واإلمارات 
العربية املتحدة، في حني التحقت الســـعودية 
وســـلطنة عمان باملبادرة في الذكرى العاشرة 
ملؤمتر مبادرة اسطنبول للتعاون، الذي انتظم 

في الدوحة.
في تلك الدورة، أعلـــن األمني العام حللف 
الناتو ينس شـــتولتنبرغ عـــن ثالثة مجاالت 
للمزيد من التعاون الفـــوري بني حلف الناتو 
وهـــي  اخلليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  ودول 
زيـــادة التعاون العســـكري واألمـــن البحري 
واملشاورات السياسية. وأشار إلى أن احلملة 
على ليبيا كانت من أحدث األمثلة على التكامل 
العســـكري بني حلف شـــمال األطلسي ودول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجي، ووجـــه الدعوة 
إلـــى جميـــع دول مجلس التعـــاون اخلليجي 
لالنضمـــام إلى برنامج حلـــف الناتو ملكافحة 

القرصنة الذي يحمل اسم ”درع احمليط“.
ويجـــري تشـــجيع دول مجلـــس التعاون 
اخلليجـــي لالنضمام إلـــى مركـــز التميز في 
التعـــاون املدني والعســـكري التابـــع للناتو 
ومقره في انشـــيده، في هولنـــدا، إضافة إلى 
مركز التميز في الدفاع ضد اإلرهاب في أنقرة، 
بتركيـــا. وتنخـــرط هذه املراكز في التنســـيق 
العملي بني املسؤولني عن الدفاع من املدنيني 
والعسكريني وإقامة قنوات اتصال ذات أهمية 
حيوية للعالقات الرســـمية بني حلف شـــمال 
األطلسي ودول مجلس التعاون اخلليجي في 

املستقبل.
وينص ميثاق تأســـيس مبادرة إسطنبول 
للتعاون على توســـيع العضويـــة، إلى ما هو 
أبعد من دول مجلـــس التعاون اخلليجي مبا 

يشمل جميع البلدان في املنطقة، التي تشترك 
فـــي هدف ومضمون هذه املبادرة، مبا في ذلك 
مكافحة اإلرهاب واحلد من انتشـــار أســـلحة 

الدمار الشامل.
وباإلضافة إلى مبادرة إسطنبول للتعاون، 
أسس الناتو في وقت ســـابق مبادرة احلوار 
املتوســـطي التي تشـــتمل على أهداف مماثلة 
مثـــل التعـــاون األمنـــي وتبـــادل املعلومـــات 
االستخباراتية. وتشمل قائمة الدول األعضاء 
في احلوار املتوســـطي – باإلضافة إلى ســـتة 
وعشـــرين بلدا من أعضاء حلـــف الناتو – كّال 
من اجلزائـــر ومصـــر وموريتانيـــا، وتونس 

واألردن واملغرب.
ويبدو أن النشـــاط الديبلوماســـي املكثف 
والصفقات واللقـــاءت التي عقدت مؤخرا بني 
هـــذه البلدان ودول مجلس التعاون اخلليجي 
أعطـــت دافعـــا قويا للمســـؤولني فـــي الناتو 
للتحّرك أكثر نحو تفعيل مبادرة التحالف مع 
الـــدول اخلليجية. ويـــرى املراقبون أن تزامن 
زيارة العاهـــل األردني امللـــك عبدالله الثاني 
والعاهل املغربي امللك محمد السادس ملنطقة 
اخلليج يتيح استشـــراف حتالف عربي جدي 
وســـيكون محـــل اهتمـــام دولـــي، وفي صلب 
التحالفـــات التي يســـعى إليها حلف شـــمال 
األطلســـي، املطالـــب اليوم أكثر مـــن أي وقت 
بتطويـــر اســـتراتيجياته في ظل ما يشـــهده 

العالم من حتديات.
وفي هذا الســـياق يقول هارالن ك. أوملان  
مدير برنامج األمن الدولي في مركز الدراسات 
االســـتراتيجية والدوليـــة إن توســـع تنظيم 
الدولة اإلســـالمية واحلـــرب وليبيـــا وتدفق 
الالجئني إلى أوروبا وانتشار إرهابيي تنظيم 
داعش في أوروبا وأميركا أدى إلى خلق واقع 

جديد لم يكن موجودا خالل احلرب الباردة. 
وتواجه اآلن قوات حلف شـــمال األطلسي 
حتدّيـــا من قبـــل الرئيس الروســـي فالدميير 
بوتـــني الذي يرغـــب في جتـــاوز احلدود مبا 
يخـــص الوجـــود الروســـي والتهديـــد اآلخر 
املتمثل في تنظيم داعش مما ال يترك أي خيار 
سوى الرد. لكن ردود الفعل التقليدية القائمة 
علـــى رفع أهبة االســـتعداد وزيادة االنتشـــار 
العســـكري لن تـــؤدي إلى إجـــراءات حقيقية، 
في حني متتلك قوى احللف األطلسي خيارات 
كثيـــرة مـــا إذا قـــررت التخلـــي عـــن العقلية 

التقليدية.

عراقيل ولكن

رغم وجود الهياكل الرسمية للشراكة بني 
دول اخلليج العربي وحلف شـــمال األطلسي، 
إال أن مجموعـــة الشـــرق االستشـــارية ترصد 
عقبـــات واضحـــة تقف فـــي طريـــق التكامل 
الســـريع. لكن هذه العقبات ليست مستعصية 
على احلل، وهناك بالفعل تقدم في هذا الصدد.
ومتضي دول مجلـــس التعاون اخلليجي 
فـــي طريقهـــا نحـــو إنشـــاء قيادة عســـكرية 
مشـــتركة، وهو أمـــر حيوي خللـــق املزيد من 
التكامـــل مع الناتو. اتخذت الســـعودية زمام 
املبادرة في تشجيع هذا التعاون املشترك مبا 
في ذلك توجيه املزيد من االهتمام نحو أنظمة 

األســـلحة املشـــتركة التي تتطابـــق أيضا مع 
قدرات منظمة حلف شمال األطلسي.

من املشاكل التي حتتاج إلى احلل دور كل 
من مصر وباكســـتان ليحّقـــق الناتو التكامل 
العســـكري، وهـــو تـــوازن يبـــدو أن اململكـــة 
العربية الســـعودية، التي متتلك أكبر ميزانية 
عســـكرية فـــي العالـــم العربـــي، األقـــدر على 
حتقيقـــه باعتبارهـــا حليفة رئيســـية لكل من 
باكستان ومصر. ويعتقد مسؤولون في وزارة 
الدفاع األميركية وفي حلف شـــمال األطلسي 
أن انضمام مصر وباكســـتان، بشكل أو بآخر، 
هـــو أمر حيوي من أجل تشـــكيل قـــوة عربية 
فاعلة قابلة للتشـــارك مع منظمة حلف شمال 

األطلسي.
وتؤكـــد مصادر في واشـــنطن أن التكامل 
بـــني الناتو ودول مجلـــس التعاون اخلليجي 
يســـير بخطـــى ثابتـــة، ويحظـــى باألولوية. 
وســـوف يستمر هذا التعاون بغض النظر عن 
هوية من ســـوف تؤول إليه نتائج االنتخابات 
الرئاســـية األميركية. في هذه األثناء، ســـوف 
تنضج اجلهود املبذولة مثل مبادرة إسطنبول 
للتعاون واحلوار املتوسطي، وسوف يستمر 
اجليش األميركي في األخذ بزمام املبادرة في 

حتريك عملية التكامل قدما.
وســـوف تســـتمر واشـــنطن فـــي متابعة 
”حالف الراغبني“ ملعاجلة بعض القضايا مثل 
احلرب ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية. وقد مت 
اإلعالن عن حتالف ملكافحة داعش في باريس 
في 15 من ســـبتمبر في عام 2014، والذي ضم 
في صفوفه العديد من الدول العربية الرائدة، 
مبـــا في ذلك دول مجلـــس التعاون اخلليجي، 
إضافة إلى مصر والعـــراق واألردن والكويت 

ولبنان.
ورغم تركيز هذه التحالفات على القضايا 
امللحة مثل مكافحة تنظيم الدولة اإلســـالمية 
والتعامـــل مـــع القرصنـــة وأزمـــة الالجئني 
والكوارث اإلنسانية والطبيعية، تبقى عملية 
التعاون املؤسسي هامة باستمرار في أذهان 
املسؤولني في الناتو والبنتاغون، الذين يرون 
أن بناء الناتو لشركات تشكل األساس جلوهر 
الهندسة األمنية للقرن احلادي والعشرين. وال 
يوجد مكان يحتاج ملثل هذه الهندسة أكثر من 

الشرق األوسط.
قبـــل أكثر مـــن قرن، قـــال عالـــم الفيزياء 
اللـــورد رذرفورد لزمالئـــه عندما واجه معمله 
خطـــر اإلفـــالس ”أيهـــا الســـادة، لقـــد نفدت 
أموالنا. وســـيتحتم علينا التفكير“، وفي ظل 
الصعوبات املماثلة التي يعانيها الشركاء عبر 
منطقة األطلسي، يجب عليهم البدء بالفعل في 
التفكير في الشـــراكات الذكية، وفق جان لوب 
سمعان الباحث في كلية الدفاع التابعة حللف 

شمال األطلسي في روما بإيطاليا.

[ المشهد الجديد يدفع الحلف إلى تطوير عقيدته الدفاعية  [ السعودية األقدر على مساعدة الناتو لخلق حلف متوازن يضم مصر وباكستان

حوار استراتيجي بين الناتو ودول الخليج.. بحث عن الشراكات الذكية

ــــــوم في  ــــــة الي ــــــدول اخلليجي أصبحــــــت ال
مســــــتوى ميكنها دبلوماســــــيا مــــــن توجيه 
ــــــرات ورد الفعــــــل ألي طرف ميكن  التحذي
أن يهدد أمنها وأمــــــن املنطقة، األمر الذي 
يدفع املســــــؤولني األمنيني األميركيني إلى 
العمل بجّد لتفعيل القــــــرارات التي تتعلق 
بشكل العالقة اجلديدة بني الناتو ومجلس 
التعاون اخلليجي في مؤمتر الدول احللفاء 
فــــــي يوليو املقبل؛ حيث ميكن أن تســــــاهم 
إقامة حوار اســــــتراتيجي بني حلف شمال 
األطلســــــي ودول اخلليج في إعادة توجيه 

الشراكة نحو الهدف طويل األجل.

في 
العمق

{الناتـــو يجب أن يكون مرنا وســـريعا في التعامل مع التحديات حتـــى قبل وقوعها، وأن يغير عقيدته 
الدفاعية الثابتة من القرن العشرين ليصبح تحالفا فاعال يواكب العصر الحالي}.

جيمس جونز
القائد العام السابق للقوات املسلحة للناتو

{القضية قيد البحث. واتفقنا على البدء في عملية تقييم جدوى فكرة إقامة شراكة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي والناتو على أسس محددة، وقد تفضي للمساهمة، في حماية أمن المنطقة}.

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

التكيف مع الواقع الجديد

هارالن أولمان: 
قوات حلف شمال األطلسي 

بحاجة إلى تطوير استراتيجية 
جديدة

حلف شمال األطلسي

في ظل الصعوبات المماثلة التي 
يعانيها الشـــركاء في الناتو يجب 
عليهم البـــدء بالفعل في التفكير 

في الشراكات الذكية

◄
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} كانت نقطة التحّول استخدام بّشار األسد 
السالح الكيميائي في احلرب التي يشّنها 
على شعبه. كان ذلك صيف العام ٢٠١٣. لم 
يتحّرك العالم بعدما تراجع باراك أوباما 

عن مواقفه السابقة. تبّني أن كّل كالمه عن 
”خطوط حمر“ رسمها للنظام السوري كالم 

بكالم. منذ صيف العام ٢٠١٣، استعاض بّشار 
األسد عن األسلحة الكيميائية. حتّول إلى 

البراميل املتفّجرة يلقيها على السوريني بدعم 
روسي وإيراني. تدفع حلب، بكل بساطة، ثمن 

هذا التحّول األميركي الذي كشف أن النظام 
السوري يتمّتع بحماية إسرائيلية وذلك منذ 

اليوم األّول الذي أصبح فيه حافظ األسد 
وزيرا للدفاع في العام ١٩٦٦.

بات كّل ما ميكن قوله، أن ال تفسير 
منطقيا آخر ملا يجري في حلب سوى أن 
العالم، مبا في ذلك تركيا، فقد أي شعور 

باإلنسانية وأّن في واشنطن إدارة تصّر على 
التفّرج على ما يدور في العالم، خصوصا في 

سوريا، وكأّن الهدف الوحيد لباراك أوباما 
التأكد من أّنه لن تقوم لهذا البلد قيامة في 

يوم من األّيام.
مرعب كّل هذا الصمت عن املأساة التي 
تشهدها حلب. مرعب كيف أن تركيا، التي 

تعتبر حلب املدينة أقرب ما تكون إلى إحدى 
املدن التركية، تتفّرج على املأساة. ال جترؤ 

تركيا، أقله إلى اآلن، على اإلقدام على أي 
خطوة توحي بأّن املجزرة في حّق أهل املدينة 

ال ميكن أن تستمّر إلى ما ال نهاية.
هناك نظام مرفوض من األكثرية الساحقة 

من شعبه. يصّر هذا النظام على شن حرب 
إبادة على هذا الشعب ملجّرد أّنه طالب بحد 

أدنى من الكرامة. من الصعب تصّور كيف أن 
العالم، على رأسه الواليات املتحدة، يتفّرج 
على املشهد من دون أن ينبس ببنت شفة. 

ولكن ما العمل عندما يكون على رأس القوة 
العظمى الوحيدة في العالم رجل من طينة 

باراك أوباما استسلم باكرا للقيصر الروسي 
فالدميير بوتني وأوكل إليه مهّمة إدارة 

احلرب على الشعب السوري بالتنسيق مع 
إيران.

ال يعود رّد فعل العالم على مأساة حلب 
مستغربا عندما تستعيد الذاكرة أّنه سبق 

حللب أن تعّرضت في املاضي ملا تعّرضت له 
مع مدن ومناطق سورية ولبنانية عدة.

سبق حللب أن تعّرضت حلملة مماثلة 
في ثمانينات القرن املاضي. ترافق ذلك مع 
مجزرة حماة في شباط – فبراير من العام 
١٩٨٢. ليس معروفا إلى اآلن كم قتل النظام 

من أهل حماة. لكّن الرقم األقرب إلى احلقيقة 
هو ثالثون ألف مواطن سوري.

بالنسبة إلى النظام السوري، لم يتغّير 
شيء في العالم. ال يزال العالم على استعداد 
للتغاضي عن مجازره ألسباب يصعب إيجاد 

تفسير منطقّي لها باستثناء وجود أوباما 
في البيت األبيض ووجود بوليصة تأمني له، 
بعدما وضع نفسه دائما في خدمة إسرائيل.

فعل ذلك منذ اليوم األّول الذي أصبح فيه 
حافظ األسد وزيرا للدفاع في العام ١٩٦٦. في 

تلك السنة حصل انقالب من داخل البعث 
قاده في الواقع ضباط علويون أسسوا 

للنظام األقّلوي القائم الذي حتّول في عهد 
بّشار األسد إلى نظام عائلي. توّلى حافظ 

األسد من موقع وزير الدفاع التمهيد لتسليم 
اجلوالن في العام ١٩٦٧. يبدو النظام معفيا 
من أي مساءلة من أّي نوع ملجّرد أّنه تكّفل 
بتوريط جمال عبدالناصر في حرب ١٩٦٧ 

وتخليه عن اجلوالن نتيجة تلك احلرب. يبدو 
أن النظام مازال يقبض إلى اليوم ثمن تسليم 

اجلوالن. هل من تفسير منطقي آخر لهذا 
التواطؤ الدولي على الشعب السوري وعلى 

أهل حلب بالذات؟
ال يزال العقل الذي حتّكم بالنظام منذ 

اليوم األّول لالنقالب الذي قام به حافظ األسد 
في السادس عشر من تشرين الثاني ـ نوفمبر 

١٩٧٠ وسّماه ”احلركة التصحيحية“ هو 
العقل السائد.

يكفي استعراض ما ارتكبه النظام منذ 
ما قبل ١٩٧٠ لتفسير هذا الصمت عنه، وذلك 
منذ انقلب حافظ األسد على رفاقه البعثيني 

ووضعهم في السجن. قتل محمد عمران 
في طرابلس، شمال لبنان، ولم يوجد من 

يحّرك ساكنا على الرغم من أن عمران يأتي 
من عائلة علوّية أرفع شأنا من عائلة األسد 
نفسه. وضع صالح جديد في السجن ولم 
يطلقه إّال بعدما تأّكد أّنه حتّول إلى جثة.

ال حاجة إلى تعداد اجلرائم التي ارتكبها 
حافظ األسد في لبنان، ثّم ما فعله ابنه 

املشارك في جرمية اغتيال رفيق احلريري 
ورفاقه وكّل اجلرائم األخرى التي تلت تفجير 

موكب احلريري. ال حاجة أيضا إلى تعداد 
القرى املسيحية التي هّجر أهلها بغية 

تأليب املسيحيني على الفلسطينيني. وال 
حاجة إلى تعداد ما فعله النظام في طرابلس 
السّنية أو بيروت نفسها أو صيدا مستخدما 

الفلسطينيني أحيانا، وميليشيات تابعة له 
مباشرة في أحيان أخرى.

أراد تدمير لبنان كّليا إما مباشرة، وإّما 
بواسطة املسّلحني الفلسطينيني. انتهى األمر 

بأّن عدد الفلسطينيني الذين قتلهم يفوق 
بكثير عدد الذين قتلتهم إسرائيل.

من يتمّعن مبا فعله النظام السوري 
باللبنانيني والسوريني والفلسطينيني وصوال 

إلى إدخال إيران، عبر امليليشيات املذهبية 
التي أنشأتها، إلى قلب لبنان وقلب سوريا، 

ال يتفاجأ بهذا الصمت عن جرائمه املستمّرة، 
آخرها جرمية حلب. فعندما يقّدم نظام ما كّل 

ما قّدمه إلسرائيل، ال يعود من مجال لطرح 
أسئلة من أّي نوع، خصوصا في ظّل وجود 

إدارة مثل إدارة باراك أوباما.
من ال يزال لديه أدنى شك في ذلك 

يستطيع أن يسأل كيف سمحت إسرائيل 
للجيش السوري باحتالل لبنان في العام 

١٩٧٦. فعل ذلك حتت ذريعة أّنه جاء إلى لبنان 
حلماية املسيحيني. هل كان ذلك ممكنا من 

دون املوافقة التي جاء بها هنري كيسينجر، 
وزير اخلارجية األميركي وقتذاك، ومن دون 

الضوء األخضر اإلسرائيلي الذي رافقته 
اخلطوط احلمر التي قبل حافظ األسد 
التزامها بدقة متناهية ليست بعدها دّقة؟

إلى متى تظل بوليصة التأمني 
اإلسرائيلية معموال بها؟ اجلواب، بكّل 

بساطة، أن صالحية البوليصة صارت شبه 
منتهية، خصوصا بعدما عقد رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو جلسة ملجلس 

الوزراء في اجلوالن. أعلن من هناك أن 
اجلوالن إسرائيلي ”إلى األبد“. أراد القول 

إن النظام الذي لم يرد يوما خروج اجلوالن 
من حتت االحتالل نال ما يكفي من مكافآت. 

كّل ما في األمر أّن عليه استكمال املهّمة التي 
وجد أصال من أجلها. تتمّثل هذه املهّمة في 

تفتيت سوريا وتدمير مدنها الواحدة تلو 
األخرى بشكل منهجي.

هذا نظام له مهّمة. لن يرحل نهائيا قبل 
إمتامها لألسف الشديد. لو لم يكن األمر 

كذلك، كيف يستطيع حاكم لديه بعض العقل 
واحلرص على سوريا وعلى شعبها االقتناع 

بأّن تدمير حلب، بعد حمص وحماة وقسم 
من دمشق، ميكن أن يبقيه في السلطة إلى أن 
يأتي اليوم الذي يرثه فيه حافظ الصغير؟

حلب تدفع ثمن التحول األميركي

{نظـــام األســـد يرتكب جرائـــم حرب وجرائم ضد اإلنســـانية فـــي حلب، ونطالـــب أصدقاء 

الشعب السوري بإجراءات ملموسة لوقف عدوان جيش النظام على حلب}.

أنس العبدة
رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية

{إن مســـؤولي األمـــن الوطنـــي لدينا لم يكتشـــفوا أي تأثيـــر لالضطرابات السياســـية التي 

شهدتها بغداد خالل نهاية األسبوع، على العمليات المناهضة لتنظيم داعش في العراق}.

جوش إيرنست
املتحدث باسم البيت األبيض األميركي

} َوَصَف األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ 
وخاطب قادة ١٧٥  بأنها ”حلظة تاريخية“ 

دولة حضروا إلى نيويورك ”إنكم توّقعون 
اليوم عهدا جديدا مع املستقبل“.

يأتي توقيع ٢٢ أبريل ٢٠١٦ بعد إقرار ١٩٥ 
دولة في اجتماع باريس ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ 
على االتفاقية التي حملت اسم العاصمة 

الفرنسية، وسبقتها مشاورات طويلة 
لسنوات من قبل الدول الكبرى املنتجة للمواد 

اخلام والنامية أيضا بهدف معاجلة مشكلة 
االحتباس احلراري. رمبا ال نلتفت في بلداننا 

إلى مخاطر التغيرات املناخية، وال نسعى 
إلى اتخاذ احتياطات للحد من اآلثار الناجمة 

عنها، رغم أننا أكثر املتضررين منها.
العراق في قلب العاصفة االقتصادية 
العتماد دخله القومي على مبيعات النفط 

التي باتت ُترفق مبصطلح الوقود األحفوري 
ومنها الغاز والفحم احلجري، لظهور 

الطاقات البديلة أو الطاقات النظيفة، وهي 
االنقالب الواسع الذي يستحق مفصل 

”اللحظة التاريخية“ كما جاء في وصف 
األمني العام لألمم املتحدة.

اتفاقية املناخ والتوقيع عليها لن تكون 
سارية املفعول إال بعد مصادقات برملانات ٥٥ 

دولة منفردة عليها، ومحتمل أن يكون ذلك في 
بدايات ٢٠١٧، وتهدف إلى خفض درجة حرارة 

كوكب األرض درجتني مئويتني أو درجة 
ونصف للعودة إلى التوازن الطبيعي ملعدالت 

احلرارة قياسا ملا قبل الثورة الصناعية.
اإلجراء يتطلب إيقاف انبعاث الغازات 

املسببة لالحتباس احلراري الذي من نتائجه 
فقدان كتل جليدية ضخمة بالذوبان وحدوث 
فيضانات مدمرة واختالل في كمية األمطار 

وتوزيعها، مبا يؤدي إلى اجلفاف في مناطق 
ال عالقة لها أصال بالغازات املنبعثة، وأضرار 

حتمية في الثروات احليوانية لقلة املراعي 

والنباتات الطبيعية، وكذلك اإلضرار باحلياة 
في البحار واحمليطات وزيادة ملحوظة في 

العواصف وموجات التسونامي وغيرها.
غابات األمازون التي ُتعرف برئة األرض 

فقدت مساحات واسعة من غاباتها تقدر 
مبساحة العراق وسوريا، وهي حتت مراقبة 
دائمة من األقمار الصناعية لرصد االحتطاب 

اجلائر والسعي حلماية خزانات أو آبار 
الكربون، وهناك مباحث ومساع دولية 

لتوفير أجهزة إنذار مبكر تتولى االستشعار 
باملتغيرات البيئية.

العالم يستخدم ٨٠ باملئة من الوقود 
التقليدي، أي النفط والغاز والفحم احلجري 

والطاقة النووية، و٢٠ باملئة طاقة بديلة. 
االتفاقية بعد تطبيقها ستقلل من نسبة 

استهالك الوقود وزيادة نسبة الطاقة البديلة.
انشغاالت دولة مثل العراق مبشاكلها 
السياسية واألمنية، خاصة بعد االحتالل 

األميركي ورفع احلظر األممي على صادرات 
نفطها، وارتفاع سعر البرميل في األسواق 

العاملية، وفرت قاعدة استرخاء لألحزاب 
احلاكمة لتبذير الثروات في اإلثراء غير 

املشروع والصفقات املشبوهة وغياب الرؤية 
اإلستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع ال يعتمد 

على وجهات نظر ال ترى في التنمية إال 
استخراج كميات أكبر من النفط وبيعه، 

ثم تصريف شؤون البالد على طريقة 
إقرار ميزانية سنوية تزدحم باإلخفاقات 
واخلالفات في التوزيع والتأخير، وفشل 

حكومي صارخ في تنفيذ املشاريع اخلدمية 
والصناعية والزراعية.

العراقيون كانوا يأكلون من سلتهم 
الغذائية ويستوردون القليل، أي أنه بلد 

زراعي يعتمد على السقي من نهرْي دجلة 
والفرات وروافدهما، وفي املساحات الدميية 
على األمطار وهي ضمن معدالت استقرار في 
كمياتها ومواعيدها مع استثناءات جفاف في 

سنوات معينة يعرفها أهل العراق بسنوات 
القحط وآخرها كانت في اخلمسينات.

مع اكتشاف النفط واستخراجه نهاية 
العشرينات دشن العراق قوة اقتصادية 

جديدة حتت إدارة الشركات األجنبية، إلى 
أن حدثت الطفرة النوعية بتأميم النفط في 

١ يونيو ١٩٧٢ لشركة نفط العراق، ثم التأميم 
الشامل بالقانون رقم ٢٠٠ سنة ١٩٧٥.

النفط سبب قوة الدولة العراقية، لوقوفها 
على إمكانات كبيرة في اإلنتاج واالحتياط، 

لكن التأميم أضّر مبصالح الشركات العاملية 
مما أدى إلى صراع طويل انتهى باحتالل 

العراق حتت متغيرات األحداث ووقائع 
السياسة ومبرراتها، لكن ما شاهدناه أثناء 

دخول القوات األميركية أن بغداد كانت 
حتترق، بكل وزاراتها ومؤسساتها، ما 

عدا وزارة النفط ووزارة الدفاع كانتا حتت 
احلماية األميركية.

خالل العقود الثالثة األخيرة ومنها ما 
بعد احتالل العراق، أنتج العالم عقوال تنتمي 

إلى اقتصاد معرفي وثقافي، أبدل املفاهيم 
حتى ملن كان يعتقد أن االنفتاح في القوانني 
املتعلقة باالستثمار وانتقال رؤوس األموال 
غاية التطور االقتصادي، وغاب االستثمار 

في اإلنسان، مصدر االبتكار للتنمية احلديثة 
وخطوة البشرية للمستقبل.

التصحر يضرب بقوة بلدانا عديدة 
ويهدد البحيرات في بعض مناطق العالم 

باجلفاف خالل العقدين القادمني، وتفاقم في 
مشكلة املياه العذبة وتسارع اخلالفات حول 

تقاسمها بني دول املجرى، تشمل العراق 
الذي يعاني من فقدان األمن وفشل الدولة 

وفوضى سياسية جتعل جوهر األزمات 
الكبرى ومعاجلتها يتراجعان إلى اخللف، 
وهذا مظهر فاضح النهيار الدولة وعجزها.
ارتفاع أسعار النفط وارد، ألن السياسة 
وصراع االقتصاد وتفشي الصراع الطائفي 

الذي فجرته الطموحات القومية لبالد فارس، 
ال ميكن توقع محصلتها النهائية، لكن 

االنخفاض املستمر في األسعار وارد أيضا 
مع كل املعطيات وآخرها التوقيع على اتفاقية 

باريس للمناخ حيث التوجه للطاقة البديلة، 
وما طروحات الرئيس باراك أوباما بالتوجه 

إلى آسيا اقتصاديا إال في هذا السياق، 
ومواكبة الدول النفطية لرسم سياسات 

بعيدة املدى تتوخى ترسيخ األفكار والرؤى 
مبا يتماشى مع املتغيرات السريعة ألسلوب 
ومنط احلياة االقتصادية وجدية االلتزام بها 

للسيطرة على ظاهرة االحتباس احلراري.
مشهد ال ميكن مغادرته، لوزير اخلارجية 
األميركي جون كيري عند وصوله قاعة األمم 

املتحدة برفقة حفيده، ليوصل رسالة إلى ١٧٥ 
من قادة الدول، احلاضرين للتوقيع على عهد 
جديد ملستقبل األجيال، صفق له اجلميع، لكن 

اإلدارات األميركية كانت، ومازالت، شريكا 
فاعال في مآسينا من احتالل العراق، ثم 

تسليمه إلى إيران وإلى وجهْي عملة اإلرهاب، 
وموقفها املخجل من دموية احلاكم السوري 
والتدخل الروسي واإليراني في سوريا، ترى 
ماذا سيكون موقف العالم لو أن ولي الفقيه 
الفارسي وصل القاعة وبرفقته أطفال إيران 

الذين يجندهم للقتال في العراق وسوريا من 
أجل شعاراته الطائفية، أال يشبه ذلك وصول 
زعيم تنظيم دولة اإلرهاب داعش إلى القاعة 

ذاتها متباهيا بتجنيد األطفال في احلرب 
دفاعا عن دولته، لكن املصيبة أن نتخيل 
احلاكم السوري يصل القاعة ومعه طفل 

ليوصل لنا أنه يسعى لعالم أفضل ألطفال 
حلب وسوريا.

مفارقة أال نهتم باملناخ واالحتباس 
احلراري الذي غير وجه احلياة ومستقبلها 
في بالدنا، ألننا أسرى االحتباس املتخلف 

ملشروع إيران الطائفي ونفاق مصالح الدول 
الكبرى على حساب دماء شعوبنا.

اللحظة التاريخية تحت المقصلة

ال تفسير منطقيا آخر لما يجري في 

حلب سوى أن العالم، بما في ذلك 

تركيا، فقد أي شعور باإلنسانية وأن في 

واشنطن إدارة تصر على التفرج على ما 

يدور في العالم، خصوصا في سوريا

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

حامد الكيالني
كاتب عراقي

املفارقة أننا ال نهتم باملناخ واالحتباس 

الحراري الذي غير وجه الحياة 

ومستقبلها في بالدنا، ألننا أسرى 

االحتباس املتخلف ملشروع إيران 

الطائفي والسياسي ونفاق مصالح 

الدول الكبرى على حساب دماء شعوبنا
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آراء

} املتظاهرون الذين دخلوا املنطقة اخلضراء 
في بغداد السبت املاضي، حيث تقع املراكز 

احلكومية والدبلوماسية، دخلوا إلى البرملان 
وهتفوا ضد إيران وقائد فيلق القدس قاسم 
سليماني، كما هتفوا ضد الفساد، عشرات 

اآلالف من العراقيني وهذه املرة بغالبية 
شيعية حددوا إيران وبعض قياداتها ولم 

يوجهوا سهام اعتراضهم جلهة عراقية 
رسمية، على غرار ما يحدث في دول العالم 

التي يتظاهر الناس فيها ضد السلطة.
”إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة“، و“يا 

قاسم سليماني.. هذا الصدر رباني“، هذه هي 
الهتافات بحسب ما نشر من فيديوهات موثقة 

في مواقع التواصل االجتماعي التي دوت 
في أرجاء املنطقة اخلضراء السبت وأطلقها 

املتظاهرون.
ويبدو أّن ما حصل فاجأ إيران التي لم 

تتوقع أن تصدر هذه النقمة العارمة عن 
جماعات شيعية عراقية بهذه احلدة والعنف 

جتاه سياستها الكولونيالية في بلدهم، 
فأعلنت طهران األحد عن وقف رحالتها 

اجلوية إلى بغداد، وحذر رئيس منظمة احلج 
والزيارة، سعيد أوحدي، مواطني بالده 

من التوجه إلى العاصمة العراقية بسبب 
تفاقم األوضاع األمنية فيها بعد املظاهرات 

واألحداث التي تلتها السبت.
وجدير بالذكر أن الهدف املباشر لهذه 

التظاهرة كان الضغط على أعضاء البرملان 
من أجل مترير مشروع حكومة التكنوقراط 
التي قدمها رئيس احلكومة، حيدر العبادي 

للبرملان طلبا للثقة، ومن املعلوم أن الكتل 
الشيعية الرافضة إلعطاء الثقة للحكومة 

العراقية التي اقترحها العبادي وتصر على 
احملاصصة السياسية ولها تاريخ حافل 

بالفساد، هي كتل مدعومة من إيران.
وهذه الكتل أصبحت عقبة حقيقية 

في وجه مشروع اإلصالح السياسي الذي 
اقترحه حيدر العبادي وأيدته مرجعية السيد 

علي السيستاني، ووجده السيد مقتدى 

الصدر فرصة لالنقضاض على خصمْيه 
اللدودْين املدعومْني من إيران، وهما حزب 

الدعوة بقيادة نوري املالكي رئيس الوزراء 
السابق، واملجلس األعلى الذي يقوده السيد 

عمار احلكيم، وذلـك بوصفهما الفـريقني 
الـرئيسيني اللذين يعرقالن اإلصالحات 
والتصويت على حكومة الكفاءات التي 

اقترحها العبادي.
وإذا كانت حركة مقتدى الصدر األخيرة 

في حتالفه مع املجتمع املدني العراقي 
وإصراره على اإلصالحات الداخلية وفي 

هتافات أنصاره ضد إيران، قد بعثت حيوية 
جديدة في املناخ السياسي العراقي، فهل 

ميكن القول إن مسارا ثوريا انقالبيا ميكن أن 
يتأتى من وراء هذا احلراك الشعبي واملدني 

في العراق؟
ويؤكد متابعون للمشهد العراقي أن 

”االنتفاضة األخيرة املمتدة منذ أشهر ليست 
مرتبطة مبقتدى الصدر، وإّمنا هو من قرر 
أن يقفز من سفينة العملية السياسية التي 

غرقت بعدما وصلت إلى حائط مسدود 
بسبب الفشل على كل املستويات السياسية 

والعسكرية واالقتصادية“، وهذا الفشل 
لدى الصدر أيضا له أهدافه السياسية، فهو 

يريد االنتقام من رئيس احلكومة السابق 
نوري املالكي خصمه التاريخي، كما يريد 
حتجيم خصومه التقليديني (آل احلكيم)، 
وأيضا يريد أن يتخلص من مراكز القوة 

داخل التيار الصدري، وهو أخيرا يرى أّن 
الشارع الشيعي العراقي حترك مطلبيا فأعلن 

االنتماء لهذه احلركة املطلبية، وألّن الصدر 
قوي ولديه جمهور عريض، ظهر وكأّنه يقود 
هذه احلركة، ولكن في الواقع الشارع هو من 

يقود هذه احلركة التي التحق بها الصدر ولم 
يطلقها.

االنتفاضة أو احلراك املتنامي عّبر أخيرا 
في رسالة ال حتمل أي التباس، عن غضب 

جتاه إيران وحتديدا قيادة احلرس الثوري 
التي تشرف على العملية السياسية من خالل 

حتكمها شبه الكامل باألحزاب الشيعية في 
السلطة، وسيطرتها على كل امليليشيات 

الشيعية املنافسة للدولة، فضال عن حتكم 
سليماني بقرارات تعيني املئات من الضباط 

في اجليش والقوى األمنية الرسمية. وليس 
خافيا على العراقيني عموما أن كل املتورطني 

في فضائح الفساد هم من الذين يحظون 
برعاية وحماية إيرانية متنع أي محاسبة 

لهم.
لكن ما يحدث في العراق وإن كان يؤدي 

إلى إضعاف الهيمنة اإليرانية، فإنه لن يؤدي 
إلى إنهاء الدور اإليراني. ولعل من أسباب 

قوة النفوذ اإليراني أنه يستند إلى التفاهم 
بني واشنطن وطهران القائم حول قتال 

تنظيم داعش، ووجوب االستقرار السياسي، 
وعدم السماح بسقوط العملية السياسية، 

لكّن التجاذبات بني الكتل السياسية وإصرار 
إيران على التدخل في تفاصيل السياسة 

واإلدارة في العراق بواسطة قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني، جعال هذا التدخل 

ثقيال على الشيعة كما على كل الشعب 
العراقي، وهو انعكاس حلالة الفوضى 
السياسية والفساد املالي واإلداري في 

الدولة، حيث أصبح من الضروري اإلشارة 
إلى مكمن العلة وهو حماية إيران لهؤالء 

الفاسدين وكتلهم، واستمرار سليماني 
في التدخـل بشؤون العراقيني وتفريخ 

امليليشيات الشيعية املوالية لطهران بحجة 
قتال داعش.

فوجئ العراقيون، االثنني املاضي، بخبر 
سفر السيد مقتدى الصدر إلى إيران وكأن 
شيئا لم يحصل. وانقسم الشارع العراقي 
حول هذا األمر، حيث قالت بعض وسائل 
اإلعالم إن الصدر استدعي من قبل إيران 

حملاسبته على ما قام به هو وأنصاره، 
فيما أكد مناصروه أن ذهابه إلى إيران 

أمر عادي، فهو ميلك منزال هناك وأن 
إيران تعامل الصدر بندية وال تستطيع أن 
تفرض عليه أمرا. وهو من أكد سابقا أنه 
سيقاطع جلسات البرملان ألن الكتل تريد 

فرض احملاصصة، كما أنه سيعتكف العمل 
السياسي ملدة شهرين.

غير أن أوساطا عراقية محايدة أكدت 
أن مقتدى الصدر لطاملا شهدت عالقته مع 
إيران مدا وجزرا واعتكافات احتجاجية، 

كان آخرها قبل عامني عندما جاء إلى لبنان 
واعتكف في الضاحية اجلنوبية حوالي ستة 

أشهر، احتجاجا منه على دعم إيران املطلق 
خلصمه اللدود رئيس الوزراء السابق نوري 

املالكي.
الصراع احملتدم اليوم في العراق هو 

داخل البيت الشيعي، إذ أن هناك دورا 
محوريا إليران فيه وسطوة من خالله على 

العراق، ولكن اآلن نستطيع أن نقول إن 
هذه السطوة قد تراجعت ألّن إيران أسست 
وربطت مصاحلها بطرف محدد في البيت 
السياسي الشيعي، وهذا الطرف قد ُأثبتت 

عليه تهمة الفساد.
فالتجربة السياسية التي قادتها إيران 

ورعتها وصلت اليوم إلى مأزق يبدو أن 
الفكاك منه صعب، إن لم تقبل إيران بتنفيذ 
خطة انسحاب تدريجي من الدولة العراقية 

والتحكم بخيارات األحزاب الشيعية، ذلك أن 
الفشل ثم الفشل هو ما أنتجته هذه السياسة 
اإليرانية التي شكلت غطاء ألكبر عملية نهب 
وتدمير للعراق، وما أصوات املتظاهرين في 
املنطقة اخلضراء الداعية إلى خروج إيران 

من العراق، إال إنذار لطهران التي لم تزل 
لديها فرصة بأن تكون صديقا للعراق وليس 
عدوا، لكن هل ثمة في إيران من يستطيع أن 

يدرك معنى أن تصدح أصوات عشرات اآلالف 
من الشيعة في العراق بالدعوة إلى خروج 

إيران من العراق؟
لكن األهم هل يوجد في العالم العربي من 
يستطيع أن يستجيب لهذا الصوت العراقي 
العربي ويتخلى عن سياسة إدارة الظهر؟

خيار إيران في العراق: إما االنسحاب وإما العداء

{بقـــاء لبنـــان من دون رئيـــس، خلق فجوة كبيرة، وســـمح للعالقة بين إيـــران وحزب الله 

بتشويه عالقة لبنان مع األشقاء، وخصوصا المملكة العربية السعودية}.

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني األسبق

{الحياة في ظل تنظيم داعش أظهرت الشـــعور بالظلم بالنســـبة إلى المجتمعات الســـنية، 

فظهور تنظيم داعش كان بمثابة كارثة على أهل السنة أكثر من أي مجتمع آخر في العراق}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
املكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

لإلعالن

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} في رمضان ١٤٠٤ (يونيو ١٩٨٤) منحت 
مجلة ”األمة“ اإلسالمية الشهرية قراءها 

كتّيبا هدية. كانت املجلة تصدر عن رئاسة 
احملاكم الشرعية والشؤون الدينية في قطر 
وتباع في مصر بثمن رمزي، (١٥٠ مليما أي 

١٥ قرشا)، وارتفع الثمن في صيف العام 
١٩٨٣ إلى عشرين قرشا، يضاف إليها مبلغ 

رمزي آخر نعطيه لبائع الصحف في املدينة، 
لنضمن حجز نسخة. فاملجلة التي تبلغ مئة 

صفحة مطبوعة على ورق قشيب ملون، تلبي 
طموح جيل من الصبية إلى إقامة ”الدولة 
اإلسالمية“، بعد أن تفّتح وعي ذلك اجليل 

على ما سّماه يوسف القرضاوي ”الصحوة 
اإلسالمية“، عقب اغتيال أنور السادات.

حلم جيل ”الصحوة اإلسالمية“ بقرب 
قطف ثمرة كانت على وشك السقوط في 

حجر جيل أكبر لوال أن الدائرة لم تكتمل، 
ونقصت ثغرة جعلت الدائرة مجرد قوس، 
ولكنه يسمح بتسرب احللم بتأسيس ”دار 
اإلسالم“، وظل الوعد مراوغا، فبحثنا عن 

يقني لدى اليسار واليمني الديني على 
السواء، ولو في قصيدة ”خالد اإلسالمبولي“ 

التي كتبها أحمد فؤاد جنم، وبدأها مبوال 
يعيد إلى ذاكرة القارئ طرفا من سيرة البطل 

الشعبي املصري أدهم الشرقاوي، أو إهداء 
كتاب ”ملاذا قتلوا السادات؟ قصة تنظيم 

اجلهاد“؛ إذ بدأه مؤلفه رفعت سيد أحمد، 
بعد البسملة، بهذا اإلهداء:

”إلى من أعتقد أنهما طريق واحد.
إلى اللذين أتيا من صعيد مصر ليغيرا 

جغرافية وتاريخ هذا الوطن.
إلى جمال عبدالناصر وخالد 

اإلسالمبولي“.
حمل الكتيب، هدية ”األمة“ في رمضان، 

عنوان ”فقه الدعوة اإلسالمية ومشكلة 
الدعاة.. في حوار مع الشيخ محمد الغزالي“، 

وهو نص حوار نشرته املجلة على حلقتني 
في جمادى اآلخرة ورجب ١٤٠٤ (مارس 

وأبريل ١٩٨٤)، بالعنوان نفسه على الغالف 
مصحوبا بلوحة لوجه الشيخ، وفي داخل 

العدد صورة للغزالي مع مدير التحرير، عمر 
عبيد حسنه، أثناء إجراء احلوار الذي يتسق 
مع التوجه العام للمجلة اإلخوانية، النسخة 

القطرية من مجلة ”الدعوة“ آخر املجالت 
الصريحة الناطقة باسم جماعة اإلخوان 

املسلمني في عصر السادات.
هناك، في ذلك الوقت املبكر، وجد صقور 
اإلخوان، املوتى واألحياء، متسعا في أرض 

النفط والغاز، وبأموال لم تأخذ طريقها 
لتصبح ضمن زكاة الركاز تسرب إلينا الفكر 
العنصري، عبر ”األمة“ التي ينتظرها نحو 

نصف مليون قارئ شهريا، ويطالع فيها 
تعاليم القرضاوي وصالح عشماوي، وُيحتفى 

فيها بسيد قطب؛ ففي عدد واحد (مارس 
١٤٠٤)، أكثر من صورة له.. مع مقال عنوانه 
”طبيعة االلتزام في األدب اإلسالمي“ يقول 

فيه مصطفى عليان ”أما أن نفهم حرية األدب 
على أنها متجيد لإلحلاد، وتغن بالزندقة، 
أو أنها إطالق لرغائب الفرد دون قيد غير 
إرادته، ورفض ألي قيد مهما كانت قيمته 

وسلطانه دينا أو تقاليد موروثة نافعة، أو 
أنها إطالق للغرائز املكبوتة وإعتاقها من 
عقالها متحللة من أي قيد إال نداء اجلنس 
بتشجيع الرذيلة وطمس الفضيلة وإشاعة 

الفتنة، أو تفهم على أنها حماسة اإلفساد بني 
الناس وإثارة احلقد بينهم بدعوى املساواة 

الهزيلة. فإن هذا الفهم املتخلف حلرية األديب 
يفرز مجتمعا بشرائح إنسانية ملونة.. 

واألديب بهذا الفهم أداة هدم للمجتمع وآلة 
تشويه للحياة“.

أما املقال االفتتاحي فعنوانه ”حوار الفكر 
اإلسالمي.. مراجعة وتقومي“ فهو مصحوب 

بصور إحداها لسيد قطب ”رائد املواجهة 
اإلسالمية للفلسفات املعاصرة“، ويخيل 

للقارئ أن كاتب املقال محسن عبداحلميد 
يوشك أن يعلن احلرب على العالم، بعد 

ضمان التعبئة النفسية ”إن معركة اإلسالم 
مع أعدائه في هذا العصر حتتاج إلى حضور 

دائم في الساحة، وهذا احلضور.. إمنا هو 
فرض عني على كل مسلم يؤمن بالله واليوم 

اآلخر.. فرض عني، ألن املعركة املخططة 
الشاملة التي يخوضها أعداؤنا في الداخل 

واخلارج ضد اإلسالم وأهله، ال يكفي في 
مواجهتها جهد بعض املسلمني“.

خطاب صارم مينح اجليل احلالم باقتراب 
حتقق ”دولة اإلسالم“ زهوا بالعزلة املؤقتة 

عن العالم، متهيدا النطالقه إلى بالد األشرار 
التي ال يصح أن يوجد فيها املسلم إال مسلحا 

وجنديا في املواجهة ”إن عصرنا.. إمنا هو 
عصر الصراع وعصر إنقاذ اإلميان“.

أتأمل هذا اخلطاب، فال أندهش من 
تغلغل الهوى اإلخواني، وكيف امتدت جذوره 

واستقرت ومتكنت وحتكمت، ثم أثمر قناة 
اجلزيرة وجنومها القدامي اجلدد. ال مجال 
في هذا اخلطاب القدمي املستعاد ألي أفكار 
تخص احلداثة السياسية أو اإلنسانية، ال 
ألقليات دينية  اقتراب من حقوق ”إنسانية“ 

أو عرقية، إال باعتبار ذلك منحة ودليال 
على التسامح ”اإلسالمي“، ومن يتسامح 

ميلك العدول عن تسامحه، وإذا عدل فعدله 
منقوص، وال عالقة له مبساواة إنسانية 

بلغها الغرب بعد حروب دينية وقومية انتهت 
باالعتذار عن اجلرائم واالعتراف بإنسانية 
اإلنسان، وجترمي تفتيش قلبه، وسؤاله عن 

عقيدته أو استتابته، ”فمن شاء فليؤمن“، 
ويكون في الكالم عن ”إنقاذ اإلميان“ الكثير 

من العبث واالستغفال.
كان الغزالي رمزا ملا يسمونه االعتدال 

اإلسالمي، ولم تتعرض أعماله على خطورتها 
للمراجعة، والنقد العلمي في ضوء غايات 

اإلسالم، أقصد اخلطاب القرآني ال تأويالته 
املرتبطة بسياقات سياسية تاريخية. أعيد 

قراءة الكتيب الهدّية فال أجد في كالم الغزالي 
ملمحا إنسانيا يصالح قارئه على العصر. 

ال يتكلم الرجل إال عن مجتمع نقي مغلق 
على ذاته، ”فإذا اختار جمع من املسلمني 

رئيسا لهم، فهو رئيس لهم، يكون إماما لهم 
كإمام الصالة“، وتأتي أغلب قراءته حلاضر 

املسلمني عبر مرآة قدمية، ال تلتقط مصطلحا 
اسمه ”الدولة“ املدنية التي يتساوى فيها 

املواطنون، وفي غيابها تكون التفرقة سلوكا 
طبيعيا ال يثير الغرابة ”هب أن رجال مسلما 
قتل ذمّيا، فإن املالكية أو الشافعية يقولون: 

ال يقتل فيه، فعصموا دمه“. وإذا كان الغزالي 
قد انطلق في رؤاه من فقه قدمي، بشري 
بالضرورة وليس حجة على الدين، فإن 

الكثير من اإلخوان والسلفيني حني يقدمون 
أنفسهم باعتبارهم عصريني، يحتّجون 

بالغزالي ويستشهدون بكتاباته، ويطلقون 
عليه لقب إمام الوسطية.

وفي عالم افتراضي، بالفضاءات 
واجلغرافيا املفتوحة، ستزول مفاهيم أهل 

الذمة ودار احلرب ودار اإلسالم. أما احلداثة 
اإلنسانية فلها عقل يصونها، ميضي بها 

إلى أبعد من خيال رجال الدين، هذا إذا 
منحهم الله بعض اخليال. استفتى اخلديوي 

إسماعيل رجال الدين في منع جتارة الرقيق 
فاعترضوا، وجادلوا بأن في املنع مخالفة 
لصريح القرآن. طوى الرجل رفضهم طّي 
السجل، وعزل املفتي، وهدد بإلغاء هيئة 
عموم العلماء إذا واصلوا رفضهم إللغاء 

الرق، ووّقع مع بريطانيا عام ١٨٧٧ معاهدة 
تنهي جتارة الرقيق. وفي عصر الردة 

اإلنسانية الداعشية أقيمت أسواق للرقيق.

دار اإلسالم والحداثة السياسية واإلنسانية المنقوصة

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

} قال العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيز في بداية جلسة املباحثات 

الرسمية مع رئيس تركمانستان، قربان 
محمدوف، هذا األسبوع ”ندعو إيران إلى 
التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية 
لدول املنطقة ودعم امليليشيات واألحزاب 

املسلحة“.
لم تأِت هذه الكلمات من فراغ، فأحد 

أهم محاور اخلالف املتأزم بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي وإيران، هو التدخالت 

اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول 
اخلليجية والدول األخرى في املنطقة. ومنذ 

قيام ثورة اخلميني اعتمد نظام املاللي 
الطائفية املقيتة نهجا عدائيا مزقها داخليا 

وخارجيا. فالعالقات اخلليجية اإليرانية 
شهدت توترا دبلوماسيا بشكل عام ال سيما 

في قضية اجلزر اإلماراتية الثالث (أبوموسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى) التي تعتبرها 

اإلمارات جزءا من أراضيها تدعمها في ذلك 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

وال شك أن دول مجلس التعاون تسعى 
إلى تأسيس عالقة سوية مع إيران، تقوم 

على أساس احترام السيادة وعدم التدخل 
واحلرص على االستقرار في املنطقة، وأن 

تتوقف إيران عن تصدير ثورتها وأن تسعى 
إلى كسب جيرانها. ولكن لألسف، سعت 
ومازالت تسعى – إلى استعداء  إيران – 
جيرانها وبث الفتنة والفرقة في املنطقة.

فسياسة طهران حتمل تهديدا خطيرا 
لألمن والسلم اإلقليمي والدولي، وتنذر 

بإشعال حرب طائفية خطيرة ال ميكن 
السيطرة عليها أو التحكم فيها.

وتفوقت إيران على املنظمات اإلرهابية 
في إيواء الهاربني من العدالة، أو فتح 

املعسكرات لتدريب املجموعات اإلرهابية، أو 
تهريب األسلحة واملتفجرات لتنفيذ عمليات 

إرهابية داخل دول املجلس، أو عبر دعم 
التخريب والتحريض على العنف في املنطقة.
أما ميليشيات طهران فهذه حكاية أخرى. 

ويقول محمـد علي جعفري القائد العام 
لقوات احلرس الثوري اإليراني، بحسب 

ما أوردته وكـالة (مهر) اإليـرانية، إن هذا 
احلرس جهز أكثر من 200 ألف شاب بالسالح 

في اليمن، والعراق، وسوريا، وأفغانستان.
وفي مارس 2016، قرر مجلس جامعة 

الدول العربية في ختام أعمال دورته الـ145 
على مستوى وزراء اخلارجية، اعتبار ما 

يسّمى بـ”حزب الله“ منظمة إرهابية.
ثم جاءت الضربة القاضية حني أدان قادة 
دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل اجتماع 

مؤمتر القمة اإلسالمي في أبريل املاضي 
في إسطنبول، االعتداءات التي تعرضت لها 
البعثات السعودية في طهران ومشهد، التي 
تشكل خرقا واضحا التفاقية فيينا للعالقات 

الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعالقات 
القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة 

البعثات الدبلوماسية.

كما أعلن مؤمتر القمة اإلسالمي عن 
رفضه للتصريحات اإليرانية التحريضية في 
ما يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة 

بحق عدد من مرتكبي اجلرائم اإلرهابية 
في السعودية، واعتبرها تدخال سافرا في 
الشؤون الداخلية للمملكة مبا يتنافى مع 

ميثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة التعاون 
اإلسالمي وجميع املواثيق الدولية. وألن 
ختامها مسك، فقد أدان املؤمتر تدخالت 
إيران في الشؤون الداخلية في البحرين 
واليمن وسوريا والصومال، واستمرار 

دعمها لإلرهاب. واألمر ليس فقط تدخال في 
الشؤون الداخلية لدول املنطقة، بل سعي 

أيضا إلى قلب األنظمة في هذه الدول. ويقول 
محمد جواد الريجاني في كتابه ”مقوالت في 

االستراتيجية الوطنية“ ”إن الوصول إلى 
القدس يجب أن مير عبر املنامة وصوال إلى 

مكة املكرمة، فاملدينة املنورة ثم القدس“.
وال يزال الريجاني يسعى مع مجموعة 
من ماللي إيران إلى استبدال مكة املكرمة 

بقم اإليرانية، رمبا من موروث طائفي مملوء 
بزخم من الكراهية ألرض احلرمني الشريفني.

ومحمد الريجاني هو الشقيق األكبر لعلي 
الريجاني. نعم هو نفسه علي الريجاني، كبير 

املفاوضني اإليرانيني في البرنامج النووي 
اإليراني، الذي أقنع الرئيس األميركي باراك 

أوباما بأن إيران هي حمامة سالم تسعى إلى 
نشر احملبة واملودة في املنطقة.

حلم إيران في مكة

في عالم افتراضي، بالفضاءات 

والجغرافيا المفتوحة، ستزول 

مفاهيم أهل الذمة ودار الحرب ودار 

اإلسالم. أما الحداثة اإلنسانية فلها 

عقل يصونها، يمضي بها إلى أبعد من 

خيال رجال الدين، هذا إذا منحهم الله 

بعض الخيال

سعد القرش
روائي مصري
االقلقرشش سعد

علي األمين
كاتب لبناني
ن ااألأل لل
ي ب ب

التجربة السياسية التي قادتها إيران 

ورعتها وصلت اليوم إلى مأزق يبدو أن 

الفكاك منه صعب، إن لم تقبل إيران 

بتنفيذ خطة انسحاب تدريجي من 

الدولة العراقية، ومن التحكم بخيارات 

األحزاب الشيعية

سياسة طهران تحمل تهديدا خطيرا 

لألمن والسلم اإلقليمي والدولي، وتنذر 

بإشعال حرب طائفية خطيرة ال يمكن 

السيطرة عليها أو التحكم فيها



} لنــدن – قالـــت مصـــادر مطلعـــة، أمس، إن 
اجتمـــاع مجلـــس محافظـــي أوبك فـــي فيينا 
أمس لبحث املسودة اجلديدة الستراتيجيتها 

الطويلة األمد، لم يسفر عن أي نتائج تذكر.
وأكـــد مصدران في أوبك أن الســـعودية لم 
توافـــق على اقتـــراح طهران بوضـــع ”اإلدارة 
ضمن التحديات التي تواجه  الفعالة لإلنتاج“ 
املنظمة. وأكد مصدر طلب عدم ذكر اســـمه أن 

”إيران والسعودية لم تتفقا“.
أول  تعديـــل  اقترحـــت  إيـــران  وكانـــت 
التحديات العشرة التي وضعتها أوبك لنفسها 
وهـــي ”احلفاظ على اســـتقرار ســـوق النفط“ 
ليشـــير إلى إدارة اإلمدادات بدال من ذلك، وفقا 
ملســـودة ســـابقة الســـتراتيجية األمد الطويل 

متت مناقشتها في نوفمبر املاضي.
وكتبت إيران في تلك املســـودة أن التحدي 
األول ميكن التعبير عنه بطريقة أكثر وضوحا 
كالتالي ”استدامة أسعار النفط عند املستويات 
األمثل واحلفاظ علـــى اإلدارة الفعالة لإلنتاج 

في ضوء الظروف الديناميكية للسوق“.
وما يثير التســـاؤالت في األســـاس هو ما 
إذا كانت أوبك ستضع دورها التقليدي املتمثل 
في كبح اإلمدادات لتعزيز األســـعار على رأس 
جـــدول أعمالهـــا، وهـــو دور تفضلـــه إيـــران 

وأعضاء آخرون مثل اجلزائر وفنزويال.
وفي املقابل تفضل الســـعودية أن تتراجع 
املنظمة عـــن محاولة إدارة الســـوق في ضوء 
تزايـــد إمدادات املعروض مـــن خارج املنظمة، 
بعـــد أن قادت التحول في اســـتراتيجية أوبك 
فـــي نوفمبـــر 2014 حني أحجمـــت املنظمة عن 

خفض اإلنتاج.
وال يـــزال هذا التحول في السياســـة يثير 
شـــقاقا في املنظمـــة، حيث يختلـــف األعضاء 
بشـــأن احلاجة لدعم سعر عادل للنفط وتعزيز 

اإليرادات.
ويـــرى محللـــون أن أي محاولـــة لتقييـــد 
اإلنتـــاج، لن جتـــدي نفعـــا ولن توفر ســـوى 
مســـكنات مؤقته وتسمح ملنتجي النفط مرتفع 
التكلفة مبواصلـــة اإلنتاج، إضافة إلى خفض 

حصة أوبك في األسواق.
وتضمنـــت مســـودة اســـتراتيجية األمـــد 
الطويل فـــي نوفمبـــر املاضـــي، تعقيبات من 
إيـــران واجلزائـــر بخصوص إجـــراءات لدعم 
األسعار مثل وضع هدف أو حد أدنى لألسعار 

وعودة أوبك إلى نظام احلصص.
وتعارض السعودية وحلفاؤها اخلليجيون 
فـــي أوبك العـــودة إلى نظـــام احلصص الذي 

تخلت عنه املنظمة في 2011.
االســـتـراتيجية  تقـريـر  إعــــداد  ويتولـــى 
طويلـــة املدى فريق أبحـاث أوبـــك فــي فيينـا، 
وهـو في العادة ينبـه إلـى أن التقـرير ال ميثـل 
املوقــــف النهائـــي ألوبــــك أو أي مــــن الـدول 
األعضــــاء بخصـــوص أي قـــرارات مقترحـــة 

يتضمنها.

وذكـــرت املصادر أنه مـــن املقرر أن يجتمع 
مســـؤولو أوبك مجددا هذا العام في مســـعى 
للتوصل إلـــى اتفاق على اســـتراتيجية األمد 
الطويـــل. ووصف مصـــدران من أوبـــك نقاط 

اخلالف بأنها ضئيلة نسبيا.
وال يـــزال احتمـــال عودة أوبـــك إلى إدارة 
اإلنتاج يبدو ضعيفا، ففي الشهر املاضي فشل 
كبار املنتجني فـــي أوبك وخارجها في االتفاق 
على تثبيت اإلنتاج بعدما طالبت الســـعودية 

مبشاركة إيران.
ورفضت إيران احلد مـــن اإلنتاج في وقت 
تســـعى فيه الســـتعادة حصتها السوقية في 
أعقـــاب رفع العقوبات الغربية عنها في يناير، 
لكن مصادر مطلعة قالت إن طهران ســـتوافق 

على تقييد اإلنتاج فور عودتها إلى مستويات 
ما قبل العقوبات.

وســـيعقد وزراء نفط دول أوبك اجتماعهم 
القـــادم في الثاني من يونيـــو في فيينا لبحث 

سياسة اإلنتاج.
وتزايدت املؤشرات مؤخرا على أن السوق 
تقتـــرب من التوازن في ظـــل ترجيح انخفاض 
اإلنتـــاج من خـــارج أوبك بأكثر مـــن 700 ألف 

برميل يوميا.
ورجح وزير الطاقة األميركي في األسبوع 
املاضـــي أال يعود اإلنتاج األميركي إلى النمو، 
إال إذا ارتفعت أســـعار النفط فـــوق حاجز 60 

دوالرا للبرميل.
في هـــذه األثناء هبطت أســـعار النفط مع 

جتـــدد املخاوف بشـــأن تخمة اإلمـــدادات في 
األســـواق العامليـــة جراء زيـــادة إنتاج منطقة 
الشرق األوســـط وبحر الشمال من اخلام، لكن 
مزيج برنت متكن من االستقرار فوق حاجز 45 

دوالرا للبرميل.
وقال العراق إن شحنات النفط من احلقول 
اجلنوبيـــة بلغت فـــي املتوســـط 3.364 مليون 
برميـــل يوميـــا في أبريـــل ارتفاعا مـــن 3.286 

مليون برميل يوميا في مارس.
وبلغ إنتاج الســـعودية أكبر مصدر للخام 
في العالم 10.15 مليون برميل يوميا في أبريل، 
لكن مصادر قالت إنه قد يعود إلى املســـتويات 
شـــبه القياســـية البالغة 10.5 مليـــون برميل 

يوميا قريبا.
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◄ وافق مجلس االحتياطي 
االحتادي (املركزي األميركي) 

على مشروع قانون، يضع قيودا 
على املكافآت ”اخليالية“ التي 

يتقاضاها املديرون التنفيذيون 
في الشركات املالية الكبيرة في 

الواليات املتحدة.

◄ قال الرئيس اإليراني حسن 
روحاني إن بالده تسعى إلى رفع 
حجم التبادل التجاري مع كوريا 

اجلنوبية من 6 إلى 18 مليار 
دوالر سنويا بعد توقيع 19 

اتفاقية في املجاالت االقتصادية 
والتجارية.

◄ أفادت تقارير صحافية بأن 
هيئة الرقابة املالية في بريطانيا 

اتهمت مصرف دويتشه بنك 
األملاني بالتقصير الشديد في 

الرقابة على عمليات غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب وتنفيذ 

العقوبات.

◄ أظهرت دراسة ملنظمة ”مشروع 
الكشف عن أصحاب األصول“ 

أن ما يقرب من نصف أكبر 500 
مستثمر في العالم ال يفعلون شيئا 

للتصدي لظاهرة التغير املناخي 
من خالل استثماراتهم.

◄ وصلت سفينة سياحية للترفيه 
إلى كوبا أمس من ميناء ميامي 
في والية فلوريدا األميركية في 
رحلة هي األولى من نوعها منذ 

نصف قرن، وذلك بعد االنفراج في 
العالقات بني هافانا وواشنطن.

◄ تخلت املجموعتان األميركيتان 
للخدمات النفطية عن مشروع 
اندماجهما، الذي تقدر قيمته 

مبليارات الدوالرات، بعد اإلخفاق 
في جتاوز معارضة السلطات 

األميركية املتعلقة بحماية 
املنافسة.

باختصار

{صفقـــة اندماج هاليبرتن وبيكر هيـــوز األميركيتين كانت بالغة التعقيـــد، وتم إلغاؤها ألننا لم 

نتمكن من تهدئة مخاوف سلطات ضبط المنافسة داخل الواليات المتحدة وخارجها}.

مارتن كريغهيد
رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكر هيوز

{إطالق شـــركة ســـبيس كس لقمر صناعي ســـيوفر للجيش األميركي 40 بالمئة من التكلفة 

مقارنة مع ما كانت تتقاضاه شركتا لوكهيد مارتن وبوينغ}.

اجلنرال صموئيل جريفيس          
رئيس مركز أنظمة الفضاء والصواريخ التابع للقوات اجلوية األميركية

أكد مراقبون أن منظمة أوبك، لم تعد متلك اســــــتراتيجية طويلة املدى في وقت تعارض فيه 
السعودية اقتراحا من خصمها اللدود إيران بأن تهدف املنظمة إلى تعزيز السيطرة على 

سوق النفط، ما يشير إلى اشتداد اخلالفات على النهج الذي تتبعه أوبك في املستقبل.

الخالف السعودي اإليراني يربك سياسة أوبك على المدى الطويل
[ الرياض تعارض اقتراح طهران العودة إلى تقييد اإلنتاج [ أسعار النفط تنحني الزدياد المخاوف من فائض اإلمدادات

مخاوف األمن الغذائي تظهر من جديد في آسيا

} بعد مرور 10 ســـنوات على ارتفاع أســـعار 
الغـــذاء العامليـــة الذي أرســـل موجات صدمة 
في شـــتى أنحاء العالم، يعانـــي كبار منتجي 
األرز فـــي آســـيا مـــن موجـــة جفاف شـــديدة 
تنذر بخفض اإلنتاج وارتفاع أســـعار السلع 

الغذائية األساسية لنصف سكان العالم.
ومن املتوقع أن ينخفـــض اإلنتاج العاملي 
لـــألرز هذا العام للمرة األولـــى منذ عام 2010، 
وأن يقلـــص نقـــص األمطار املرتبـــط بظاهرة 

النينيو املناخية من إنتاج الدول اآلسيوية.
وجتتاح موجة حر وجفاف الهند وتايالند 
أكبـــر مصدرين لألرز للعـــام الثاني. ويضرب 
اجلفاف أيضا مســـاحات واســـعة من فيتنام 
ثالـــث أكبر مصدر لألرز مع نضوب مياه الري 

املستمدة من نهر امليكوجن.
وتســـاهم الدول الثالث بأكثر من 60 باملئة 
مـــن جتـــارة األرز العاملية التـــي تصل إلى 43 

مليون طن.
وقـــال جيمس فيـــل اخلبيـــر االقتصادي 
مبجلس احلبوب العاملي ”حتى اآلن لم نشهد 

تأثيـــرا كبيرا على األســـعار نتيجـــة الطقس 
احلار واجلاف بسبب مخزونات فائضة كبيرة 
في الهند وتايالند، لكن ذلك ال ميكن أن يستمر 

لألبد“.
وترجح بيانـــات وزارة الزراعة األميركية 
أن تنخفـــض مخزونات األرز فـــي أكبر ثالث 
دول مصـــدرة له بنحو الثلـــث في نهاية 2016 
لتصل إلى 19 مليون طن، وهو أكبر انخفاض 

سنوي منذ 2003.
وإذ حـــدث أي تعطل كبيـــر لإلمدادات فإن 
الوضـــع قد يكون حساســـا للغايـــة، ففي عام 
2008 حظرت الهند الصادرات بعدما انخفض 
إنتاج األرز اآلســـيوي بســـبب ظاهرة النينيو 
وهو ما دفع األســـعار العامليـــة إلى الصعود 
بقوة، فيما ســـارع عدد من كبار املســـتوردين 

مثل الفلبني التخاذ إجراءات ملواجهة ذلك.
وصعدت أسعار األرز التايالندي القياسي 
إلى مستويات قياسية قاربت ألف دوالر للطن 
في 2008. وعادة ما تعزز مثل هذه االرتفاعات 
في األســـعار الطلب على حبـــوب أخرى مثل 
القمح الذي يســـتخدم على نطاق واســـع في 
صناعـــة املكرونة في آســـيا إلـــى جانب فول 
الصويا والذرة اللذين يستخدمان في صناعة 

األغذية واألعالف.

وفي حني أن ســـعر األرز حاليا يقل كثيرا 
عن مســـتوياته املرتفعة التي بلغها في 2008، 
إال أن سعره بلغ في وقت سابق من هذا الشهر 
389 دوالرا للطـــن وهو أعلى مســـتوى له منذ 
يوليـــو بزيادة 13 باملئة عن أدنى مســـتوى له 
فـــي ثماني ســـنوات البالـــغ 344 دوالرا الذي 

سجله في سبتمبر.
ويشـــعر بـــروس تولينتينـــو مـــن املعهد 
الدولي ألبحاث األرز ومقره الفلبني بالقلق من 

هشاشة الوضع في آسيا. 
ويقول إن ”األســـعار بصفـــة عامة ال تزال 
مســـتقرة فـــي الوقـــت احلالي، لكنهـــا ترتفع 
وما قد يخرج األمور عن نطاق الســـيطرة هو 
حـــدوث كارثة كبرى في واحدة من كبار الدول 

املنتجة“.
ورغـــم أن إنتاج الهند مـــن األرز في 2015 
كان مســـتقرا إلـــى حـــد كبيـــر، إال أن درجات 
احلـــرارة املرتفعـــة للغاية تشـــكل خطرا على 

محصول ثان في املناطق الشرقية.
ويتوقع التجار زيادات جديدة في األسعار 
بحلول يونيو بسبب استبعاد أن تنتج الهند 
محصـــوال كبيـــرا قبـل ســـبتمبر، ولـــن تنتج 
تايالنـــد محصولهـــا الرئيســـي قبــــل نهـاية 

العـام.

ويتوقع مجلس احلبـــوب العاملي وصول 
احملصول العاملي في 2016 إلى 473 مليون طن 
انخفاضـــا من 479 مليونـــا في 2015 مبا ميثل 

أول انخفاض في 6 سنوات.
ولم يبلـــغ احملصول الرئيســـي الســـابق 
في تايالند ســـوى نصف الـــذروة التي بلغها 
اإلنتـــاج قبل ســـنوات قليلة، وتتوقـــع وزارة 
الزراعة األميركية انخفاض اإلنتاج بأكثر من 

20 باملئة إلى 15.8 مليون طن هذا العام.
وفي فيتنام قالـــت احلكومة إن اإلنتاج قد 
ينخفـــض 1.5 باملئة هذا العام إلى 44.5 مليون 
طن، بينما تبلغ الصادرات 8.7 مليون طن دون 

تغيير يذكر عن التوقعات السابقة.
وتدرس بعض الدول اآلسيوية أيضا زيادة 
الـــواردات. فمن املتوقع أن ترتفع  مشـــتريات 
إندونيســـيا في العام احلالي بنسبة 60 باملئة 
لتصل إلى مليوني طن مقارنة مع مســـتواها 

قبل سنوات قليلة.
وتشـــتري الصني أكبر مستورد في العالم 
نحـــو 5 ماليني طن ســـنويا ومـــن املتوقع أن 
تســـتمر على هـــذه الوتيـــرة. ويتوقع مجلس 
احلبـــوب العاملـــي أن يقل إنتـــاج الصني هذا 
العام عن حجم االستهالك احمللي للعام الثالث 

على التوالي.

نافين توكرال

ألف برميل يوميا 

التراجع المتوقع في 

اإلنتاج من خارج أوبك 

في العام الحالي
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} اجلزائر – اتســـع اجلدل فـــي اجلزائر حول 
أســـباب اســـتمرار تراجـــع إنتـــاج النفط في 
الســـنوات األخيرة، ليبتعد فـــي العام املاضي 
بنحـــو 80 مليـــون طن عـــن أعلى مســـتوياته 
املســـجلة في عـــام 2007 حني بلغـــت نحو 233 

مليون طن.
وتشير بيانات وزارة النفط إلى أن اإلنتاج 
بلـــغ في العام املاضي نحو 153 مليون طن، أي 

ما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا.
وقـــال محمـــد ســـوالم، العضـــو القيـادي 
شــــركــة  عمـــــال  نقـابــــة  فــــي  الســـــابـق 

ســــونـاطـراك "إن صنــاعـــة النفـــط والغـــــاز، 
العمـــــود الفقـــــري لالقتصــــاد اجلزائــــري، 
تتعـرض فـي السنـوات األخيرة لهـزات عنيفـة 

أثـرت على اإلنتـاج".
وأكد أن أعنف الصدمات تتمثل في فضائح 
"الفساد في مجموعة سوناطراك والتي دفعت 
عددا كبيرًا من مسؤوليها لالستقالة أو لطلب 

التقاعد".
وأشـــار إلـــى "أن إنتـــاج اجلزائـــر بدأ في 
التراجع مباشرة بعد االتهامات املوجهة ملدير 
عام سوناطراك السابق محمد مزيان في قضية 

تتعلق بسوء اإلدارة والفساد في عام 2010".
وأيده خبير الطاقـــة واعلي محمد األمني، 
الـــذي قـــال إن أي مراقب ميكنـــه مالحظة أن 
تراجع اإلنتاج تزامن مع الكشـــف عن فضائح 
الفســـاد في سوناطراك، والذي أدى إلى خوف 
املسؤولني في الشركة من ارتكاب األخطاء في 

إدارة عمليات الشركة.
في املقابل تصر إدارة ســـوناطراك على أن 

تراجع إنتاج النفط يعود ألسباب فنية. وكشف 
مسؤول أن إدارة الشـــركة تتردد في استثمار 
املزيـــد من األموال في تطويـــر إنتاجية حقول 
نفط وغـــاز قدميـــة، وإطالق عمليـــات جديدة 
الســـتخراج الغـــاز والنفط من حقـــول جديدة 

بسبب تراجع أسعار النفط العاملية.
وأشـــار إلى أن من األسباب األخرى "تأخر 
مشـــاريع ربط جميع حقول النفط والغاز عبر 
شبكة واحدة لألنابيب، للسماح بالتحكم أكثر 

في اإلنتاج والتصدير.
وأطلقت السلطات اجلزائرية في عام 1994 
مشـــروعا على مراحل لربط حقول إنتاج الغاز 
في اجلنوب اجلزائري عبر شـــبكة من خطوط 
األنابيـــب يزيـــد طولهـــا اإلجمالي عـــن ألفي 

كيلومتر، لكن املشروع لم يكتمل حتى اآلن.
وأكد املصدر أن الكثير من شـــركات النفط 
الغربية تتردد اليوم في الدخول في مشـــاريع 
جديـــدة في اجلزائر، بســـبب املخاوف األمنية 
منـــذ تعـــرض مصنع للغـــاز فـــي منطقة عني 

امناس لهجوم إرهابي في عام 2013 أدى ملقتل 
38 رهينة من دول مختلفة.

بيتروليـــوم  بريتـــش  شـــركتا  وكانـــت 
البريطانية وشتات أويل النرويجية قد أعلنتا 
سحب موظفيهما في مارس املاضي من منشأة 
للغـــاز في منطقة عني صالـــح جنوب اجلزائر 

بعد تعرضها لهجوم بالقذائف.
ويقـــول محللـــون إن ارتباك السياســـات 
االســـتقرار  وعـــدم  وتناقضهـــا  احلكوميـــة 
إدارة  كفـــاءة  ضعـــف  إلـــى  أدى  السياســـي، 
املشـــاريع احلكومية بشـــكل عـــام، وليس في 

قطاع الطاقة فقط.

الحكومة الجزائرية عاجزة عن وقف تراجع إنتاج النفط

النفط في لندن

سباق إلغراق األسواق

مليون طن حجم 

االنخفاض في إنتاج 

الجزائر النفطي منـذ 

عام 2007
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في سوناطراك عام 2010
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} الرياض – أكد وزير العمل الســـعودي مفرج 
بن ســـعد احلقباني أمـــس أن احلكومة تتعهد 
بضمـــان نيل العمـــال، الذين فقـــدوا وظائفهم 
فـــي مجموعة بن الدن، جلميع حقوقهم املالية، 
فـــي ظل تقارير عـــن قيام املجموعـــة العمالقة 

بتسريح ٧٧ ألف موظف أجنبي.
وقال احلقباني على هامش مشاركته أمس 
فـــي منتدى ”يوروماني“ املالي في الرياض إن 
املجموعـــة ”وعدت بحل كل املســـائل املتعلقة 
باألجور“ وأن حقوقهم متثل ”أولوية“ بالنسبة 
إلـــى الســـلطات، لكنه لم يحدد عـــدد املوظفني 
الذين اســـتغنت عنهم املجموعة الناشطة في 

مجال البناء.
وأضاف ”عندما نرى أن شـــركة تتأخر في 

دفع الرواتب… سنرسل مراقبينا“.
وكانت تقارير محلية قد ذكرت أن مجموعة 
بن الدن أصدرت ٧٧ ألف تأشيرة خروج نهائي، 
والتي متنح للموظفني املستغنى عنهم ملغادرة 
البـــالد التـــي يدخلونهـــا بتأشـــيرات صادرة 

بكفالة الشركة التي تستقدمهم للعمل.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نسبت 
في شـــهر مارس املاضي إلى مصـــادر مطلعة 
قولهـــا إن املشـــاكل التـــي تواجهها الشـــركة 
تعود إلى تأخر احلكومة الســـعودية في سداد 
مســـتحقات لها، والعقوبـــات املفروضة عليها 

من قبل السلطات منذ أشهر.
إجراءات  الســـعودية  احلكومـــة  واتخذت 
واســـعة ضد مجموعـــة بن الدن في ســـبتمبر 
املاضـــي بعد حادث وقـــوع الرافعة في احلرم 

املكي، الذي أسفر عن مقتل ١٠٧ أشخاص.
ومنعـــت الشـــركة مـــن الدخـــول فـــي أي 
منافسات أو مشاريع جديدة إال بعد استكمال 
التحقيقـــات وصـــدور األحـــكام القضائية في 
تلك احلادثة. وقد أدى ذلك إلى تكبيد الشـــركة 
خسائر تصل إلى ٢٧ مليار دوالر، مما اضطرها 

لتسريح أكثر من  ٥٥ ألفا من عمالتها.

عـــن مصدر  ونقلـــت صحيفـــة ”الوطـــن“ 
مســـؤول فـــي املجموعـــة، ترجيحـــه ”أن يتم 
االســـتغناء عن ١٢ ألف ســـعودي من ضمن ١٧ 

ألف مواطن يعملون بالشركة.
وكانـــت تقارير محلية قد ذكرت األســـبوع 
املاضي أن نحـــو ٥٠ ألفا من موظفي مجموعة 
بـــن الدن يرفضـــون مغـــادرة الســـعودية قبل 
احلصـــول على رواتبهم املتأخـــرة، التي متتد 

لنحو ٤ أشهر.
وكانت مصـــادر قد أكدت الشـــهر املاضي 
ان تأخـــر احلكومـــة فـــي ســـداد مســـتحقات 
شركات البناء العمالقة مثل مجموعة بن الدن 
و“ســـعودي اوجيه“، التابعـــة لرئيس الوزراء 
اللبناني الســـابق ســـعد احلريري، يكبد هذه 
الشركات خســـائر هائلة، ويجعلها تعاني في 

سداد مستحقاتها.
ويرجح مراقبـــون أن يكون ســـبب تأخير 
ســـداد املســـتحقات احلكومية عائًدا بشـــكل 
رئيسي الى انخفاض إيرادات الرياض نتيجة 
التراجـــع احلاد في أســـعار النفـــط. لكنهم ال 

يستبعدون وجود رسائل سياسية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن العاملني في 
املجموعـــة يصـــل عددهـــم قبـــل التخفيضات 
األخيـــرة إلـــى ٣٢٣ ألف موظـــف، وأن مجموع 
عمليات تســـريح العمال سيصل إلى نحو ١٤٤ 

ألف عامل بعد اإلعالن األخير.
ويقـــول مراقبون إن االنحدار الســـريع في 
نشاط املجموعة بســـبب العقوبات احلكومية 
يجعـــل اخليارات محـــدودة أمامهـــا للخروج 
من األزمة، خاصة أن التقديرات تشـــير إلى أن 

حجم ديونها يصل إلى ٢٥ مليار دوالر.
وميكن للمجموعة أن تبيع بعض املشاريع 
قيد اإلنشـــاء وأن تتخارج من بعض املشاريع 
األخـــرى، لكـــن دوامـــة اخلســـائر وانكماش 
نشاطاتها قد يجبرانها في النهاية على إعالن 

اإلفالس واخلضوع للحماية القضائية.
على صعيـــد آخر أعلن احلقباني أن وزارة 
العمـــل ســـتعلن خالل أســـبوعني إلـــى ثالثة 
أسابيع عن برنامج ”نطاقات املوزون“ في إطار 
سعيها خلفض نسبة البطالة بني السعوديني 
مع حترك احلكومة لتنويـــع اقتصادها بعيدا 

عن النفط.

وبعد عقود من تطبيق سياسة ”السعودة“ 
التي لم حتقق نتائج كبيرة في احلد من نسب 
البطالة بني الســـعوديني عدلـــت وزارة العمل 
فـــي أواخر ٢٠١١ نظام حصـــص التوظيف في 
القطـــاع اخلـــاص وفرضت عقوبـــات صارمة 
على الشركات التي ال تلتزم بحصص توظيف 
املواطنـــني وألزمت قطاعـــات معينة بتوظيف 

النساء.
احلالـــي  نطاقـــات  برنامـــج  ومبوجـــب 
حتصل الشـــركات التي توظـــف عددا أكبر من 
الســـعوديني على مميـــزات مـــن وزارة العمل 

خاصة فيما يتعلق بتصاريح العمالة.
لكن مع ذلك ال يزال معدل البطالة عند ١١٫٦ 
باملئـــة بعد ارتفاع معدل توظيف الســـعوديني 
بواقـــع ٤٠ ألـــف وظيفة فقط خـــالل ٢٠١٥ وهو 

أقل مســـتوى مند ١٩٩٩ بسبب خفض اإلنفاق 
احلكومي بفعل هبوط أسعار النفط.

وخالل األســـبوع املاضي أعلـــن ولي ولي 
العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان عن 
رؤيـــة الســـعودية ٢٠٣٠ التي تســـعى لتنويع 
االقتصـــاد بعيـــدا عـــن النفط وإلـــى معاجلة 
قضايـــا البطالـــة ونقـــص املســـاكن. وتهدف 
الرؤيـــة خلفض معـــدل البطالة إلـــى ٧ باملئة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وقـــال الوزير لوكالة رويتـــرز إن احلكومة 
ســـتتخذ كافـــة اإلجـــراءات الالزمـــة خلفض 
معـــدل البطالـــة ســـواء عبـــر خلـــق وظائف 
جديـــدة أو إحـــالل الســـعوديني فـــي وظائف 
يشـــغلها الوافدون. وأكد أن من بني املبادرات 
التـــي عملت عليها الـــوزارة برنامج ”نطاقات 

املوزون“ الذي يشمل عددا من املتغيرات أهمها 
نسبة التوطني ومتوسط أجور السعوديني في 
املنشـــأة ونســـبة توطني النســـاء في املنشأة 
واالستدامة الوظيفية للسعوديني ونسبة ذوي 

األجور املرتفعة منهم.
وتهـــدف رؤية الســـعودية ٢٠٣٠ إلى زيادة 
نســـبة مشاركة املرأة في ســـوق العمل إلى ٣٠ 

باملئة من ٢٢ باملئة حاليا.
ويوجـــد في الســـعودية نحـــو ١٠ ماليني 
وافـــد معظمهم من آســـيا ودول عربية ويعمل 
معظمهـــم فـــي وظائـــف متدنية األجـــور ينفر 
منها الســـعوديون مثل بعض وظائف قطاعي 
اإلنشاءات والتجزئة والعمل في املنازل، بينما 
تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة 

ورفيعة املستوى.
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◄ خفضت هيئة السوق المالية 

السعودية شروط قيمة األصول 
التي تملكها المؤسسات األجنبية 
المؤهلة لالستثمار في البورصة 

من 5 مليارات دوالر إلى مليار 
واحد، لتشجيع االستثمارات 

األجنبية.

◄ أظهرت بيانات مصرف اإلمارات 
المركزي ارتفاع احتياطات األصول 

األجنبية في نهاية شهر مارس 
الماضي بنسبة 7 بالمئة على 

أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 
83 مليار دوالر.

◄ أعلنت مجموعة الوادي األخضر 
اإلماراتية أمس أنها تعتزم 

استثمار نحو 313 مليون دوالر في 
قطاع السكن في المغرب. وقالت 
إن االستقرار شجعها على زيادة 

استثماراتها في المغرب.

◄ تنطلق في دبي في الفترة 
21 إلى 25 مايو الجاري أعمال 

مؤتمر الحكومة والمدن الذكية في 
دول مجلس التعـاون الخليجي 

بمشـاركة إقليمية ودولية واسعة 
من الشـركات والمـؤسسات 

الكبـرى.

◄ أظهرت بيانات أن مخطط تطوير 
البنية التحتية لنشاط صناعة 

السفن في موانئ المغرب سيؤدي 
إلى خلق نحو 6 آالف وظيفة 

مباشرة بحلول عام 2030 إضافة 
إلى عدد كبير من الوظائف غير 

المباشرة.

◄ ارتفعت أرباح شركة سنتامين 
المشغلة لمنجم السكري للذهب 

في مصر، في الربع األول من العام 
بنسبة 43 بالمئة لتصل إلى نحو 

51 مليون دوالر، بعد أن أنتجت 
أكثر من 125 ألف أوقية.

باختصار

اقتصاد
{على الســـلطات الموريتانية تأميم شـــركات المعادن العاملة في البالد لحماية الثروة ووقف 

نهبها الممنهج الذي تقوم به هذه الشركات}.

عبدالله ولد محمد
األمني العام الكونفيدرالية العامة لعمال موريتانيا

{أطلقنا اســـتراتيجية لمحاربة الفســـاد بميزانيـــة قيمتها 190 مليـــون دوالر، تضمنت توقيع 10 

اتفاقيات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتأسيس ائتالف وطني ضد الفساد}.

محمد مبدع
الوزير املغربي املكلف بالوظيفة العمومية

الرياض تضمن حقوق العمال المسرحين من مجموعة بن الدن

تعهدت احلكومة السعودية أمس بضمان حصول العمال املسرحني من مجموعة بن الدن 
لالنشــــــاءات على كامل حقوقهم، في وقت أعلنت فيه أنها ستطلق برنامجا لزيادة تشغيل 

املواطنني في إطار برنامج اإلصالحات الذي يسعى لتقليل اعتماد البالد على النفط.

[ إطالق برنامج جديد لتوظيف السعوديين خالل الشهر الحالي [ خطط جديدة لفرض سقف جديد إلحالل السعوديين محل األجانب

بانتظار رحيل العمال األجانب

مفرج الحقباني:

عندما نرى أن شركة 

تتأخر في دفع الرواتب… 

سنرسل مراقبينا

الصني تقترح على املغرب 

اتفاقية للتبادل الحر

} الربــاط – قالـــت وزارة التجـــارة اخلارجية 
املغربيـــة إن الصـــني اقترحـــت علـــى املغرب 
التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة التبـــادل احلـــر بني 
البلديـــن، خـــالل الزيارة التي مـــن املنتظر أن 
يقوم بها العاهل املغربي امللك محمد السادس 

إلى الصني األسبوع املقبل.
وأكد مســـؤول مغربـــي أن وزارة التجارة 
اخلارجيـــة تدرس املقترح مـــع باقي الوزارات 
واملؤسســـات والقطاع اخلـــاص واجلمعيات، 

من أجل معرفة أثاره على اقتصاد البالد.
وحتتل الصني املرتبة الرابعة بني شـــركاء 
املغرب التجاريني، لكن ميزان التبادل التجاري 
مييـــل بشـــكل كبير إلـــى الصـــني، التي تصل 
صادراتهـــا إلـــى املغرب إلى نحـــو 3 مليارات 
دوالر، فـــي حني تبلغ وارداتهـــا منه نحو 233 

مليون دوالر.
وتزايـــد اهتمـــام الصني باالســـتثمار في 
املغرب في الســـنوات األخيرة بســـبب موقعه 
اجلغرافـــي وارتباطه باتفاقـــات للتبادل احلر 
مع األســـواق الكبرى، إضافة إلى كونه بوابة 

لالستثمار في مشاريع التنمية األفريقية.
وميلك املغرب اتفاقيـــات التبادل احلر مع 
56 بلدا عبر العالم، وقد ساهمت تلك االتفاقات 
في زيـــادة صـــادرات البالد إلى تلـــك البلدان 
بوتيـــرة متزايدة منذ دخـــول االتفاقيات حيز 

التنفيذ.

} وزيـــر املاليـــة الســـعودي إبراهيم العســـاف يتحدث أمس فـــي مؤمتر يورومني فـــي الرياض، في وقت أعلنـــت فيه الرياض تخفيـــف القيود على 
االستثمارات األجنبية.

} الريــاض – أظهـــرت بيانـــات ارتفاع أصول 
الصناديق السيادية الســـعودية إلى أكثر من 
792 مليار دوالر، لتصل حصتها إلى نحو 10.9 
باملئة من مجموع أصول الصناديق السيادية 

في العالم.
وأشار حتليل يســـتند إلى بيانات عاملية، 
أجرته صحيفـــة االقتصادية الســـعودية، إلى 
أن أصول أحد الصندوقني الســـياديني للبالد، 
وهو صندوق االســـتثمارات العامة، ســـجلت 
ارتفاعا كبيرا لتصل إلى نحو 160 مليار دوالر.
وذكرت أن حجم األصـــول التي ميلكها 79 
صندوقـــا ســـياديا في العالـــم يرصدها معهد 
صناديـــق الثروة الســـيادية، وصلت إلى نحو 

7.265 تريليون دوالر حاليا.
وأضافت أن حصة صندوق االســـتثمارات 

العامة ارتفعـــت في أبريل إلـــى 2.2 باملئة من 
إجمالي قيمة الصناديق الســـيادية في العالم، 

ليحتل الترتيب 13 بني تلك الصناديق.
ومتلك السعودية أيضا استثمارات كبيرة، 
تديرهـــا مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي 
(ساما) التي تصنف كصندوق سيادي بحسب 
املعهد، وهي حتتل املركز الرابع بني الصناديق 

السيادية في العالم.
وتزيـــد قيمة أصـــول املؤسســـة على 632 
مليـــار دوالر، وتشـــكل 8.7 باملئة مـــن إجمالي 
الصنـاديــــق. وتخطــــط الســـعـودية جلعلــــه 
األكبــــر في العالم بحســـب ”رؤية الســـعودية 

.“2030
وبحســـب التحليل، يبلغ إجمالي األصول 
التي متلكها الســـعودية من خالل الصندوقني 

(ساما وصندوق االســـتثمارات العامة)، نحو 
792.3 مليار دوالر وهي تعادل نحو 10.9 باملئة 
من إجمالـــي أصول الصناديق الســـيادية في 

العالم حاليا.
ومعهـــد صناديق الثـــروة الســـيادية هو 
منظمـــة عامليـــة تهـــدف إلى دراســـة صناديق 
وصناديـــق  واملعاشـــات  الســـيادية  الثـــروة 
واألوقــــاف  املركزيــــة  والبنــــوك  التقـاعــــد، 
وغيـرها من أجهزة االستثمار العام على املدى 

الطويل.
وتســـتهدف رؤيـــة الســـعودية 2030 رفـــع 
أصول صنـدوق االســـتثمارات العامة من 160 
مليـار دوالر، إلـــى مـا يـزيد على 7 تريليـونات 
ريـال (1.9 تريليـون دوالر). وبحسب التحليل، 
ســـيصبح صنــــدوق االســـتثمـارات العامـــة 

حينهــــا أكبر صناديق االســـتثمـار على وجـه 
األرض، مبــــا يعــــادل نســـبة 25.7 باملئــــة من 
مجمـل أصـول صنـدوق الثـروة الســـيادية في 

العـالم.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حتويل ملكية 
شـــركة أرامكو، إلـــى صندوق االســـتثمارات 
العامة، سيرفع أصوله إلى نحو 1.62 تريليون 

دوالر.

ارتفاع حصة السعودية من أصول الصناديق السيادية في العالم

تريليون دوالر حجم أصول 

صندوق االستثمارات 

العامة إذا تم تحويل 

ملكية شركة أرامكو إليه

1.62



- قوبلـــت تصريحات رئيس البرلمان،  } أنقرة
إسماعيل كهرمان، الذي قال في مؤتمر صحافي 
”بصفتنا بلدا مســـلما، لماذا علينا أن نكون في 
وضـــع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مســـلم 
وبالتالـــي يجـــب أن نضـــع دســـتورا دينيـــا“، 
وأضاف ”قبل أّي شـــيء آخر، يجـــب أن ال ترد 
العلمانية في الدستور الجديد“، برفض وتنديد 
واحتجاجات ومظاهرات خرجت إلى الشوارع 
وبانتقـــادات واســـعة ســـواء مـــن معارضـــي 
الحكومـــة التركيـــة أو مـــن أنصـــار العلمانية 
األتاتوركيـــة ومن األتـــراك الفخورين بثقافتهم 
العلمانيـــة التي ظلت لعقـــود ضمانة للحريات 
الشخصية وخاصة لفصل الدين عن السياسة. 
وبعـــد حرب دارت بيـــن المدافعين عن علمانية 
الدولـــة التركيـــة وبين مؤيدي الحـــزب الحاكم 
وأنصـــار فكرة أســـلمة المجتمـــع ”بالقانون“ 
على منصـــات التواصل االجتماعي ووســـائل 
اإلعـــالم، تراوحـــت بيـــن انتقـــادات واتهامات 
يقابلها في االتجـــاه المعاكس دفاع عن الفكرة 
وعـــن نوايـــا الحـــزب الحاكم، ســـارع الرئيس 
رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه إلى بســـط 
مفهوم العلمانية المضمنة في الدستور التركي 
والتأكيد علـــى أن رئيس البرلمان عبر عن رأيه 
الخاص، ومؤكدين أن مشروع الدستور الجديد 
يبقـــي علـــى مبـــدأ العلمانيـــة، وأن الحزب لم 

يناقش حذف هذا المبدأ.
اختلفـــت اآلراء حول تفســـير هـــذه الدعوة 
وحـــول تملص حـــزب العدالـــة والتنمية منها 
رغم أن رئيـــس البرلمان التركـــي يعرف بقربه 
مـــن رئيـــس الدولة، فهنـــاك مـــن المحللين من 
يقـــول إنها تأتي في إطار جس نبض المجتمع 

والشارع والمعارضة في تركيا ومنهم من يقول 
إن رئيـــس البرلمان ال يمكـــن أن يعبر عن رأيه 
بهذه الجرأة والوضوح ويمس نقطة حساســـة 
فـــي حياة وثقافة األتـــراك دون إيعاز ودعم من 
وراء الســـتار إما من أردوغان وإما من الحزب 
الحاكـــم أو مـــن االثنيـــن معا ســـعيا لتحقيق 
نواياهما وطموحاتهما اإلسالمية غير المعلنة.
والتفســـيرات  القـــراءات  اختلفـــت  مهمـــا 
ســـواء من الرأي العام التركي أو من الساســـة 
إال أن الثابـــت أن هذه الدعوة تســـتهدف أعلى 
هرم الســـلطة التشـــريعية وترمي إلـــى تغيير 
الدستور في أهم فصوله وقد سبقتها محاوالت 
ومقدمـــات كثيرة وتصريحـــات عبرت جميعها 
عـــن النوايا الخفية للحزب الحاكم في أســـلمة 
المجتمع التركي. المالحظ أوال أن هذه النوايا 
لم تعد مخفية أو قابلة لإلخفاء ألن السياســـات 
االجتماعيـــة للعدالة والتنميـــة تصب جميعها 
فـــي اتجاه ضرب العلمانيـــة ومحوها من نمط 
المعيشـــة الـــذي اعتاده األتـــراك. ورجب طيب 
أردوغان عبر عـــن طموحاته وأرائه التي ترمي 
إلـــى إظهار اإلرث اإلســـالمي للدولة واالفتخار 
به وممارســـته بكل اعتزاز ألن غالبية المجتمع 

التركي أي حوالي 90 بالمئة منهم مسلمون.
منذ أن تولـــى منصب رئيس الوزراء صرح 
أردوغـــان بدعمـــه وتوجهـــه نحـــو تغيير نمط 
العيـــش التركي الـــذي يبتعد عـــن روح التدين 
والديـــن اإلســـالمي لكـــن وفـــق رؤيتـــه ورؤية 
وقراءة حزبه لهذا الدين فهو من عبر عن رؤيته 
اإلســـالمية للمجتمع كلما ســـنحت له الفرصة 
دون تردد، وقد عبر مثال عن معارضته لشـــرب 
الكحول عندمـــا قال إن مشـــروبنا الوطني هو 
العيران وليس البيرة وقد تبعت ذلك ممارسات 
عديدة تســـتهدف بيع واســـتهالك الخمر ومن 
بينها محـــاوالت إخراج محـــالت بيع الكحول 
وشربها إلى خارج المدن وفرض عقوبات على 
ســـائقي السيارات في حالة ســـكر، وهو أيضا 
من دعم رفع حظر الحجاب في جميع مؤسسات 
الدولـــة مـــن جامعـــات ومـــدارس وغيرها من 
الفضـــاءات العامة، معتبـــرا أن ذلك يندرج في 

إطار مجموعة من اإلصالحات المتعلقة بحقوق 
اإلنســـان التـــي طـــال انتظارها، واليـــوم بات 
ملحوظا ارتفاع عـــدد المحجبات في المجتمع 
حتى أن التركيات أصبحن في ريادة في موضة 

الحجاب في العالم اإلسالمي.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالمرأة واألســـرة فإن 
العدالـــة والتنميـــة لم يســـتثنهما من مســـار 
األســـلمة إما مـــن خـــالل القوانين وإمـــا عبر 
التشـــجيعات الرســـمية على الزواج واإلنجاب 
وإمـــا من خـــالل التدخل في مكانـــة المرأة األم 
في األســـرة والعالقة بين مسؤوليتها األسرية 
التي يضبطها الديـــن باألمومة كواجب مقدس 
وبين خروجها للعمل، فقد تحدث أردوغان منذ 
عام 2013 قائال ”نريـــد تربية نشء متدين… هل 
تنتظرون مـــن حزب محافـــظ وديمقراطي مثل 
العدالة والتنمية (الحاكم) أن ينشـــئ جيال من 
الملحدين؟ ربما يكون هذا شـــأنكم ورســـالتكم 
لكنه ليس شـــأننا. سننشـــئ جيـــال ديمقراطيا 
محافظا يؤمـــن بقيم ومبادئ أمتنـــا“، موجها 
خطابـــه وتهمـــه باإللحاد ألحـــزاب المعارضة. 
وألن تربية النشء المهمة األولى واألساســـية 

للمرأة وفق أيديوليجيـــة العدالة والتنمية فإن 
المرأة التركية كانت من أبرز الفئات االجتماعية 
وأكثرهـــا اســـتهدافا من قبل أردوغـــان وحزبه 
بـــدءا من محاولة فرض الحجـــاب على المرأة، 
وإقرار قوانيـــن تمنع اإلجهاض، وتقديم المنح 
لألمهات الالتي ينجبن ثالثة أطفال. كما صرح 
أردوغان مرارا وتكرارا بـــأن الفضاء الطبيعي 
لوجود المرأة هـــو المنزل ودورها األصلي هو 

رعاية الزوج واألبناء.
وإلـــى جانـــب الـــدور المركزي الـــذي لعبه 
أردوغان في تمهيد الطريق أمام مساعي إبعاد 
المجتمع التركي عن كل مـــا يربطه بالعلمانية 
منذ أن صعد حزب العدالة والتنمية إلى ســـدة 
الحكـــم ومنذ كان أردوغان رئيســـا للوزراء فإن 
وصوله إلى منصب الرئاســـة وسيطرة الحزب 
علـــى دواليب الحكم جعال باقي أعضاء الحزب 
أمثـــال رئيس البرلمان الحالـــي أكثر جرأة في 
التعبير عن نواياهـــم ورؤاهم التي ال يمكن أن 
تفصل عن رؤية الحزب وسياساته االجتماعية 
وطموحاتـــه في جعـــل تركيا نموذجـــا للدولة 
اإلســـالمية، وال ننـــس ما دار حول المســـاجد 

ومـــدارس تكوين األئمـــة وإبعاد رجـــال الدين 
المعتدليـــن عـــن الشـــأن الدينـــي والجوامـــع 
وتعويضهم برجـــال دين تابعين للحزب عرفوا 
بتشـــددهم الدينـــي. كما ال يمكن فصل نشـــاط 
هـــؤالء عـــن الجمعيـــات اإلســـالمية والقـــوى 
اإلســـالمية المحليـــة التي تغلغلـــت في القرى 
والمحافظات التركيـــة البعيدة لتدعم جهودهم 
وتسعى لنشـــر أيديولوجية إســـالمية بعينها 
تترجـــم انتمـــاء الحكومة إلى حزب إســـالمي 

يستمد مبادئه من نهج اإلخوان المسلمين.
وما يجعل دعوة رئيس البرلمان إســـماعيل 
كهرمان مثيرة للصدمـــة رغم ما تقدم من أمثلة 
تؤكـــد أن توجهـــات الحـــزب الحاكم ألســـلمة 
المجتمع التركي ثابتة ومتواصلة رغم ما تلقاه 
من معارضة ورفض هو أنه لم يتحدث أحد من 
رجال السياسة البارزين ومن أعضاء الحكومة 
التابعين للحزب الحاكم بهذا الشـــكل المباشر 
وبصريح العبارة عن أســـلمة الدستور التركي 
وعن شـــطب اإلرث العلماني الـــذي مثل لعقود 
ميـــزة تنفرد بها تركيا عن باقـــي دول المنطقة 

والدول ذات األغلبية من المسلمين.

أسلمة الدستور التركي.. استعجال العدالة والتنمية لقطف الثمار قبل األوان
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حصن العلمانية املهدد

[ القوانين والجمعيات اإلسالمية مهدا لطرح أسلمة الدستور [ اإلرث العلماني المتجذر في ثقافة األتراك صعب االجتثاث

 [ فرض الزي اإلسالمي جعل اإليرانيات يكرهن ارتداءه

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قال البنك اآلسيوي لالستثمار 
في البنية التحتية المدعوم من 

الصين وبنك التنمية اآلسيوي إنهما 
سيشتركان معا في تمويل مشروع 

ضخم إلنشاء طريق سريع في باكستان. 
وسيكون هذا أول مشروع تمويل 

مشترك بين البنكين. 

◄ أعلنت عائلة طفل أفغاني اشتهر 
على اإلنترنت، بعد نشر صورته مرتديا 
قميصا بالستيكيا يحمل اسم العب كرة 
القدم األرجنتيني الشهير ليونيل ميسي 

أنها والطفل قد أصبحا الجئين في 
باكستان، خوفا من احتمال أن يتعرض 

للخطف من قبل عصابة إجرامية.

◄ أفادت مساعدة عميد كلية اإلعالم في 
بإسطنبول، بأن  جامعة ”قدير خاص“ 
تركيا ارتقت إلى المركز الثاني عالميا 
في تصدير المسلسالت، بعد الواليات 
المتحدة األميركية، وأوضحت أن عدد 

المتابعين للمسلسالت التركية في 
الخارج، يتزايد باستمرار، وأن معظم 

المتابعين من النساء.

◄ أصيب خمسة عشر شخصا بينهم 
أربعة أطفال، في هجوم على ندوة 
بمدرسة تابعة لجمعية الدعوة في 

منطقة تكهال في بيشاور عاصمة إقليم 
خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان 
اإلخباري عن مسؤول  ونقل موقع ”دون“ 

الشرطة في بيشاور قوله إن مهاجمين 
مجهولين فتحوا النار وألقوا قنابل على 

المشاركين في الندوة.

◄ أعلن رئيس اللجنة الدولية لمعرض 
طهران الدولي للكتاب انطالق فعاليات 

الدورة التاسعة والعشرين من المعرض 
هذا العام بمشاركة 160 ألف عنوان 

كتاب أجنبي وعربي وباستضافة 46 
شركة موزعة للكتب.

توجس األتراك الفخورون بإرثهم العلماني كثيرا من احملاوالت املتكررة من حزب العدالة 
والتنمية ذي اخللفية اإلسالمية احلاكم منذ العام ٢٠٠٢ لتغيير منط حياة األتراك والتأثير 
على عاداتهم اليومية إما عبر إدخال تعديالت وقوانني جديدة على الدســــــتور التركي وإما 
بالتأثير في الرأي العام عبر آراء القادة السياســــــيني وما ميررونه من رســــــائل تهم الدين 
واألخالق اإلسالمية، ولكن احلدث األخير املتمثل في دعوة رئيس البرملان التركي املنتمي 
للحزب احلاكم إلى شطب العلمانية من الدستور التركي وإلى اعتماد دستور ديني برهن 
ــــــى أن مخــــــاوف هذه األطراف صائبة ألن مجرد إطالق هكــــــذا دعوة يعد قفزة قوية من  عل
احلزب احلاكم نحو االنقضاض على الدســــــتور وجعله ســــــالحه في حســــــم الصراع بني 

علمانية وأسلمة املجتمع التركي.

باختصار

1923 2005
أعلن كمال أتاتورك تركيا الجمهورية وتولى رئاستها باعتماد نظام علماني يحفظ الحريات 

الشخصية ويقر بحق األشخاص في ممارسة حرياتهم وحقوقهم وديانتهم بكل حرية، ومنذ 

ذلك التاريخ بدأ األتراك يتوارثون مبادئ العلمانية.

 تولى محمود أحمدي نجاد منصب الرئاسة في إيران وانتظرت اإليرانيات تحوال نحو اتباع طريق 

محافظ أكثر تشددا وكان شهر أغسطس، يمثل موسم زيادة نشاط شرطة األخالق وتزايد 

أعداد عناصرها في فترة وجيزة.

} طهــران - دعمت شـــرطة األخالق النظامية 
العرفيـــة اإليرانيـــة المكلفـــة بمراقبـــة امتثال 
المواطنيـــن للـــزي العام القانونـــي حضورها 
هـــذا العام بفيلق يتكون من 7 آالف من العمالء 
الســـريين الذيـــن ينشـــطون في هـــذا المجال. 
وتفيـــد الكاتبة دينيز حســـن زادي أجيري في 
مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية بأنها 
من بين النســـاء الالتي واكبن السنوات األولى 
للجمهورية اإلســـالمية، ولكـــن والدتها تتذكر 
كيف كانت تجتهد لتجنب إعطاء شرطة اآلداب 
أو أي شـــخص آخـــر يتبع الســـلطة الحاكمة، 

أي ذريعـــة أو تفاصيـــل تجعلهـــا فـــي موضع 
خطـــأ، وتعرضهـــا لعقوبـــات بالســـجن جراء 
”االحتجاجـــات“، التـــي كانت شـــائعة جدا في 

صفوف المخالفين لقواعد الزي.
وتقول دينيز ”في أحد األيام شديدة الحرارة 
وفي أوائل الثمانينات كان والداي في طريقهما 
إلى المعرض الدولي في طهران. وهناك، بينما 
كانت أختي الكبرى طفلة مستلقية في عربتها، 
أدارت أمـــي العجـــالت لتلـــج إلى غرفـــة مليئة 
بالنســـاء من الالتي كن مسؤوالت عن التحقق 
عـــن مدى امتثال الســـيدات لقوانيـــن الزي في 

الجمهوريـــة اإلســـالمية. كن يطالبن النســـاء 
بتثبيت الحجاب على رؤسهن، ويقدمن أنسجة 

ألخريات إلزالة المكياج من على وجوههن. 
ومع مـــرور الزمـــن، أصبح جيل الشـــباب 
تدريجيـــا متعـــودا علـــى شـــرطة اآلداب، التي 
كانت تعرف آنذاك باسم ’الكوميته‘ وبمجرد أن 

يلتقيهم المرء، تتكسر موجة الفزع داخله.
وفي أوائل التســـعينات، اعتقلت الكوميته 
أختـــي وصديقتهـــا فـــي الشـــارع، كانتـــا في 
طريقهما لشـــراء المثلجات عندما فتحت امرأة 
كانت ترتدي الشـــادور األســـود باب شـــاحنة 
الشـــرطة وطلبـــت منهمـــا الصعود. وبســـبب 
الهلع ركضت أختي وصديقتها باتجاه ســـيارة 
أجرة كانت تســـير على بعد أمتار قليلة وقفزتا 
داخلها. وتم إطالق النار عليهما من الشـــاحنة 
التي ســـرعان ما انحرفت أمام ســـيارة األجرة 
وقطعـــت الطريـــق عليهـــا. قفـــز جنديـــان من 
الشاحنة وصوبا بندقيتيهما على السيارة، في 
حين صرخت المرأة التي كانت ترتدي الشادور 
و طالبة من أختي وصديقتها الصعود. ففعلتا.

وتم نقلهما إلى معتقل فوزارا برفقة نســـاء 
أخريـــات معظمهن من الشـــابات، حيث كان من 
المقـــرر تحديد موعد لمحاكمـــة جماعية. وبعد 
بضع ســـاعات، عاد والدي إلى المنزل وبرفقته 
شقيقتي. كانت أمي مندهشة، في حين كان أبي 
مضطربا. أما موقـــف أختي، التي كانت وقتها 
في المدرســـة الثانوية، فقـــد كان مختلفا جدا. 
دخلت منزلنا بابتســـامة واســـعة على وجهها، 
وقالت لي إنها كانـــت ’تجربة رائعة‘. ووصفت 
لي بحماس كيف كانت النساء يصفقن ويغنين، 
عندما كن ينتظرن جميعا في الزنزانة الجماعية، 
وهناك عـــدد قليل من الموقوفات الالتي ضربن 
بالقوانيـــن عرض الحائط، وهـــن على ما يبدو 

كثيرا ما يترددن على مركز االحتجاز.
وفـــي أوائل األلفيـــة، ذهب والـــدي مجددا 
إلى أحد األقســـام التي تقع بالقرب من منزلنا، 
ليتســـلم أختي بعد أن أوقفتها شـــرطة اآلداب 
مرة أخرى، وللسبب ذاته وهو عدم استجابتها 
لقواعـــد الزي في الجمهورية اإلســـالمية. وفي 
إحـــدى الليالي فـــي منتصف األلفيـــة، كنا في 
طريقنـــا عائديـــن من رحلـــة إلى جبـــال البرز 

بالقرب من فيروزكوه، شـــمال شرق طهران. كنا 
تسعة بين فتيات وفتيان، فلحق بنا أحد رجال 
الشـــرطة على دراجة نارية وطلب منا التوقف. 
فاســـتجبنا لذلك، فركن دراجته أمام الســـيارة 
ليحبـــط أي محاولـــة للهـــرب. وكشـــف لنا عن 

بطاقته قائال إنه لن يسمح لنا بالمسير أكثر.
هذه مجـــرد عينة على ما تواجهه النســـاء 
فـــي إيران. وفي العديد من المرات، أطلق علينا 
أعـــوان اليقظـــة تســـمية ’عاهـــرات‘ ألني كنت 
ورفيقاتي نضحك بصوت مرتفع في الشـــارع، 
وفي مناسبات عدة طلب منا إنزال أكمام الثوب 
حتـــى تحجـــب ســـواعدنا، وتغطية شـــعورنا، 

والجلوس ’بشكل مناسب‘ في األماكن العامة.
بعد أن غادرت إيران فـــي أواخر عام 2008، 
لـــم أعد أتعـــرض لمثل هـــذه المضايقات ولكن 
صديقاتـــي الالتـــي بقين هناك مازلـــن يعانين 
مـــن المضايقـــات. ومؤخرا قالت لـــي إحداهن 
إنه تم إلقـــاء القبض عليها بجوار منزلها، وتم 
اقتيادهـــا إلى مركز الشـــرطة، وتم إعداد فيش 
خاص بالمشـــبوهات لها. كانـــت تضحك دون 
أن يتم  توقف، قائلـــة إن األمر ”مضحك جـــدا“ 

اتهامها بـ“ارتداء مالبس غير الئقة“.
وعندما تولى محمود أحمدي نجاد السلطة 
في عـــام 2005، كان التحول نحـــو اتباع طريق 
محافظ أكثر تشـــددا أمرا غاية فـــي الوضوح. 
وكان شـــهر أغسطس، يمثل موسم زيادة نشاط 
عناصر شـــرطة األخالق. كانت أعدادهم تتكاثر 
في فترة وجيزة، وكانوا يلقون القبض على أي 

شخص، ال يروق لهم ملبسه وشكله. 

أجيال تواقة للحرية 

مــــــع اقتراب فصل الصيف، بدأت الشــــــرطة في طهران في اتخــــــاذ إجراءات صارمة ضد 
ــــــي تتعلق بالزي اإلســــــالمي وباملظهر اخلارجي  ــــــن ال ميتثلون للقوانني الت ــــــني الذي اإليراني
اخلاضــــــع لقيود صارمة تهم النســــــاء بدرجــــــة أولى في إيران، وفي عــــــود على بدء تتجرأ 
اإليرانيات على التمرد على القانون الذي يختار لهن، بحسب ذوقه، الشكل الذي يجب أن 
يظهرن عليه ليجدن أنفســــــهن موقوفات ومعتقالت ويتعرضن للمحاكمة والسجن واإلهانة، 

ولشيوع هذه املمارسات اعتدن عليها وأصبحت مثارا لسخريتهن بدال من أن تردعهن.

العدالـــة والتنميـــة لم يســـتثن 

المرأة واألسرة من مسار األسلمة 

عبر القوانين وتشجيعات االزواج 

واإلنجاب

◄

 النســـاء كن يصفقـــن ويغنين، 

الزنزانـــة  فـــي  ينتظـــرن  وهـــن 

الجماعية، وعدد من الموقوفات 

ضربن بالقوانين عرض الحائط

◄

ّ
[ اإليرانيات يتعلمن الدفاع عن أنفسهن على 
الطريقة اليابانية ص24



شادي عالء الدين

} يقـــوم اإلســـالم الســـّني على فكـــرة إقفال 
االجتهاد ونهائية العقيدة، ومنع إعادة النظر 
فيهـــا من جديـــد، ويفترض بهـــذا المنطق أن 
يقود إلـــى توحيـــد النظرة إلـــى العقيدة بين 
عموم الســـنة فـــي كل العالم، ولكـــن األمور لم 
تجر إطالقـــا وفق هذا االفتـــراض الذي يبدو 
للوهلـــة األولى بديهيا، بـــل وعلى العكس من 
ذلـــك، نمت وتكاثرت تيارات إســـالمية ســـنّية 
تحمـــل مشـــاريع مختلفـــة، تتبنـــى جميعها 
الصيغة الراديكالية اإلســـالمية الســـنية التي 
تقـــول بتمـــام الديـــن ونهايتـــه فـــي مواجهة 

التيارات األخرى.
انطلـــق هذا الفهم من فكرة اإلحكام الديني 
القائـــم في صلـــب تكويـــن العقيدة الســـنّية، 
لتؤســـس تيارت ســـنية تّدعي كل واحدة منها 
امتـــالك الحقيقـــة الســـنية كاملـــة، والتعبير 
الكامل عن بنية العقيدة الســـنية التي تماهي 
نفسها باإلســـالم ككل وال تعتبر نفسها مجّرد 

مذهب.
نشـــأت بذلك حاالت تســـّنن مغلقة، كّرست 
نفسها في صيغ سياســـية تبلورت في أنظمة 
حاكمـــة لم تنجح إرســـاء دول حديثة، مّتصلة 
بالزمـــن وجعلت مـــن عمليـــات التغيير داخل 
المجتمعـــات أمرا شـــديد الصعوبة وال يمكن 

لحاكم أن يقدم عليه مهما بلغت مكانته.
اّتخذ الطابع التأسيســـي الذي قامت عليه 
جل الدول الســـنية فـــي المنطقة والعالم حالة 
مـــن التماهـــي بين شـــكل خاص من اإلســـالم 
السّني وبين طريقة عيش وعادات وسلوكيات 
المجتمـــع، بحيـــث اندمجت تلك الســـلوكيات 
والتقاليد في بنية العقيدة نفسها، وباتت مّما 
ال يجري عليه التغييـــر، وال تطاله التحّوالت، 
كمـــا هو حال البنية التي تحكم عقل اإلســـالم 

السّني عموما.
لم ينجح الســـنة في االستفادة من الطابع 
األكثري الـــذي يميزه حضورهم في العالم، بل 
كانـــوا غالبا أكثرية ذات طابـــع أقلوي، وبذلك 
كان خصومهـــم مـــن األقليـــات ذات الطابـــع 
األكثـــري ينجحـــون فـــي أن يشـــكلوا في كل 
مواجهـــة بينهم وبين تيار ســـني في المنطقة 
حالـــة تبدو فيها األمـــور وكأن هنـــاك أكثرية 
تواجه أقلية وليس العكس. هكذا بدت الحرب 
السنية الشيعية التي يكثر الحديث حاليا عن 
أنهـــا المعركة التي من شـــأنها تحديد مصير 
المنطقـــة وكأّنها حرب بين مكّون أكثري وبين 
تيارات أقّلوية متفّرقة. ولعّل اختالف التركيب 
العقائدي بين الســـّنة والشـــيعة لناحية فتح 
بـــاب االجتهاد قد أّدى إلى خلق صيغ عقائدية 
مرنـــة وقابلـــة للتوظيف السياســـي المفتوح 
في الوسط الشـــيعي، في حين أبقت التركيبة 
العقائدية السّنة أســـرى جمود نظري ُيصّعب 
إلـــى حـــد كبيـــر عملية مالءمـــة العقيـــدة مع 

متطلبات السياسة .
ال يعني ذلك أننا أمام نوعين من اإلســـالم، 
واحد شيعي منفتح ومرن وآخر سني منغلق، 
بـــل تكمن المفارقة الحادة فـــي أن الراديكالية 
هي الصيغة المشتركة بينهما. وجه االختالف 
يكمن في أن الراديكالية الشـــيعية اســـتفادت 
من فكـــرة العقيـــدة المفتوحة علـــى االجتهاد 
لتأســـيس عقيـــدة راديكالية مقفلـــة تقطع مع 
البنى التاريخية والسياســـية واأليديولوجية 
لإلســـالم الشـــيعي وتضرب أصوله العربية، 
وتبلور صيغة خاصة من التشّيع وهي نظرية 
واليـــة الفقيـــه المطلقـــة التي باتـــت الصيغة 

العقائدية التي ينضوي تحتها جل الشـــيعة، 
وهي صيغـــة راديكالية مقفلـــة ولكنها تمتلك 
قـــدرة ال نهائّية علـــى االســـتثمار والتوظيف 

السياسي.
لـــم تســـتطع الراديكاليـــة الســـنية قطـــع 
صالتها مع عناصرها التأسيسية وال التجديد 
فيها كذلك، لذلك بقيت محاصرة بحدود جامدة 
جعلـــت من عمليـــة إنتاج السياســـة وتطوير 
المجتمعـــات وتحديثها أمـــرا بالغ الصعوبة، 
ولعّل هذه المســـألة كانت تشكل صلب اهتمام 
ملك الســـعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز 
حين الم علماء الدين الســـّنة في لقاء موســـع 
جمعه بهم على ما أطلق عليه تسمية“الكســـل 
الفكري“، هذه التســـمية تختصر واقع وأزمة 
ما يعاني منه اإلســـالم الســـّني اليـــوم، فهذا 
الكســـل الفكري أّدى، وعلى العكس من دعوى 
ضبط العقيدة الذي يســـم اإلسالم السّني، إلى 
انفتـــاح حدود التأويل وإعـــادة اإلنتاج، حيث 
بدا اإلســـالم السني وكأّنه لم يوجد بعد وترك 
للتيـــارات المتطّرفة مهمـــة إنتاجه في صيغة 
دموّيـــة مرعبة، يجتهد من يســـّمون أنفســـهم 
أصحـــاب اإلســـالم المعتـــدل فـــي مواجهتها 
بشـــكل أساســـي عبر نزع صفة اإلسالم عنها، 
والقول إّن أفعال هؤالء ليســـت من اإلسالم في 
شيء. هذا الرد الضعيف والهزيل ال يستطيع 
أن يواجه بأي شـــكل من األشكال تلك الدعاية 
الســـلبية الهائلة التي يطلقها التطّرف والتي 
تربط اإلسالم السّني بشـــكل خاص باإلرهاب 

والعنف.
مـــن ُيعّرف نفســـه خـــالل قيامـــه بعملية 
انتحاريـــة على أنه مســـلم ســـّني، ومن يزرع 
الرعب فـــي قلب أوروبا ويفجـــر علمانيتها ال 
يمكـــن مواجهته بنفي نســـبته إلى اإلســـالم، 
خصوصا في ظل غياب تحديد محكم ونهائي 
لما يجب أن يكون عليه اإلســـالم الســـّني مع 
هذا الفـــراغ، والذي لـــم يعد أحد قـــادرا على 
منع التنظيمات المتطرفـــة من أن تّدعي ليس 
الدفاع عن اإلسالم السّني فحسب، بل إنتاجه 

وتفسيره وتأويله.
كان الفتا أن المملكة العربية السعودية قد 
عمدت خالل ســـعيها لمحاربة النفوذ اإليراني 
فـــي المنطقة إلى اســـتخدام عنـــوان العروبة 
وليس الســـنّية، في حيـــن أن إيران بقيت على 
الدوام ترفع بوضوح العنوان الشيعي، السبب 
في ذلك قد يكون عائدا إلى أّن السعودية تعلم 
أنها، وعلى الرغم مـــن ثقلها المعنوي الهائل 
عند الســـّنة، ال تمتلك الحق الكامل في النطق 
باسم السّنة، في حين أن إيران، وعلى العكس 
من ذلك، تعلم أنها قد انتزعت الحق في النطق 
باسم الشـــيعة في العالم، وجّرهم إلى اإلقامة 
فـــي الحيـــز الثقافي والسياســـي الفارســـي 

وتذويب خصوصياتهم.
هكذا يكون عنوان الحرب السنية الشيعية 
فـــي المنطقة غير دقيق، فهناك حرب شـــيعية 
فارســـية ضد العروبة، التي لـــم تنجح في أن 
تصبـــح الناظم األعلى للهوية الســـنية بنفس 
قـــدر النجـــاح الذي حققتـــه عمليـــة التماهي 
بين الشـــيعية والفارســـية على مستوى نسخ 

العادات والطقوس والثقافة اإليرانية، ونقلها 
إلى الساحات الداخلية للشيعة في كل مكان.

بقيت العروبة التي عملت السعودية على 
إحيائهـــا في مواجهة التفريـــس حالة ناقصة 
ال تعريف محددا لهـــا، وخصوصا أنها كانت 
عنوانـــا تبنته جل الديكتاتوريات في المنطقة 
وقمعت شـــعوبها باســـمه، ولكن ذلك لم يعن 
أبدا ســـقوط هـــذا العنـــوان ونهايتـــه فهو ال 
يزال محتفظـــا بالقدرة على إثارة وعي خاص 
بالهوية قد يكون مشتركا عند جزء أساسي من 
شعوب المنطقة، ولكنه ال يحمل دالالت موحدة 

كما هو حال العنوان الفارسي الشيعي. 
من هنا كان هذا العنوان قادرا على القيام 
بمهمـــة اســـتنهاض مرحلية مؤقتة وليســـت 
اســـتراتيجية، وبـــدا أن العنـــوان القادر على 
تصميـــم مواجهة فعلية مع إيران هو العنوان 

السني وحده. 
وانطلقت ورشة مفادها محاولة خلق تماه 
بين العروبة واإلســـالم الســـني مـــع اإلصرار 
على اســـتبعاد التعبير المباشـــر عن السنية. 
انطلقـــت عمليـــة بناء قـــوة عربية إســـالمية 
حرصت فيها الســـعودية على هذه التســـمية 
التي اتخذت طابع ترميز عميق الداللة لناحية 
الربـــط بيـــن العروبة واإلســـالم مـــن ناحية، 
واعتبار اإلســـالم السني هو اإلســـالم الكلي 
الـــذي يحضر بصفته هذه التي تتجاوز حدود 

المذهب مهما كان واسعا.
بالســـنية  العروبـــة  مماهـــاة  محاولـــة 
واإلســـالم عمليـــة شـــاقة ومكلفـــة، وتتطلب 
جهـــودا تمتد لعقود في ظـــل حرب جارية، لذا 
بدت هـــذه العمليـــة وكأنها جهد اســـتثنائي 
تقوم به الســـعودية على حسابها، وهو جهد 
يســـتجيب له اآلخرون ويستفيدون من مزاياه 
دون أن يكونـــوا مشـــاركين فعال في صناعته، 
بمعنى أنه ليس تعبيرا عن بنية استراتيجية 
عربية إســـالمية بقدر ما هو تعبير عن طموح 
اســـتراتيجي سعودي. لعل الســـعودية تدرك 
ذلك تمامـــا، ولكنها تحرص على االنطالق من 
نقطـــة ما، وتتجاوز من أجل ذلك كل الخالفات 
والخصوصيات التـــي تبديها دول مثل مصر 
وغيرهـــا، وتحـــرص علـــى إذابـــة الخالفات 
لمواجهة مـــا تنظر إليه عن وجه حق على أنه 

تهديد استراتيجي، وهو التهديد اإليراني.
تكمـــن المشـــكلة فـــي أن هـــذا المنطـــق 
الســـعودي يصطدم باالختالفـــات في ماركات 
اإلســـالم الســـني فـــي المنطقة بشـــكل يبدو 
معه الحديث عن حلف عربي ســـني لمواجهة  

التهديدات االيرانية أمرا عسيرا.
ال يبـــدو الحلـــف الثالثـــي المفترض بين 
الســـعودية ومصـــر وتركيـــا ممكنـــا عملّيا، 

حيـــث أّن سياســـة مصر تظهـــر وكأّنها تقوم 
بشـــكل شبه حصري على فكرة محاربة إرهاب 
اإلخـــوان المســـلمين، هذا الخـــوف المرضي 
مـــن عـــودة اإلخـــوان المســـلمين يحكـــم جّل 
منطـــق العقل السياســـي الراهن فـــي مصر، 
وهو عقـــل ال يمكن بأي حال تصـــّور إمكانية 
خروجه من هـــذه الدائرة الضيقـــة والدخول 
في حلف اســـتراتيجي مع تركيا األردوغانية 
اإلخوانية، كذلك ال يبـــدو أن تركيا قادرة على 
الدخول في حلف عميق مع السعودية، الدولة 
التـــي كانت لها اليد الطولى في إســـقاط حكم 
اإلخوان في مصـــر. هكذا تبدو المعركة عمليا 
بين السعودية ودول الخليج من جهة وإيران 
من جهة أخـــرى، باإلضافة إلى حروب داخلية 
سنّية ســـنّية وتنافس واختالف أجندات بين 

الدول السنية العربية وغير العربية.
يضاف إلى ذلك كّله أن الســـعودية تنادي 
بأولوّية حل مشـــكلة التغّول االيراني في حين 
ينادي المجتمـــع الدولي بأولوية الحرب على 
اإلرهـــاب، ومـــن هنا تقـــع على كاهـــل الدولة 
الســـنية األبـــرز فـــي المنطقة والعالـــم مهّمة 
التوفيق بين سلســـلة من المهمات الشـــديدة 
الصعوبة، وهـــي مواجهة التغـــول اإليراني، 
وتأميـــن حـــد أدنى مـــن التفاهم بيـــن الدول 
العربيـــة، إضافة إلى محاربـــة اإلرهاب الذي 
تتهمها أميركا بالمســـاهمة في تقويته ودعمه 

مع أنه يضربها ويهّددها.
يمكـــن للتحـــوالت الكبـــرى أن تتجّلى في 
تفاصيل بالغة الصغر، ويمكن أن تكون مسألة 
الســـنة اللبنانيين ومـــأزق األصالة المطروح 
نموذجـــا واضحا ومناســـبا للتدليل على هذا 
الموضوع في ما يعكســـه واقـــع االنتخابات 
البلدية في مدينة بيروت بشكل خاص من داللة 
بالغة األثر، فلقد شّكل المجتمع المدني الئحة 
أطلق عليها اسم ”بيروت مدينتي“ وشّكل تيار 
المســـتقبل الئحة أطلق عليها اسم“البيارتة“، 
حـــرص التيار على المناصفة في عدد المقاعد 
بين المسلمين والمسيحيين، وأطلق خطابات 
يؤكد فيها أّن خصمه الحقيقي هو من يقف في 
وجه هذه المناصفـــة. وبدا هذا الكالم للوهلة 
األولـــى غير مفهـــوم وال يمكـــن تحديد الجهة 
المقصودة به، لكّن قراءة واقع الحال الســـّني 
كما يتجلى في وســـائل التواصل االجتماعي 
وفـــي األحاديث الخاصة تظهـــر أن المقصود 
بهذا الحديث عمليا هو الســـنة أنفسهم، حيث 
أن هناك خطابا بـــدأ يظهر وهو يقول برفض 
المناصفة، واإلصرار على أن تكون كل المقاعد 

البلدية في العاصمة من حق السنة.
ال يستطيع تيار المستقبل السير في مثل 
هذا الخطاب دون أن يفقد طابعه الوطني، وال 
يســـتطيع كذلك الحفاظ علـــى طابعه الوطني 
دون أن يخســـر من رصيده السّني، وذلك على 
عكس حال حزب الله الذي يماهي بين صيغته 
الخاصة من الوطنيـــة اللبنانية وبين الحفاظ 

على رصيده الطائفي الشيعي.
كذلـــك لـــم يســـتطع تيـــار المســـتقبل وال 
المجتمـــع المدنـــي تصميم خطـــاب انتخابي 
إّال انطالقـــا من فكـــرة الدعوة إلـــى األصالة، 

واالنتساب األصيل الى المدينة الذي يستتبع 
تاليا الحق في تمثيلها.

دعـــوى التأصيل هذه التي ســـيطرت على 
المنـــاخ االنتخابي البلدي فـــي المدينة التي 
يشكل السّنة القسم األكبر من الناخبين فيها، 
عكست نزعة مخيفة باتت تسيطر على الوعي 
الســـّني اللبنانـــي عموما، والذي لـــم يعد كما 
كان ســـابقا ينطوي على وعي مديني، بل بات 
الوعي الســـني وعيا ريفيا تربطه باألصولية 
جملة من العالقات أوســـع بكثيـــر مما يربطه 

باالنفتاح الذي يمّثل سمة المدن وروحها.
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واقع اإلسالم السني.. تشتت في الرؤى وتراجع في الوعي املدني

التصــــــور الفكــــــري الذي قدمه اإلســــــالم 
ــــــذ حلظات  السياســــــي، بشــــــكل عام، من
ــــــا وصــــــوال إلى  املــــــودودي وحســــــن البن
ــــــر إيغاال في  الصيغــــــة اإلســــــالمية األكث
ــــــف فقط بكونه  ــــــة (داعش)، لم يكت الدموي
شــــــّكل منوذجا مجتمعيا أصوليا ومفارقا 
ــــــة، بل إنه أيضا تشــــــظى  للزمــــــن واحلداث
وأنتج نســــــخا وصيغا إســــــالمية متباينة 
ومتخاصمــــــة؛ متخاصمة مع كل ما عداها 
أوال، ثم مع املذاهب املختلفة ثانيا، وأخيرا 
متباينة حتى داخل الفضاء السني الواحد. 
مفارقة تنطلق من ماهية اإلسالم السياسي 
ذاته، املبني على إقصاء املختلف وتأثيمه، 
ومتصلة بانغالق اإلسالم السياسي على 
نفسه وسده كل منافذ االجتهاد والتجديد، 
ما أدى في احملصلة إلى ركون اإلســــــالم 
السياسي، بكل فروعه، إلى أدبياته اآلسنة 

ورفضه كل هواء مجدد.

المسلمون السنة: كل أسباب توحيد وتطوير اآلراء موجودة والنتائج غائبة

[ أسباب التطوير موجودة والنتائج معكوسة [ «الكسل الفكري» يفتح الباب لإلرهاب والتغول اإليراني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نشرت صحيفة ”جيوبوليتيكا“ 
الروسية تقريرا حول األزمة 

السياسية في العراق، التي أصبحت 
تهّدد مسار الحرب ضد عناصر 
تنظيم الدولة. وقالت الصحيفة 
إن العراقيين أصبحوا يرددون 
هتافات مناهضة للحكومة في 

مظاهرات تخرج منذ 16 أبريل سنة 
2016؛ احتجاجا على بطء وتيرة 
اإلصالحات التي وعد بها رئيس 

الوزراء حيدر العبادي.

◄ أصدر حزب ”البديل من أجل 
ألمانيا“ اليميني الشعبوي عدة 

قرارات ضد االسالم والمهاجرين، 
وتم اعتماد بند يدعو إلى التضييق 
على بعض المظاهر اإلسالمية مثل 

تشييد صوامع المساجد أو رفع 
اآلذان، بأغلبية كبيرة من أعضاء 

المؤتمر الذي عقد في شتوتغارت.

◄ دعا ملتقى الجمعيات اإلسالمية 
األوروبية، الذي عقد في العاصمة 

الكرواتية زغرب، إلى تجريم اإلرهاب 
والتصدى له فكريًا وثقافيًا وأمنيًا، 

والتفريق بين بعض سلوكيات بعض 
المسلمين واإلسالم.

◄ حذر قائد الحشد الوطني لتحرير 
نينوى أثيل النجيفي من أن الصراع 

الطائفي على السلطة في العراق 
يفسح المجال أمام طهران لبسط 

سيطرتها الكاملة على العراق. 

◄ تسجل صورة اإلسالم تراجعا 
في فرنسا عما كانت عليه عام 2010، 
وهي ظاهرة تعود إلى تراجع صورة 

اإلسالم لدى اليسار، بحسب ما 
ذكرت صحيفة «لو فيغارو» استنادا 

إلى استطالع للرأي.

باختصار

محاولـــة مماهاة العروبة بالســـنية 

واإلسالم عملية شـــاقة ومكلفة، 

وتتطلب جهـــودا تمتد لعقود في 

ظل حرب جارية

◄

األصوليات تتبنى جميعها خطاب 

تأصيـــل األصول، وجميـــع املجازر 

املنتشـــرة في املنطقة إنما تتخذ 

من هذا الخطاب حجة ومنطلقا

◄

{تنظيم اإلخوان يعلم أن أي تقارب بين الواليات المتحدة ومصر أو تعاون سيؤثر سلبا على إسالم سياسي

عالقته بواشنطن، في ظل الوفود التي يرسلها بشكل دائم إلى أميركا لتوطيد عالقاته».
خالد الزعفراني
خبير في شؤون احلركات اإلسالمية

{الجماعات اإلسالمية المتطرفة وإراقة الدماء في سوريا هما عامالن إلثارة النفور من اإلسالم 

في المنطقة ذات الغالبية الكردية، حيث التوترات اإلسالمية العلمانية رائجة منذ عقود}.

محمد ينميس
كاتب تركي



} طنجــة  – تفتتح األربعــــاء 4 مايو الجاري، 
بقصــــر المؤتمــــرات اإليطاليــــة ”قصر موالي 
حفيظ“، فعاليات الدورة العشرين من المعرض 
الدولــــي للكتــــاب والفنــــون بمدينــــة طنجــــة 
المغربية، الذي ينظمه المعهد الفرنسي، تحت 
شعار ”طنجة، المدينة الرمزية من الخيال إلى 

الحقيقة والواقع“.
ويحتفــــي المعــــرض هذا العــــام، بالكاتب 
المغربــــي والعالمي الطاهر بــــن جلون الذي 
يحضر كشــــخصية مكرمة إلــــى جانب الكاتب 

الجزائري الشهير باسم ياسمينة خضرا.
ويمتد المعرض الدولــــي للكتاب والفنون 
بطنجــــة إلى غايــــة 8 مايو الجــــاري، ويعرف 
إقامة ندوات إلى جانب عرض آخر اإلصدارات 
في عالم الكتب والمؤلفات أمام جمهور مدينة 

طنجة وعشاق القراءة.
وضمــــن فعاليــــات هــــذا المعــــرض، يقدم 
الطاهر بن جلــــون ندوة بعنوان ”لماذا طنجة 
مدينــــة رومانســــية؟“، حيث يقــــدم انطباعاته 
وآرائه حول تجاربه في الكتابة الروائية التي 
تحضــــر فيها طنجة بشــــكل كبيــــر وبقصص 

رومانسية عديدة.

ويعتبــــر الطاهر بــــن جلون أحــــد الكتاب 
المغاربــــة إلــــى جانب الراحل محمد شــــكري 
الذين كتبوا أعمــــاال روائية عن مدينة طنجة، 
وقد أصدر إلى حــــّد اآلن أربعة أعمال روائية، 
تتناول طنجة كأحد األماكــــن البارزة ألحداث 

هذه الروايات.
وتقتــــرح دورة هذه الســــنة، التي تحتفي 
بمدينــــة البوغــــاز فــــي كل أبعادهــــا الرمزية، 
برنامجــــا غنيــــا سيســــتحضر غنــــى عطــــاء 
شــــخصيات أدبيــــة وفنية أســــطورية بصمت 
تاريــــخ المدينــــة على مــــدى قرون مــــن الزمن 
وروافدهــــا اإلبداعية والثقافية المتنوعة، كما 
سيشكل هذا االحتفاء اإلبداعي الجميل فرصة 
لتسليط الضوء على حاضر المنطقة في بعده 

التنموي والثقافي واالجتماعي.
والطاهــــر بن جلــــون (72 عاما) من مواليد 
مدينــــة فاس، ينتمــــي إلى الجيــــل الثاني من 
الكتــــاب المغاربــــة الذيــــن يكتبــــون باللغــــة 
الفرنســــية، ولــــه إصدارات كثيرة في الشــــعر 
والروايــــة والقصة، وتتميــــز أعماله بالطابع 
الفولكلــــوري والعجائبي، وهــــو حاصل على 
جائــــزة غونكور الفرنســــية عن روايــــة ”ليلة 

القــــدر“. وبــــدأ بن جلــــون الكتابة شــــعرا مع 
مجموعــــة أنفــــاس بالمغــــرب، ثــــم انتقل إلى 
الرواية والقصة، فأصــــدر العديد من األعمال 
األدبية منذ الســــبعينات منهــــا روايات ”طفل 
الرمــــال“، و“ليلة القــــدر“ الرواية التي حصل 
مــــن خاللها على جائزة الغونكور الفرنســــية 
ســــنة 1987، و“حرودة“، و“موحــــى األحمق“، 

و“صالة الغائب“.
النصوص  من  مجموعة  له  صــدرت  كما 
ــة  ــري ــع ــش الــقــصــصــيــة والـــــــدواويـــــــن ال
واألنطولوجيات منها ”ذاكرة المستقبل“ وهي 
أنطولوجيا حول القصيدة الجديدة بالمغرب 
عام  الذاكرة“  غياب  ”في  وديــوان   ،1976 عام 
األول  ”الحب  القصصية  والمجموعة   ،1980

هو دائما األخير“ عام 1995.
الخطأ“  ”ليلة  رواية  األخيرة  أعماله  ومن 
سنة 1997، ورواية ”مأوى الفقراء“ سنة 1999، 
 2001 سنة  الباهرة“  العتمة  ”تلك  وروايـــة 
لعدم  تازمامارت  معتقلي  حفيظة  أثارت  التي 
إثارة قضيتهم من قبل، واستفادته منها اآلن 
لكسب أرباح على حسابهم و رواية ”السعادة 

الزوجية“.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تسلط مهرجانات بيروت الثقافية، 
في دورتها األولى في السابع عشر 

من مايو الجاري، الضوء على عراقة 
العاصمة اللبنانية وعمق تاريخها 

وأهميتها الحضارية، من خالل 
احتفالية ضخمة بالصور ثالثية 

األبعاد بمرافقة موسيقية.

◄ تنظم الجمعية الملكية األردنية 
للفنون الجميلة، بالتعاون مع 

المتحف الوطني األردني، الملتقى 
الفني األول ”عمان عربيا“، في 

الفترة من الثاني إلى التاسع من 
شهر مايو الجاري، في حديقة 

المتحف الوطني في جبل اللويبدة. 

◄ عن أمانة عمان الكبرى، صدر 

كتاب بعنوان ”كاريزما كود“، للكاتب 
والباحث ماهر سالمة. 

◄ صرحت أمل الصبان، أمين عام 

المجلس األعلى للثقافة المصرية، 
بأن الجائزة التي تحمل اسم الشاعر 

الراحل عبدالرحمن األبنودي، قد 
تقدم لها أكثر من 140 عمال، وأنه 

سوف يتم اإلعالن عنها في النصف 
األول من شهر مايو الجاري.

◄ تنتظم الدورة الـ17 للمهرجان 
الثقافي األوروبي، خالل الفترة 

الممتدة من 9 إلى 21 مايو الجاري، 
بخمس مدن جزائرية، كما يشارك 

هذا العام 15 بلدا من االتحاد 
األوروبي خالل أسبوعين في هذه 

التظاهرة السنوية.

◄ تقيم دار نشر بيت الحكايات 
أمسية ثقافية فنية لحفل توقيع 
”كتابي“ للكاتبة اللبنانية نورا 

الحريري، بأحد فنادق القاهرة، وذلك 
مساء الجمعة 6 مايو الجاري.

باختصار

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع اللبنانية، صدرت الطبعة الثانيـــة من رواية «ال 

طريـــق إلى الجنة}، للكاتـــب والروائي اللبناني حســـن داوود. الرواية فازت بجائزة 

نجيب محفوظ العام 2015 في نسختها العشرين.

يســـتضيف بيت الشـــعر باألقصر الشـــاعر املصري محمد إبراهيم أبوســـنة يومي 4 و5 مايو 

الحالـــي، وذلـــك ملعرفة تجربتـــه في تحقيق التواصـــل الخالق بني الشـــعراء أصحاب التجارب 

الشعرية املؤثرة في املشهد الشعري الراهن واألجيال الجديدة من الشعراء. 

أدب الرحلة وثقافة الفاشية

} تبدأ ثقافة الفاشية بتمجيد الذات والحّط 
من اآلخر، وال فاشـــية من دون عدّو تشيطنه 

وتمّهد لقتله.
كنا نظن أن زمن الفاشـــيات وّلى إلى غير 
رجعة، ولكن ها هو التاريخ يعيد نفســـه من 
جديد على شـــكل مهزلة، قبل أيام قرأت مقاال 
لباحث كردي عراقي بعنوان ”الجزيرة العليا 
حاول أن يحشـــد  في ضوء كتابات الرحالة“ 
فيه نصوصا للرحالة المسلمين تؤكد كردية 
بالد الجزيرة الفراتيـــة، مقّوال النصوص ما 

لم تقله.
لن أناقـــش االّدعاءات الكبرى الواردة في 
متـــن المقال، والتي تلغي أّي وجود بشـــري 

غير كـــردي في المنطقة، فكل فقرة من المقال 
تحتاج إلى رّد وتوضيح، ولكنني ســـأتوقف 
عند خطأ مطبعي قديـــم ارتكبه محقق كتاب 
المقدسي البشـــاري الموسوم باسم ”أحسن 
التقاســـيم في معرفة األقاليم“، وهذا الخطأ 
هو تسمية إقليم آثور الذي هو بالد الجزيرة 
باســـم إقليم آقـــور، وهذا الخطـــأ المطبعي 
ناتج عن قـــراءة مغلوطة لرســـم حرف الثاء 
الـــذي أتـــت النقاط فوقـــه كما لو أنـــه قاف، 
فظـــن محقق الكتـــاب قبل 140 عاما أن اســـم 
اإلقليـــم آقور، وهو في الحقيقة آثور. ثم أتى 
بعد ذلك محقق كتاب ياقوت الحموي ”معجم 
البلدان“ واعتمد الخطأ الذي وقع فيه محقق 
كتاب المقدســـي وكتب آقور بدل آثور، فشاع 

الخطأ.
وقد أتيحت لي فرصة االطالع على صورة 
من مخطوطة شـــمس الدين المقدســـي حين 

كنت منشـــغال بالعمل على موسوعة رحالت 
العـــرب والمســـلمين إلى فلســـطين، ورأيت 
بعيني الخطـــأ المطبعي وبـــأن الكلمة آثور 

وليست آقور.
على هذا الخطـــأ المطبعي يبني المؤرخ 
الكـــردي أطروحتـــه التي تثبـــت كردية بالد 
الجزيرة، إذ يقول حرفيا ”يالحظ من شـــهادة 
ياقوت الحموي الســـابقة، أن اســـم الجزيرة 
هو «آقور» وهي تســـمية أقـــرب ما تكون إلى 
اللغة الكردية، وباألخص من المفردة الكردية 
«آخور/ الشمس» وال سيما أن األكراد عبدوا 
الشمس خالل حقبة مبكرة من تاريخهم، كما 
أن قوله «مجاورة الشـــام» تـــدل داللة قطعية 
علـــى أن حدود بالد الشـــام لم تكن تصل إلى 
الجزيرة، إلى جانب أن أسماء المدن العامرة 
في الجزيرة لم تكن عربية باســـتثناء اسمي 

الرقة والموصل“.

التقســـيمات  أن  المعـــروف  مـــن  طبعـــا 
اإلدارية والجغرافية اإلســـالمية ال تضع بالد 
الجزيـــرة ضمن بالد الشـــام، فهي إقليم آخر 
مســـتقل، وحين كتب ابن شـــداد عزالدين في 
كتابه ”األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة“، كان يقصد الجزيرة الفراتية التي 
تســـميها مصادر الســـريان بالد آثور، وأّي 
تلميـــذ فـــي التاريخ يعـــرف هـــذه الحقيقة، 
وكونها ليســـت من بالد الشام، هذا ال يعني 

أنها كانت كردية.
طبعـــا كالمـــي هـــذا يتنـــاول الموضوع 
مـــن زاوية علميـــة منهجية ألن بنـــاء أحكام 
وقناعات علـــى خطأ مطبعي هو قمة من قمم 
الكوارث الفكرية وغير الفكرية التي نعيشها 
اليوم، والتي تمهد لظهور فاشيات مستحدثة 
ستدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف 

المنفلت ال نعلم إالَم سيفضي؟

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

واآلن جاء دور الضحية لسرد الرواية
[ كمال داود يحكي الوجه اآلخر للعربي الذي يعيش في الغربة [ رواية جزائرية تحاكي غريب ألبير كامو

عمار المأمون

} نالت رواية ”معارضة الغريب“ للكاتب كمال 
داود العديد مـــن الجوائز وترجمت إلى لغات 
كثيـــرة، لكن عبارة ناشـــر الرواية في طبعتها 
العربيـــة ”لـــم يحتج كمال داود إلـــى أكثر من 
جاءت مستفزة، وقد تثير  رواية ليكلل بالغار“ 
نوعا من الغيظ واإلحســـاس بالمهادنة تجاه 

داود.
كمـــال داود أثـــار الكثيـــر مـــن الجدل في 
هـــذه الرواية، إذ تعرض للدين اإلســـالمي، ما 
جعـــل دمه مهدورا، إلى جانـــب الجدل النقدي 
العتمـــاده علـــى روايتـــي كامـــو ”الغريـــب“ 
و“الســـقطة“ في صياغـــة ”معارضته“، فداود 
ينتصـــر للضحية العربي الذي قتله مورســـو 

بســـبب الشـــمس، والذي تمكن من 
تحويـــل جريمته إلى إنجـــاز أدبي 
عالمّي بســـبب إتقانه للســـرد، لكن 

ماذا عن باقي الضحايا؟
عن  الصـــادرة  الروايـــة،  فـــي 
دار الجديـــد، العربـــي الذي قتله 
مورســـو وجد خالصه في داود، 
لكـــن مـــاذا عـــن ضحايـــا اآلن، 
أولئك الذين لم ينصفهم الســـرد 
مـــن كتب  ولـــم ”يكلـــل بالغار“ 
قصصهـــم، مثـــال، أحمد ناجي 
دخـــل الســـجن، وحكـــم عليه 
لسنتين لخدشه الحياء العام، 

هـــل ســـنقرأ روايـــة في المســـتقبل 
تحكـــي معاناة  بعنـــوان ”اســـتهالك الحياة“ 
النائـــب العـــام وهـــو يبحـــث فـــي الصحف 
والمواقـــع اإللكترونّيـــة ليديـــن ناجـــي الذي 
خـــدش حياءه؟ ليس المقصود هو الســـخرية 
أو التهكم من حادثة ناجي المهينة ألي مؤمن 

بحرّية التعبيـــر، لكن في الحقيقة، التســـاؤل 
يتناول الضحّية، والتشـــكيك في حقيقتها كي 
ال تتحول إلى أسطورة، ما يجعلنا نؤمن نوعا 
ما بأننا لن نتعرض لما تعرضت له، ما يفقدها 

إنسانيتها.

من الضحية

ضمـــان  يمكـــن  ال  ضحايـــا  كـــّرس  األدب 
اســـتحقاقهم لهذه الوضعية، بـــل إن بعضهم 
أصبح مشـــهورا، في حيـــن أن البعض مازال 
مجهـــوال ومهّمشـــا، لتأتـــي نظريـــات ما بعد 
الكولونياليـــة لتحكـــي عـــن هـــؤالء الضحايا 
وتســـرد حكاياتهم، فهل من الممكن أن نشهد 
أدب مـــا بعد الثـــورات العربّيـــة، الذي يختبر 
تاريخيـــة مـــا يحـــدث اآلن ووضعيات 

الضحايا والجّالدين؟
يســـتند داود في ”معارضة 
على تقنية ألبير كامو  الغريب“ 
ليحكي بمونولج  في ”السقطة “ 
طويل ســـيرة هارون العســـاس، 
أخـــي العربي موســـى الذي قتله 
مورســـو كامو، إذ يمنحه اســـما 
وعائلـــة وتاريخا، ليصبـــح القتل 
العبثـــي الـــذي قـــام به مورســـو، 
وشعرية لحظة القتل التي تمت على 
الشـــاطئ أقرب إلـــى جريمة مرتكبة 
بقلـــب بـــارد، إال أن هـــارون نفســـه 
يتورط فـــي قتل آخر، وبالرغم من أن 
داود يصّرح في لقاء معه بأنه لم يثأر للعربي، 
إال أن فعـــل القتل واضـــح، والتأمالت العبثية 
نفســـها تحضر، ويضاف إليها التصميم على 
االنتقـــام من قبل هارون، فاألخير يســـير على 
خطى مورســـو بدقة وبتصميم، ال عن الوعي، 
بل عـــن إدراك تـــام. فـــإن كنا ال نعـــرف مبرر 
مورســـو للقتل ورغبته فـــي المحاكمة، بحجة 
العبـــث، فنحن نـــرى المبـــررات واضحة لدى 
هارون، الثـــأر، الذي أيضا انتهى بقتل عبثي، 
وكل المرجعيـــات المرتبطـــة بالجزائر وحرب 
التحريـــر والدين والموقف منـــه، ال تخفي أن 
القتل هو األشد، بل إن سلوك الكذب أو السكر 

الذي يقيمه العجوز في النهاية يشـــكك إن كان 
فعال هـــارون، أخو العربي قد قام حقيقة بفعل 
القتل، أو هو مجرد مهووس بالحكايات يبحث 

عن انتقام من صرح أدبّي ككامو.
الغريـــب  مـــن  كل  فـــي  القتـــل  يحضـــر 
ومعارضتهـــا، وكال الضحيتيـــن مجانيتـــان؛ 
مورسو قتل غريبا في بالد ال يعرفها، وهارون 
قتل غريبـــا في بالده، وكالهمـــا قتل الغريب، 
كالهمـــا لفق حكايـــة لضحيتـــه وخالصه من 
ذنب هذه الضحيـــة، لكن في النهاية القتل هو 
قتل، ســـواء نجا القاتل ألنه يجيد الســـرد، أو 
ألن الحرب تعصف بالبالد، مورسو لم يحاكم، 
وهارون لم يحاكم، وكأن هذه األرض محكومة 
بالقتل المجاني، وكأن شـــمس ذاك الشـــاطئ 

سحرية، تجعل من يطيل التعرض لها قاتال.

عبث أم انتقام

بعكـــس ما قاله ألبير كامو في ”أســـطورة 
عن مورســـو بأنه متجاوز لثنائيتي  سيزيف“ 
أخـــالق/ ال أخالق وصحيـــح/ خاطئ بوصفه 
إنســـانا َعِبثـــا، نرى هـــارون يمثـــل النقيض، 
هـــو يحارب انتمـــاءات، وموقـــف الالأخالقي 
والرافض للتقييمـــات، ال ينبع من العبثي، بل 
من معاناة من يحمـــل على ظهره حمال ثقيال، 

والتزاما تجاه أخيه وأّمه.
 كتب جان بول ســـارتر فـــي كتابه ”مقاالت 
نقدية وفلسفية“ مقاال نقديا عن الغريب لكامو، 
وفي بدايـــة المقال يقول ”أتتنـــا هذه الرواية 
(الغريـــب) من الجانب اآلخر، من وراء البحر.. 
حدثتنا الرواية عن الشمس، ال بوصفها بدعة 
عجائبّيـــة، بل وبصيغـــة مألوفة لنـــا حدثتنا 
عن أولئك الذيـــن أرهقتهم -الشـــمس- لكثرة 
تعرضهم لها..“، وحقيقـــة ”معارضة الغريب“ 
أتت للفرنســـيين مـــن وراء البحر، من أراضي 
الحروب والدماء والتشـــدد اإلسالمي، وحسب 
هارون نفســـه، الذي صمم على تعلم الفرنسية 
ليكتـــب بها، معارضـــة الغريب ليســـت (لنا)، 
هارون يريد أن يحكـــي حكايته وحكاية أخيه 
بالفرنسية، والغار الذي تكلل به داود هو جزء 

بسيط من الصرح الذي بناه كامو أساسا.

الجدل الذي يثيره داود حول نفسه، بآرائه 
المتعلقـــة بالعرب والجزائر واإلســـالم جعله 
أكثر شـــهرة مـــن الرواية نفســـها، (في العالم 
العربـــي على األقـــل)، وهو مرتبـــط بهدر دمه 
وافتتاحيتها والتعميمات التي يطلقها والتي 
تبدو أحيانا متسرعة، أما ”معارضة الغريب“، 

وبالرغـــم من الجوائز الفرنســـية التي نالتها، 
فلن تحـــّول داود إلى رائد في الرواية ســـواء 
العربّية أو الفرنســـّية كحالة خوان رولفو في 
الروايـــة الجنوب أميركّية، فـــكل ما قدمه داود 
هو معارضة للغريب، أما موضوع إكليل الغار 

فال بّد من إعادة النظر فيه.

ــــــاب، فعمدوا إلى االقتباس منها أو  شــــــّكل العديد من األعمال الروائية مصدر إلهام للكّت
إعــــــادة صياغتها بطرق مختلفة تاركــــــني ملخيلتهم العنان في تشــــــكيل األحداث واختيار 
الشخصيات بأساليب مســــــتحدثة ومبتكرة، ولعل منبع روائع األدب العاملي كان مصدرا 
أساسيا ألسماء نهلت منه، فبرزت في اآلونة األخيرة بإثارتها ملواضيع معارضة لألصول، 

ولكنها تعكس تأثرهم بهذا األديب أو ذاك.

أي وجه للقاتل

بن جلون قامة أدبية راسخة

األدب كرس ضحايا ال يمكن ضمان 

استحقاقهم لهذه الوضعية بل إن 

بعضهم أصبح مشـــهورا والبعض 

اآلخر مازال مجهوال

 ◄

الـــذي يثيـــره داود حـــول  الجـــدل 

بالعرب  املتعلقـــة  بآرائـــه  نفســـه 

والجزائـــر واإلســـالم جعلـــه أكثـــر 

شهرة وتداوال من الرواية نفسها

 ◄

طنجة تحتفي بالطاهر بن جلون وياسمينة خضرا



} أبوظبــي- شـــهدت أكاديميـــة الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية توقيـــع المزيد من إصداراتها خالل 
مشـــاركتها بفعاليات معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب، فيمـــا شـــهد جنـــاح اللجنـــة توافد 
العديد مـــن الزوار والقـــراء لإلطالع على 138 
إصدارا لألكاديمية في مجاالت الشعر واألدب 
والتحليلية،  النقديـــة  والدراســـات  والبحوث 
منها 24 إصـــدارا جديدا تم إنجازها بالتزامن 

مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
وقامت قناة بينونة الفضائية التي ُتشرف 
عليهـــا لجنة إدارة المهرجانات بتقديم تغطية 
تلفزيونية موســـعة لفعاليات معرض أبوظبي 
للكتاب، وأجرت حوارات مهمة مع أبرز الكتاب 

والضيوف والمشاركين في المعرض.
وشـــهد الجناح توقيع علـــي أحمد الكندي 
المرر لكتاب ”الشـــاعر علي بن مصبح الكندي 
المرر- ســـيرته وإطاللة على شـــعره“، ضمن 
سلســـلة شـــعراء من الظفرة، وفي إطار جهود 
األكاديميـــة للتعريـــف بالشـــعراء اإلماراتيين 
وتوثيق إبداعاتهم. ويتضمن الكتاب معلومات 
عن حياة الشـــاعر والمساجالت التي حصلت 
بينه وبين الشـــعراء المعاصرين له، وشـــرحا 
لألغراض الشـــعرية التي طرقها الشـــاعر، مع 
تقديـــم أمثلـــة من قصائـــده التي تبـــرز خبرة 

الشاعر الواسعة في الشعر النبطي.
كما وّقع الشاعر حسن أحمد القرني ديوانه 
الجديـــد ”ولم يبـــَق من خيبة فـــي الزجاجة“. 
ويحمـــل الشـــاعر الباكالوريـــوس فـــي اللغة 
العربية من جامعة الملـــك فيصل، وله العديد 

من المشـــاركات األدبية محليا وعربيا، ويضم 
الديوان ما يقارب 50 قصيدة متنوعة األغراض 

الشعرية وخصوصا في الحب والغزل.
من جهة أخرى حظي كتاب ”في رثاء رجل 
الثقافـــة والعطاء.. محمد خلـــف المزروعي“، 
الصادر مؤخرا عن أكاديمية الشـــعر، باهتمام 
والجمهـــور في معـــرض أبوظبي  المثقفيـــن 
للكتـــاب، نظرا إلى الـــدور الكبير الـــذي بذله 
المغفـــور لـــه بـــإذن الله فـــي صـــون التراث 
اإلماراتي وتطوير المشـــهد الثقافي المحلي، 

لتصـــل إنجازاتـــه الثقافية علـــى الصعيدين 
العربـــي والدولـــي مـــن خـــالل العديـــد مـــن 
المشـــاريع الثقافية التي ما زالت قائمة حتى 
اليوم، واعتبره الكتاب أحد جنود التراث منذ 
سنوات طويلة عرفه خاللها القاصي والداني 
بأفـــكاره ومشـــاريعه، وبالمنجـــزات التراثية 
والثقافيـــة واإلعالميـــة التـــي تحققـــت تحت 
إشـــرافه اليومي المباشـــر، وجعلت العاصمة 
أبوظبي َمْعلما سياحيا وثقافيا وفنيا يتصدر 

اهتمام وسائل اإلعالم في العالم.

} أبوظبي- نظم مشـــروع ”كلمـــة“ للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، في 
قاعة ابن رشـــد أمس الثالثاء ضمن فعاليات 
معـــرض أبوظبي الدولي للكتـــاب تزامنا مع 
يومـــه الختامي، ندوة لمناقشـــة كتاب ”موت 
فـــي فلورنســـا“ للمـــؤرخ البريطانـــي بـــول 
ســـتراثيرن. وقد ترجمه إلـــى العربية ناصر 

أبوالهيجـــاء مـــن األردن، وهو كتاب 
يتحـــدث عـــن الصـــراع بيـــن عائلة 
ميديتشـــي التـــي رعـــت النهضـــة، 
ســـافوناروال،  الفيـــراري  والقـــس 
أحـــالم  وجـــه  فـــي  وقـــف  الـــذي 
وكان  اإليطالييـــن،  النهضوييـــن 
تأثيره الدينـــي محبطا لمحاوالت 

التحديث.
شـــارك فـــي النـــدوة المؤرخ 
ناصر  والمترجم  ستراثيرن  بول 
النـــدوة  وتخلـــل  أبوالهيجـــاء، 
حفل توقيـــع لكتـــاب  ”موت في 

وســـافوناروال،  ميديتشي،  فلورنسا…أســـرة 
والصراع علـــى روح النهضـــة“. ويمثل هذا 
الكتاب بحثا استقصائيا حول بدايات عصر 
النهضة، التي مثلت فلورنسا القرن الخامس 
عشـــر بؤرتها الســـاخنة. وال يكتفـــي الكتاب 
بعـــرض طيف واســـع من الوثائق فحســـب، 
وإنما يعمد إلى تحليلها وكشـــف غوامضها. 
ويضع مؤلفه، بول ســـتراثيرن، وهو المؤرخ 
والروائي، كل ذلك بأســـلوب ســـردي رشـــيق 

يعود على القارئ بالقراءة النافعة والمتعة.
يـــؤرخ الكتـــاب لبدايات عصـــر النهضة 
كمـــا تجلت في فلورنســـا مع نهايـــات القرن 
الخامس عشـــر، حين مثلت أســـرة ميديتشي 
بمـــا  وذلـــك  الجديـــدة،  اإلنســـانية  الـــروح 
اضطلعـــت به مـــن رعايـــة للفـــن والفنانين 
مـــن أمثال بوتيتشـــيلي، وميخائيـــل أنجلو. 
ويســـلط ســـتراثيرن الضوء على 
الصراع  الذي شـــهدته فلورنسا 
في ذلك العصـــر. وقد مّثل قطباه 
الملقـــب  ميديتشـــي  لورينـــزو 
بالعظيـــم، والراهب ســـافوناروال 
الممتلـــئ بـــرؤى العهـــد القديـــم 
ونبوءاتـــه القياميـــة، تلـــك الرؤى 
التي وجدت صداها بين المواطنين 
المحرومين، الذين آثروا اليقينيات 
الكتابية القروســـطية على األســـئلة 
الفلســـفية ذات المشـــرب اإلنساني، 

التي ميزت فكر عصر النهضة.
مصطفـــى  ناصـــر  المترجـــم 
أبوالهيجـــاء، مـــن األردن، لـــه عـــدة مقاالت 
ودراســـات مترجمة فـــي الصحف والمجالت 
العربية التي تعنى بالعلوم اإلنسانية، وسبق 
للفيلسوف  أن ترجم كتاب ”النهائية القوائم“ 
اإليطالي أمبرتو إيكو، وكتاب ”االستشـــراق 
لمؤلفه علي  في عهد التفـــكك االســـتعماري“ 
بهداد، وكتاب ”موجز تاريخ الجنون“ لمؤلفه 

روي بورتر.
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ثقافة
وقعت الشـــاعرة والكاتبة ميســـون صقر القاســـمي، روايتهـــا الثانية «في فمي 

لؤلـــؤة} الصادرة عـــن الدار املصريـــة اللبنانية، وذلك ضمـــن فعاليات معرض 

أبوظبي للكتاب في دورته الـ26.

يفتتـــح الكاتب حلمـــي النمنم، وزيـــر الثقافة املصري املؤتمر العام الســـابع 

التحاد كتاب أفريقيا وآســـيا برئاســـة الكاتب محمد ســـلماوي مساء األربعاء، 

وذلك بقرية الجونة بالبحر األحمر.

محافظة األدب

} ال أدري حقيقـــة لمـــاذا، لكـــن يبدو لي أن 
قارئ األدب محافظ بطبعه، يستكين للقواعد 
واألســـماء الراســـخة والمتحققة، يخشـــى 
المغامرة، في االختيار وفي التطّبع، ومن ثم 
فإن ناقد الرواية والشـــعر والقصة يتشـــرب 
نســـبة ما من نزعة المحافظـــة المرزئة، تلك 
الطـــاردة للطارئين والمريدين الجدد، فحين 
يقرأ رواية القرن التاسع عشر يستكين لها، 
ال تشـــبعه تنويعات القرن العشرين، كما أن 
قارئ شعر المتنبي والبحتري وأبي تمام قد 
يقبل نصوص أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
و الجواهـــري، وأحيانا شـــعر نـــزار قباني 
وبدر شـــاكر الســـياب، بيد أنه يظل متشبثا 

برفض ما بعد أول ارتباك تفعيلي.
في تلقـــي األدب ثمة رغبة فـــي االنتماء 
إلى المجـــد اآلفل، وتشـــبث بأصولية اللغة 
والبالغـــة والعروض، وعندمـــا يتعلق األمر 
بنخبـــة غيـــر مختصـــة، هاويـــة بمعنى ما، 
فـــإن عاطفتهـــا تجـــاه األدب تتماهـــى مـــع 
رصيـــد اإلبهار الماثل ككنـــز قديم، والذي ال 
يقتضي اختراعا ما، لهذا يبدو طبيعيا حين 
يتمحـــل مهنـــدس للمعلوميـــات أو المعمار 
أو الميكانيـــك روايـــة أو قصيـــدة او حتى 
مســـرحية ما، أال تكون له أي رغبة في نقاش 
الحساســـيات الجمالية الجديـــدة، يضحى 
االنتماء األدبي بالنســـبة إليه مرادفا لرفض 
التقنية والحداثة والزمـــن المعاصر جملة، 
مثلما يغدو التدين المفـــرط عتبة للتخلص 
من قســـوة الضـــرورة، حيـــث العقيدة مالذ 
ونشـــوة وروح مخّلصـــة تســـتبدل بموات 
المحيـــط الفظ، ســـعة العالم اآلخر. شـــيء 
شبيه بشـــهوة هؤالء الهواة في العودة إلى 
زمن الســـلف الصالح ذاك الذي تتساكن فيه 
التقنية الخرســـاء مع جرائم الســـبي وقطع 
األطـــراف والـــرؤوس واســـتعباد الذميين، 
لـــذا ليس غريبـــا أن تكون القاعـــدة الصلبة 
لجماعـــة اإلخوان المســـلمين ومشـــتقاتها 
من الخليج إلى المحيـــط، من هؤالء الهواة 
ممـــن كان األدب واللغة والبالغة والعروض 

وسيلتهم لفهم العالم.
األدب  متلقـــي  مجتمـــع  يتمثـــل  هكـــذا 
لمجتمـــع  مناقـــض  هـــو  بمـــا  المكتـــوب 
وفنون  والسينما  والتشـــكيل  الفوتوغرافيا 
الفرجـــة البصريـــة المختلفـــة، الـــذي يبدو 
تجريبيـــا بطبيعته ويبحث باســـتمرار عن 
واالختراقات  الجديدة،  والتعابير  األســـماء 
غير المتوقعة، تلك القادمة من تقاليد الوثنية 
المعتقدة في وساطة المنحوتة واللوحة مع 
الخالـــق، لهذا ال نكاد نعثر على التباســـات 
عقدية أو طائفية كبيرة في حقل الجماليات 
والفنون البصرية، ثمـــة تحريم جامع مانع 
يمنع الســـلفيين من ابتـــداع القالقل التي ال 
مبـــرر لها في حقل يســـمى بالفن المعاصر، 
بل تكاد تشـــكل ســـمة فريدة في الجامعات 
العربيـــة تلـــك التي تجعـــل كليـــات الفنون 
الجميلة تخلو من خاليا اإلسالم السياسي، 
ســـواء في صفـــوف الطـــالب أو فـــي هيئة 
التدريس، بعد أن احتلت الجماعات إياها كل 
االختصاصات العلمية واألدبية والقانونية، 
الضامنة لتخلف البلدان العربية. لهذا كنت 
ســـعيدا على الـــدوام وأنا أســـتقبل أفواج 
طالبي الجدد كل سنة، ممن كانت سجاياهم 

األولى في عدم النظر إلى الوراء.

شرف الدين ماجدولين

محافظة

شر
كاتب من المغرب

«كلمة} يقدم كتابا جديدا يؤرخ سرديا  أكاديمية الشعر توقع إصداراتها بمعرض أبوظبي للكتاب

للصراع في إيطاليا القرن الـ15

أوس داوود يعقوب

} تعـــد القاصـــة األردنية جميلـــة عمايرة من 
أهم األصوات القصصية فـــي بالدها والوطن 
العربـــي. وهي من الســـاعين دوما إلى الكتابة 
باختالف وتمايز، والذهاب باتجاه المســـكوت 
عنـــه، والمتواطأ عليـــه من الجميـــع ”كذاكرة 
جمعية“، وفضح المزيف فتعري الواقع أفرادا 
وجماعات وحـــاالت، بجرأة عالية وبال مواربة 

أو خجل أو نفاق أو تزييف، كما تقول.

مواجهة الحياة

بداية حديثنا مع صاحبة ”صرخة البياض“ 
كانت عن مجموعتها القصصية األخيرة ”حرب 
لـــم تقع“ الصـــادرة حديثا عن ”دار الشـــروق“ 
بعّمان، والتي قالت إنها ال تعرف كيف تقدمها 
لقراء ”العرب“، مضيفة ”أنا الكاتبة لدي شعور 
قوي بأنها أفلتت مني وانتهى األمر، إذ صارت 
بين أيدي القـــراء والمتابعين والنقاد وكل من 

له عالقة بهذا الشأن، أعني أنها صارت 
بعيـــدة عني وصرت قارئة جديدة لهذا 
العمل تماما كالمتلقي، وأنتظر كقارئة 
شريكة بهذا العمل الرأي والنقد. هذا 
ما أحس بـــه حين صدور عمل جديد 

لي“.
هـــذه  عمايـــرة  جميلـــة  كتبـــت 
القصص على وقـــع أحداث الربيع 
العربي وتداعياته وأسبابه ومآالته 
والتغيرات التي أحدثها ويحدثها 
على  والمجتمعات  األفـــراد  لجهة 
حد ســـواء. فدرجة الوعـــي التي 

يمتلكهـــا الفـــرد في خضـــم وجوده 
فـــي القلب من هـــذا الحدث العظيـــم والكبير، 
ومشاركته حلم التغيير مع جموع هذا الحراك 
لهـــي تجربـــة مختلفـــة ومغايرة، تمنـــح طاقة 
جديدة وإحساسا عميقا باآلخرين ومدى توقك 

للحرية وشغفك بها، هكذا تقول ضيفتنا.
وتضيـــف ”الكتابة ليســـت تنظيرا بل هي 
انخراط ذات الكاتبة/ الكاتب واختبار قناعاته 
وإيمانـــه باآلخريـــن وهمومهم وانكســـاراتهم 
وأحالمهـــم في االنعتـــاق والتحـــرر والعيش 
بكرامة وأمل، حتى انســـحب األمر على عنوان 
المجموعة فجاء باســـم ’الحـــرب التي لم تقع’ 
وفـــي دالالت عتبة هذا العنـــوان الكامنة، كنت 
أشير متمنية أن تقع الحرب ميتة أو أن تتوقف 
أو تقـــف في أحســـن األحـــوال، ليتهـــا وقعت 
وماتت هي دوننا جميعا، لكنها وقعت بما كنت 
أخشاه وكنت في أتونها كواحدة مثل الكثيرين 
الذين دفعوا ثمنا عاليا وغاليا في هذه الحرب 

مثل أي حروب بشعة ومؤلمة“.
وبســـؤالها؛ هل تكتب فعـــال –كما يصفها 
النقـــاد- بجـــرأة عاليـــة، منتزعـــة الرقيب من 
داخلهـــا وهاجس التابوهات؟ تقـــول ضيفتنا 
”لـــدي يقين قوي وراســـخ بأن علـــى الكاتب أن 
يكتب باختالف وتمايز، عليه أن يذهب باتجاه 

المســـكوت عنه، والمتواطـــأ عليه من الجميع 
”كذاكرة جمعيـــة“، وأن يفضح المزيف ويعري 
الواقع أفرادا وجماعات وحاالت، بجرأة عالية 
وبـــال مواربة أو خجل أو تزييف، وإال عليه أن 

يصمت أو يجد له مكانا آخر غير الكتابة“.
وتـــرى عمايرة أنه ثمة قيـــود، وثمة رقابة 
يزرعها الرقيب، وليس مهما، في رأيها، من هو 
هذا الرقيب وما نوعه، وإن كان مع الفرد وهو 
ال يزال طفال بالمهد، فيكبر المرء ويكبر الرقيب 
داخله، رقيب يشبه الخوف، ”أو عصا الراعي“ 
عـــدا الرقيب الذي يقف بالخـــارج متأهبا لكتم 
األنفاس وعدها وسحقها وتطويعها لتكون مع 
تلك الجموع المســـالمة والســـاكنة بال أمل أو 

محاولة لالنعتاق.
تزعـــم ضيفتنـــا أنهـــا نزعـــت الرقيب من 
داخلهـــا وقتلتـــه، لتكتـــب بحرية وجـــرأة بال 
خجل أو مواربة، وتسمي األشياء بمسمياتها، 
وال تتواطـــأ ضـــد نفســـها بالكتابـــة، بل تدع  
الشـــخوص بغض النظـــر عن جنســـهم، بعد 
اصطيادهـــم، بالبـــوح بحريـــة دون مصادرة  

إراداتهم أو كسرها أو تطويعها.
وأمـــا عـــن الهواجـــس التـــي 
تحرك قلمها وتدفعها إلى الكتابة 
وما تنتظره من الكتابة اإلبداعية، 
الخريف“  ”ســـيدة  صاحبة  فتقول 
إنها كثيرا ما تســـاءلت بينها وبين 
نفســـها عن ماهيـــة الكتابة، ولماذا 
تكتب، وما الـــذي تريده من الكتابة؟ 
ولمـــاذا تكتـــب المرأة ضمـــن بيئة 
”شـــبه معاديـــة“ لها وأمة إقـــرأ التي 
ال تقـــرأ؟ وتؤكـــد أنها فـــي كل مرة لم 
تعثر على إجابة ترضيها، ذلك أنها ال 
تزال تطرح أسئلة الكتابة على نفسها 
محاولـــة التحديق داخلهـــا عميقـــا، لمعاينة 
ضعفها اإلنســـاني ومخاوفها، ولتبديد قلقها 
وشـــكوكها، تكذب حينا وتصدق أحيانا أخرى 

كي تقوى على مواجهة الحياة. 

ثمة ما يحدث

كما تؤكد عمايرة على ضرورة انزياح فكرة 
أن الكاتب حارس لألفكار وللقيم وللحرية وهو 
صوت الضمير، أو المثالية المفرطة بمثاليتها، 
وهو الناطق الوحيد باسم الحقيقة أو مناوءة 
السلطة، أي سلطة كانت، وهو ما يدعوها إلى 
التساؤل: بماذا يختلف الكاتب إذا عن الواعظ  
أو إمـــام الجامع أو كاهن الكنيســـة أو التقية؟ 
برأيهـــا إن الكاتب كفاعـــل اجتماعي ينبغي له 

أال يتوقف عن طرح األسئلة على نفسه أوال.
وتتابع عمايـــرة ”أكتب وأختلـــق وأكذب، 
أكتب وأكذب، ال أستطيع أن أكون صادقة أثناء 
الكتابة، لكنني صادقة بمعنى أخالقي، صادقة 
بإخالصـــي للكتابـــة بوصفها محاولـــة ذاتية 
لالختـــالف والتميـــز. وأكتب مـــن أجلي، ومن 
أجل أبي، أكتب مـــن أجل من مروا بي وغابوا 
تاركيـــن آثـــار حيواتهم في روحـــي، أكتب كي 

أنتصر على شـــرط حياتـــي المحكومة بالفناء 
فأخلدني وأخلد من أحببت“.

عـــن القصة القصيـــرة ومعاييـــر النقد في 
’باألبيـــض  صاحبـــة  تقـــول   ، اليـــوم،  األردن 
واألســـود’ ”حقل النقد بمجمله ربما عليه اآلن 
طرح سؤال البحث والمراجعة، البحث عما آل 
إليه النقد من جمود الحراك النقدي ووظيفته، 
ومراجعـــة ما كتـــب ومعاينته مـــن جديد، ثمة 
راهـــن نقـــدي ال يعيُش ازدهارا ، بـــل إن هناك 
تراجعا بأكثر من معنـــى. وهذا ليس مقتصرًا 
على متابعة وتناول اإلبداعات المغايرة والتي 
تطرح أســـئلتها المســـتفزة  فقط، بل إن هناك 
قصـــورا فـــي متابعة مـــا يكتب مـــن نصوص 
بمختلـــف أنـــواع اإلبـــداع، بغـــض النظر عما 
تحمله هذه النصوص من أسئلة أو اختالفات 

أو مدى موهبة أصحابها“.
وتلفـــت ُمحاورتنـــا إلى أنه ثمـــة حالة من 
الجمـــود الفكري، تطال الكّتاب والقراء والنقاد 
حتى األكاديميين الذين يعيشـــون عزلة داخل 
أســـوار الجامعـــة، األمر الذي يفســـر حالة من 
اليأس والتراجع التي أصابت النقاد وسجاالت 
النقد الثقافي التي كانت تواكب كل ما يستجد 
بل وتطرح أفكارها ورؤاها بحرية ومسؤولية.

كما تلفت إلى أن ثمة استســـهاال في النشر 
بال حســـيب أو رقيـــب أو متابـــع، وربما األمر 
فـــي جوهره يعود إلـــى التغيرات السياســـية 

والثقافيـــة التي تطال بنيـــة المجتمع وأفراده 
وقيمه ومعتقداته في جوهرها.

وعـــن تجربتها في كتابـــة جنس أدبي آخر 
غيـــر القصة، تقول صاحبة ’الدرجات’ ”في عام 
2007 حين شـــرعت في كتابـــة رواية ’باألبيض 
واألســـود’ لم يكن هدفي كتابة رواية، ولم أسع 
إلـــى ذلـــك، كنـــت أود أن أكتب قصـــة قصيرة 
وينتهي األمـــر عند أربـــع أو خمس صفحات، 
إال أنني وجدتني أكتـــب وأكتب وأكتب كما لو 
أننـــي لم أكتـــب كلمة واحدة من قبـــل.. ثمة ما 
يحدث أثنـــاء عملية الكتابة، بوعي ودون وعي 
من الكاتب، ثمة ســـياقات جديدة بدأت تتشكل 
وتستفزني وتقترح نفســـها على ذات الكاتبة، 
ســـياقات من داخل العمل نفســـه، لكن القصة 
والتي أجدها من أصعب أنواع السرد، أصعب 
مـــن الروايـــة على وجـــه التحديد، أنـــت تريد 
تكثيف العالم وتقديمـــه عبر بضع صفحات ال 

أكثر“. 

لقد تخلى الكتاب عن تلك الصورة املثالية ســــــواء لهم كشــــــخوص وذوات كاتبة أو في ما 
ــــــه ويقدمونه للقراء، ويرى الكثيرون أن هذا عمق صدق العمل األدبي وأنشــــــأ عالقة  يكتبون
ــــــم مثالي ليكون أدبه مثاليا. ”العرب“  أكثر متانة بني الكاتب وقرائه، إذ نحن لســــــنا في عال
التقت الكاتبة األردنية اجلريئة جميلة عمايرة التي عرفت في قصصها وســــــردها بصدقها 

الالفت.

ثمـــة حالـــة مـــن الجمـــود الفكري، 

تطال الكتاب والقراء والنقاد حتى 

األكاديميني الذين يعيشون عزلة 

داخل أسوار الجامعة

 ◄
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صابر بن عامر

} انطلقت في الثالثني من شهر أبريل املاضي 
تظاهــــرة ربيع املســــرح احملتــــرف  بصفاقس 
التونســــية، والتي تتواصل إلى غاية السابع 
من الشــــهر اجلــــاري مبركز الفنــــون الدرامية 
والركحيــــة بصفاقس، وذلك مــــن خالل ”ربيع 
العروســــة“ (ربيــــع الدمــــى)، حيــــث مت تقدمي 
معرض عرائســــي تونســــي بإشــــراف املركز 
الوطنــــي لفن العرائــــس بتونــــس العاصمة، 
لذات املركز، والذي  تاله عرض بعنوان ”لقاء“ 
حــــاز إعجــــاب الكبار قبل الصغــــار إلى درجة 
املطالبة بإعادة عرضه، وهو ما أكدته نصاف 
بن حفصيــــة مديرة مركــــز الفنــــون الدرامية 
والركحيــــة بصفاقس التي تعمــــل حاليا على 

برمجته قريبا.
وفــــي اليــــوم الثاني من عــــروض األطفال 
كان جلمهــــور األطفــــال واليافعــــني موعد مع 
عرض ملسرحية ”قرية األخيار“ لشركة جوهرة 
الفنــــون بالســــاحل، كما أقيمــــت على هامش 
التظاهــــرة ورشــــة خاصــــة بصنــــع العرائس 
موجهة للشــــباب، وثانية في حتريك العرائس 
موجهة لألطفال حتت إشــــراف كل من األسعد 

احملواشي ومحمد علي بن حمودة.
ولبس مركــــز الفنون الدراميــــة والركحية 
بصفاقــــس حلــــة العرائس والدمــــى من خالل 
معرض الدمى الذي يتواصل إلى غاية السابع 

مــــن مايو اجلــــاري (يوم االختتــــام)، ليصبح 
شبيها بقصور األحالم لدى عوالم األطفال.

وإثــــر عرضي األطفــــال نظم املركــــز عددا 
هاما من العروض املسرحية احملترفة للكبار، 
تصل إلى ســــت مســــرحيات من كافة اجلهات 
التونســــية والتــــي تقام عروضها فــــي الفترة 

املمتدة بني 2 مايو وإلى غاية السابع منه.
وكان عــــرض االفتتــــاح من خــــالل املولود 
اجلديــــد ملركــــز الفنــــون الدراميــــة والركحية 
(بني  واملعنــــون بـ“بني البينــــني“  بصفاقــــس 
أمرين) للمخرج حامت احلشيشــــة، وهو العمل 
الذي جمع ثالثة أجيال مســــرحية على خشبة 

واحدة.
فــــألول مرة فــــي تاريخ جتربتهمــــا الفنية 
الطويلة في التلفزيون والســــينما التونســــية 
يلتقــــي املخضــــرم عيســــى حراث مــــع الفنان 
محمد اليانقي على خشــــبة املسرح، من خالل 
”بــــني البينني“، والذي جمــــع أيضا بني األزهر 
بوعزيزي وســــعيدة احلامي وعلــــي بنحمدة 
وعبداملجيد العبدلي وسفيان الداهش ومنير 
العلوي وكرمي عاشــــور ومحمد أمني بن طاهر 

ونهى بن عامر.
”بــــرج  مســــرحية  الثالثــــاء،  وعرضــــت، 
الوصيــــف“ للمســــرح الوطني التونســــي عن 
نص وإخراج للشــــاذلي العرفاوي، ويشــــاهد 
جمهــــور املهرجان، األربعاء عرض مســــرحية 
”ســــبع صبايا“ لشركة مســــرح الناس، تليها، 

لشركة مسرح  اخلميس، مسرحية ”ســــيلفي“ 
املرايــــا وهي من نوع مســــرح املمثــــل الواحد 
لبطلها املمثل إكرام عزوز، وهي نص للمؤلف 
املســــرحي التونســــي الراحــــل حديثــــا أحمد 
عامر ودراماتولوجيا وإخراج الطاهر عيسى 

بالعربي.
ويكون لعشاق الفن الرابع موعد، اجلمعة، 
لشــــركة أنس لفنون  مع مسرحية ”العساس“ 
الركح، يليهــــا العرض اخلتامي في الســــابع 
من مايــــو اجلاري من خالل مســــرحية ”كعب 
ملركز الفنــــون الدرامية مبدنني، وهي  الغزال“ 
عن نــــص وإخــــراج لعلــــي اليحيــــاوي، ومن 

بطولة لطيفة القفصي، عبدالباسط الشاوش، 
فرحات دبش، لطفي الناجح، الكيالني زقروبة، 
نصرالديــــن املناعــــي، نادية تليش، األســــعد 
جحيدر، عبدالعزيز التواتي، شوقي العجيلي، 
رحمــــة بن فرج، جهاد الفورتي والكامل حداد، 
وتصاحــــب العمــــل موســــيقى الفنــــان ربيع 
الزمــــوري. وملخصهــــا الســــؤال التالي: هل 
ميكــــن جلرمية قتل اإلنســــان ألخيه اإلنســــان 
أن تكون موضوعا لعمــــل فني جديد ومنفرد، 
يدهشــــنا ويهزنا من أعماقنا في عصر امتهن 
قادته وزعماؤه وأبطاله حرفة احلروب وسفك 

الّدماء؟
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} أنا من أنصار مناقشـــة بعض المفاهيم 
”اللغوية“ الشـــائعة أحيانـــا والتوقف أمام 
بعض ما ُيســـتخدم مـــن تعبيـــرات كثيرة 
خارج الســـياق، من ضمن هـــذه التعبيرات 
”ســـتر ماء الوجه“، أو ”حفظ مـــاء الوجه“، 
فـــأول ما يخطر على البال هنا، التســـاؤل: 
وهـــل للوجه مـــاء؟ وما معنـــى أن ُيراق أو 

ُيحفظ ماء الوجه؟
التعبير يســـتخدم عادة في اإلشارة إلى 
أمر يتعلق بالمســـاس بالشـــرف والسمعة 
ويوجد شـــبيه له فـــي اللغـــات األوروبية، 
ولكن دون إدخـــال عنصر الماء، فيقال فقط 
”حفظ الوجه“ أو ”إنقاذ الوجه“، مع اإلقرار 
بالطبـــع بأن مفهـــوم الشـــرف يختلف من 

مجتمع إلى آخر.
قـــد يكـــون هذا كلـــه مفهوما فـــي إطار 
قضايـــا تتعلـــق بالكرامة وهـــدر الكرامة، 
ولكني لم أفهم أبدا معنى أن تنشـــر مقاالت 
عدة خالل األســـابيع الماضية، تحمل كلها 
عناويـــن متشـــابهة تـــدور حـــول كيف أن 
في مهرجان كان،  مشاركة فيلم ”اشـــتباك“ 
”يحفظ ماء وجه مصر الســـينمائي“، فكيف 
يمكـــن أن يحفظ عرض فيلم في مهرجان ما 
مهما عال شأنه، ماء وجه دولة مثل مصر أو 

غير مصر، سينمائيا أو غير ذلك!
لعلي لســـت في حاجة إلى تكرار القول 
إن الفيلـــم، أي فيلـــم، يمثـــل أساســـا عـــن 
صانعيـــه، الكاتب والمخـــرج والمنتج، وال 
يمكـــن أن يمثـــل الدولـــة رســـميا، فاألفالم 
ليســـت مثل منتخبات كرة القدم (الوطنية) 
التي يحمل أعالم بالدها، وتردد األناشـــيد 

الوطنية في المالعب.
الفيلـــم نتـــاج فـــردي لمبـــدع فـــرد أو 
لمجموعة مـــن المبدعين األفـــراد، الذين ال 
يمثلون في الواقع سوى أنفسهم، ويصبح 
من العبث بالتالي نســـبة نجاح أي فيلم أو 
حصولـــه على جائـــزة ما، إلـــى البلد الذي 
ينتمـــي إليـــه مخرجـــه، وإّال ألصبح فشـــل 
الفيلـــم فشـــال للدولـــة التي جـــاء منها، أو 

”إراقة لماء وجهها“.
إن اعتبـــار مشـــاركة فيلـــم ”اشـــتباه“ 
وإعـــادة اعتبار لـ“مصر“  انتصارا وطنيا، 
الســـينمائية قول فيه الكثير مـــن المبالغة 
والتهويل، بل كالم مرســـل ال معنى له، فال 
غياب الفيلم عن المهرجان يعتبر إراقة لماء 
وجه مصـــر، وال عدم حصولـــه على جائزة 
يمكن أن يشكل ”هزيمة“ للسينما المصرية.

وإذا كنـــا ال نوافـــق علـــى أن مشـــاركة 
الفيلـــم المصري ”اشـــتباك“ فـــي مهرجان 
كان، أمر ”يحفظ وجه مصر الســـينمائي“، 
ويستحق بالتالي كل تلك الضجة والحفاوة 
والمبالغات الصحافية السخيفة، فال نوافق 
أيضـــا على أن انســـحاب عضو من أعضاء 
لجنة التحكيم أثناء عرض فيلم مغربي في 
مســـابقة مهرجان ما، هو أمـــر ُيعد ”إهانة 
للســـينما المغربية“ كمـــا كتب ناقد مغربي 
صديق مؤخرا، معربا بشـــدة عن احتجاجه 

على الفعل الذي اعتبره شائنا.
ما حدث هو أن الممثلة التونســـية درة، 
كانت عضوا في لجنة التحكيم في مهرجان 
األقصر، وانســـحبت غاضبـــة أثناء عرض 

الفيلم المغربي ”جوع كلبك“.
صحيـــح أن انســـحاب أي عضـــو مـــن 
أعضـــاء لجنـــة التحكيم أثنـــاء عرض فيلم 
متســـابق يعد أمرا معيبا، يستحق توجيه 
النقـــد، بـــل واللـــوم والحســـاب أيضا من 
جانب منظمي المهرجان أساســـا، لكني ال 
أرى أنه بمثابة ”إهانة“ لســـينما ما أو لبلد 
ما، ففي السينما المغربية أفالم كثيرة ذات 
قيمـــة فنية عالية، وفـــي المغرب قامات من 
المثقفين والســـينمائيين الذين نفخر بهم 
جميعـــا، وال أحد بالتالـــي يمكنه أن يلتفت 
كثيرا إلى انسحاب ممثلة مبتدئة من عرض 
فيلـــم ما، مهما كان الخالف حول مســـتواه 
الفنـــي، وقد شـــاهدت بنفســـي انســـحاب 
العشـــرات من أفراد الجمهور خالل عرضه 

في مهرجان برلين األخير.
إننا في حاجة إلـــى مراجعة الكثير من 
المفاهيـــم التـــي ترتبط بالغيـــرة الوطنية، 
وبالحميـــة التنافســـية، والتخفيـــف ولـــو 
قليال من الغلو والمغـــاالة عند تعاملنا مع 
الظواهر الثقافية والفنية، والحذر الشديد 
من نســـبة أعمال الفن واألدب إلى األوطان، 
علـــى األقـــل لتجنـــب اشـــتعال المزيد من 
”الحـــروب الثقافيـــة“، فلدينا مـــن الحروب 

األهلية ما يكفي في الوقت الحالي!

كالم بال معنى

[ مشروعي يتمثل في طرح األسئلة من خالل المسرح والسينما

أطلق النجم العراقي ماجد املهندس أغنية جديدة تحمل عنوان «وحشتيني}، وذلك عبر قناته 

الرسمية على موقع اليوتيوب، واألغنية من كلمات عبداللطيف آل شيخ، وألحان مصطفى جاد، 

وتوزيع أسامة سامي، وهندسة صوتية لجاسم محمد.

أطلقت النجمـــة دومينيك حوراني فيديو مصورا ألغنيتها الجديـــدة «ونون} الخليجية من 

إخراج ســـوزي ســـلمان، وهي املرة األولى التي تغني فيها دومينيك شعبيا إماراتيا، وأغنية 

ونون من كلمات يونس الصايغ، وألحان أحمد جاسم، وتوزيع فالح الصالح.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

آرام

} تخرج الفنان الســــوري رأفــــت الزاقوت من 
املعهد العالي للفنون املسرحية في دمشق عام 
2003 كممثل، ثم عمل فــــي اإلخراج والتدريس 
بعدة أماكن منهــــا املعهد ذاته الذي درس فيه، 
من أعماله كمخرج، التي عرضت على مســــارح 
دمشــــق ”عائلتي“، ”غيــــرة الباربويه ملوليير“، 
”اجلمعيــــة األدبية“، ”ديكــــور“، و“قصة حديقة 
إلدوارد ألبــــي، باإلضافة إلى أعمال  احليوان“ 

أخرى في بيروت.
يقول الزاقوت ”املســــرح بالنسبة إلي معلم 
استثنائي، اكتشافي ودراستي له غيرا حياتي 
وآليــــة تفكيــــري بشــــكل جذري، حيــــث أصبح 
السؤال والبحث شغلي الشاغل في عملي على 
خشباته، املسرح بهذا املعنى حالة استثنائية 
من االختبار الذاتي لزوايا وتشــــعبات النفس، 
وهو ســــؤال كبير ممتــــع ومؤلم فــــي آن، هذا 
أيضا ال يختلف عن معنى الفن بالنســــبة إلي، 

فالفن أجمل ما ميكن أن يقدم املرء لنفسه“. 

التماس مع الفن

عــــن  الزاقــــوت،  رأفــــت  الفنــــان  يتحــــدث 
التلفزيــــون، ذلك احليــــز الذي لم يســــتطع أن 
يجد ذاته فيه، ال ســــيما أنه مفتون باملســــرح، 
إضافــــة إلى أن للعمــــل التلفزيونــــي حيثياته 
التي ال تالئم شخصيته، يشرح قائال ”منذ أيام 
دراستي األولى لم يستثر اهتمامي التلفزيون، 
وخاصة بعد أن درســــت املسرح واكتشفت أن 
الفن احلقيقي كما السعادة غاية ال تدرك، لذلك 
هي بحاجة لعمل دؤوب وبحث مستمر، وطبعا 
هذا غيــــر موجود فــــي عالم التلفزيــــون الذي 

يحكمه مفهوم رأس املال والربح السريع“.
ويضيف ضيفنــــا ”كانت لي عــــدة جتارب 
تلفزيونيــــة جعلتنــــي أقتنع أكثــــر وأكثر بعدم 
جــــدوى العمل فــــي التلفزيون، وهــــذا ما كان، 
فبعــــد كل هذه الســــنوات، وبعــــد كل ما حدث 
أثبــــت التلفزيــــون أنــــه جــــزء مــــن رأس املال 
والسلطة اللذين ال يعيش إّال بهما وال يستطيع 

االســــتقالل عنهما، وهذا علــــى عكس األمر في 
املسرح والسينما أو اآلداب بشكل عام، ورمبا 
هــــذا ما يفســــر انتعاش التلفزيــــون وتهميش 

املسرح والسينما في السابق“.
يقول الزاقوت ”مشــــروعي االســــتمرار في 
طــــرح األســــئلة من خــــالل الفن كمنبــــر، طرح 
األســــئلة على نفســــي في املرتبة األولى وعلى 
اآلخرين ثانيا، لكن مع بداية احلراك الشــــعبي 
في سوريا مطلع 2011، عملت على إخراج أفالم 
أو حلقات قصيرة متزج فن املسرح بالسينما، 
وعرضت على اليوتيوب حتت عنوان ”الشبيح 
األول“، وحتدثت بشكل ساخر عن األوضاع في 

سوريا“.
وهو مــــا اضطره بعــــد فترة قصيــــرة إلى 
مغادرة دمشــــق، يقــــول ”بعــــد إخراجي لعمل 
’الشــــبيح األول‘ والــــذي ظهر علــــى اليوتيوب 
فــــي نفس العام، والذي يتنــــاول ما كان يحدث 
في ســــوريا من وجهة نظر كوميدية ســــاخرة 
تنتقد العنف واســــتخدام السالح في مواجهة 
املظاهــــرات الســــلمية آنذاك، شــــعرت أنني إن 
بقيت في ســــوريا، لن أستطيع أن أعمل بحرية 
فاضطــــررت للمغادرة، ولســــت نادما على هذا 
القــــرار، وها أنا أعيــــش اليوم في مدينة برلني 

األملانية“.

مواجهة الحقيقة

يتحــــدث رأفت الزاقوت عن الســــينما وهو 
الذي القــــى جناحا كبيرا  مخرج فيلم ”هــــوم“ 
واختارتــــه إدارة متحف اللوفــــر هذا العام في 
باريــــس ليتم عرضــــه ضمن تظاهرة ســــنوية 
عريقــــة خاصــــة باألفــــالم، حيــــث مت اختيــــار 
فيلمــــه كممثــــل عن ســــوريا، قائال ”لم أشــــعر 
باختــــالف كبيــــر في العمــــل الســــينمائي عن 
العمل املســــرحي، فكالهما ميلك اجلذر نفسه، 
االختالفات طفيفة لها عالقة بالشكل والعملية 
اإلنتاجية، التجربة الســــينمائية جتربة غنية 

ومعلمة“.

بالنســــبة إلــــى الزاقوت النــــوع الفني هو 
أداة للتعبيــــر، فالهــــدف األساســــي هــــو مــــا 
يطرحــــه الفنان، أما املنبر (الشــــكل) مســــرحا 
كان أو ســــينما أو أدبــــا فهذا يتبــــع للظروف، 
أما عن الفن الســــوري فبرأيه شــــهد انتعاشا 
بعد الثورات العربيــــة، حيث انتقل الكثير من 
الشــــباب من الهامش إلى املركز وكسر احتكار 
الدولة للثقافة ولتدفــــق املعلومات، وحتطمت 
بشــــكل كبير هيمنــــة التلفزيون على املشــــهد 

الثقافي، وفق كالمه.
ويضيــــف ”أما اليــــوم وبعد هــــذا احلراك 
الكبيــــر، ال ميكنك أن حتصي عــــدد اإلنتاجات 

الفنيــــة  الســــورية على أصعــــدة عدة؛ 
مســــرح  شــــعر،  أدب،  روايــــة، 

باإلنتــــاج  مقارنــــة  وســــينما، 
الســــنوات  فــــي  احملــــدود 

ذاته  بحد  وهــــذا  املاضية، 
مذهل، أصبح كل من يريد 
أن يعبــــر يجد العشــــرات 
مــــن الوســــائل للتعبيــــر، 
دون قيــــد أو رقيب وبتدن 
واضــــح ملســــتوى اخلوف 

من التعبير، فمثال إن أردت 
أن تكتب شــــيئا اليوم، فهناك 

منافــــذ كثيــــرة؛ كتــــاب، جريدة، 
مســــرح، ســــينما، وســــائل تواصل 

اجتماعي توزع للســــوريني في كل أنحاء 
العالم، ممــــا يفتح نوافذ ال محــــدودة، لم تكن 
متاحة ســــابقا في جــــو البلد املغلــــق، وطبعا 
هــــذا إلى جانب اهتمــــام عاملي كبيــــر باملنتج 

السوري“.
كما يرى الفنــــان الزاقوت، أن هناك ظروفا 
أصبحت فــــي صالــــح الفنان الســــوري، وفي 
صالح اإلبداع بصورة عامة، إذ يقول ”ال أعتقد  
أن هناك معوقات تقف في طريق اإلبداع بشكل 
عــــام، فكل ما يحتاجــــه اإلبداع هامشــــا عاليا 
من احلرية، وتوفــــر فضاءات داعمة الحتضان 
املبدعني، فالكل يرى اليــــوم أن املنتج الثقافي 

السوري أصبح عامليا وقطع شوطا كبيرا على 
جميع املستويات، الكثير من األعمال السورية 
تشاهد عامليا وتشــــارك في أحداث ومناسبات 

شديدة األهمية“.
ويعرب ضيفنا أيضــــا في هذا اخلصوص 
عــــن تفاؤله باحلالة الثقافيــــة بعد ما اصطلح 
على تســــميته بالربيع العربي، حيث يقول ”إن 
مــــا يحدث اليوم هــــو إعادة االعتبــــار للثقافة 
واجلــــدل، وإن كان فــــي بعض األحيــــان يأخذ 
منحى عنفيا أو جدال ســــلبيا، كما نشاهد على 
وسائل التواصل االجتماعي، برأيي هذا صحي 
جدا وخاصــــة لثقافة شــــعبية وثقافة نخبوية 

عانتا من القمع واالنغالق لعقود“.
مــــن  الكثيــــر  كســــرت  اليــــوم 
القوالب الســــائدة فــــي اإلنتاج 
الثقافــــي، الدرامــــي وهــــو ما 
”العرب“  ضيــــف  يوضحــــه 
بقوله ”أقصــــد هنا الدراما 
والســــينما،  املســــرح  فــــي 
هناك  الكتابــــة  فــــي  وحتى 
شــــديدة  كتابيــــة  أســــاليب 
في  واخلصوصية  احلداثــــة 
الســــوري،  الثقافــــي  املشــــهد 
فنحن نرى اليوم انطالق سينما 
اجلديدة  الكتابة  وانتشــــار  الشباب، 
التي كســــرت التقاليد اجلافة للمنتج الثقافي 
في املاضي، والتي كرســــتها مؤسســــات بالية 
كاحتاد الكتاب أو املؤسســــة العامة للســــينما 
أو وزارة الثقافــــة، التي كانت عبارة عن رقيب 

معيق للعملية الثقافية“.
وختم قائــــال ”اليوم لم يعد املثقف معزوال، 
أو الشارع خائفا من االســــتماع لرأي املثقف، 
وميكن للجميع أن يالحــــظ مدى اجلدل القائم 
اليــــوم وتصــــارع األفــــكار علــــى اختالفها في 
املشــــهد السوري، هذا مؤشــــر على عودة دور 
الثقافــــة ومكانتها إلى الشــــارع الــــذي ال يزال 
يتلمس الكثير من املفاهيم التي كانت ممنوعة 

عنه“. 

رأفت الزاقوت: الثورات العربية تعيد الثقافة إلى الشارع

ربيع صفاقس يتلون بقوس قزح المسرح التونسي

يعتبر الفنان الســــــوري رأفت الزاقوت، من 
ــــــوا موهبتهم  ــــــني القالئل، الذين أثبت الفنان
وصنعوا مكانة لهم خارج سلطة التلفزيون 
وعالقاته العامة، هو املمثل احملترف، الذي 
ظل مخلصا خلشبة املسرح، رغم انحسار 
ــــــات، وهجرة  ــــــة الفضائي جمهــــــوره، وهيمن
ــــــى الدراما املصورة ســــــعيا  ــــــن إل الكثيري
وراء جنومية ســــــريعة، وهو الفنان نفســــــه 
الذي آمن بضرورة الســــــينما وأهميتها، ال 
ســــــيما بعد أن صودرت خشبات املسارح، 
ومت خطفهــــــا، متاما مثلما مت خطف الثقافة 
برمتها، حاورته ”العرب“ فكان هذا احلوار.

ــــــة بصفاقس (جنوب العاصمة تونس)، من 30 أبريل  ينظــــــم مركز الفنون الدرامية والركحي
املاضي وإلى غاية السابع من مايو اجلاري، الدورة احلادية عشرة ملهرجان ربيع املسرح 

احملترف، مستعرضا فيه قوس قزح من األلوان املسرحية التونسية.

التلفزيون حيز لم يستطع الزاقوت 

أن يجد ذاته فيه، ال سيما أنه مفتون 

باملسرح، كما أن للعمل التلفزيوني 

حيثياته التي ال تالئم شخصيته

◄

فنان يرى للمسرح والسينما جذر واحد

فيلم «هوم} للزاقوت 

اختارته إدارة متحف 

اللوفر، لعرضه ضمن 

تظاهرة سنوية خاصة 

باألفالم في باريس

اعتبار مشاركة فيلم «اشتباه} 

انتصارا وطنيا، وإعادة اعتبار 

«مصر} السينمائية قول فيه  لـ

الكثير من املبالغة والتهويل

«بين البينين} جمعت ثالثة أجيال مسرحية
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} ميونيــخ (أملانيا) - ســـبق وأن توقعت مجلة 
العام  الســــيارات األملانيـــة ”فيرمـــن أوتـــو“ 
املاضـــي أن تزيح الكاميرات املـــزودة بأحدث 
الســـيارات  مرايـــا  التكنولوجيـــة  التقنيـــات 
اجلانبيـــة التقليدية  اعتبـــارا من العام 2018، 
إال أن شدة التنافس بني املصنعني سرعت من 

ذلك.
ومن األدلة امللموســـة على االجتاه املتزايد 
لشركات الســـيارات نحو الكاميرات، ما قامت 
به شـــركة بي إم دبليو األملانية من االستغناء 
عـــن املرايا اجلانبية في بعض موديالتها مثل 
السيارة ”أي 8 ميرورليس“، والتي استبدلتها 

بكاميـــرا فيديو تقـــوم بنقل صورتها بشـــكل 
بانورامي موســـع على شاشـــة عـــرض رقمية 
أعلى الزجاج األمامي. وال تزال هذه الســـيارة 

الرياضية مجرد منوذج بحثي.
وعلى ما يبدو أن أيام املرايا اجلانبية باتت 
معدودة، حيث ظهرت هذه التقنية اجلديدة في 
العديـــد من ســـيارات املعـــارض واالختبارات 
التصميمية منذ ســـنوات. ولكن في الواقع لم 
تظهر املرآة االفتراضية على الطرق حتى اآلن 
إال في أعداد قليلة من املوديالت القياسية مثل 
سيارة فولكس فاغن ”إيكس ال 1“ االقتصادية.

وأوضح شـــتيفان كـــول، املصمم بشـــركة 

مرســـيدس األملانيـــة، أن دقـــة التصوير كانت 
ســـيئة للغاية، كمـــا أن حتويل الصـــورة كان 
بطيئـــا جدا، فضال عن صعوبـــة العقبات أمام 
التصريح لهـــذه التقنية، وغلو مكوناتها. وقد 
أجـــرى فريقه مؤخـــرا جتارب علـــى مثل هذه 
التقنيات في السيارة االختبارية، التي ظهرت 

في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.
وترى شـــركة كونتيننتال املغذية لصناعة 
السيارات أفضلية للكاميرات في نفق الرياح. 
وتتميـــز الكاميـــرا بصغر حجمها وســـهولة 
دمجها بهيكل السيارة، مما يساعد على تقليل 
مقاومـــة الســـيارة للهـــواء، وبالتالي خفض 

معدالت االستهالك.
ويضاف إلى هذه املميزات، التي تتمتع بها 
الكاميرات، الهدوء بداخل الســـيارة من خالل 
انعدام الضجيج الناجـــم عن اصطدام الرياح 
باملرايا أثناء القيادة. ولكن إملر فريكنشـــتاين، 
املسؤول عن قسم التطوير اإللكتروني بشركة 
بـــي إم دبليـــو األملانية، يرى أن هـــذا وحده ال 

يستحق كل هذا اجلهد.
وأشـــار إلى أنه مع تزايد كفاءة احلوسبة 
تقل التكاليف، وفي الوقت نفســـه تزيد سرعة 
نقـــل البيانات. ومن املميزات، التي تتمتع بها 
هذه التقنية أن السيارات املعتمدة على العديد 
من األنظمة املساعدة يتم جتهيزها باملزيد من 
الكاميرات، ولكن فريكنشتاين يرى أن الكاميرا 
االفتراضيـــة ال تكون مفيـــدة إال عندما تتوفر 

للسائق معلومات ووظائف إضافية.
وفـــي النموذج االختباري أي 8 من شـــركة 
بـــي إم دبليـــو قـــام فريـــق التطويـــر ببرمجة 
نظام مســـاعد ليقوم باإلشـــارة إلى السيارات 
املوجـــودة في الزاويـــة امليتة عنـــد مناورات 
التجاوز عـــن طريق مثلث حتذيـــر، فضال عن 

تغييـــر منظور املـــرآة ليتناســـب مـــع زاوية 
التوجيه.

وميكن في املستقبل إدراج رموز حتذيرية 
للمارة وراكبي الدراجات، وخطوط مســـاعدة 
علـــى املناورة أو دمج إشـــارات نظام املالحة، 
فكلما زاد الربط الشبكي مع األنظمة املساعدة، 

زادت هذه الفوائد مقارنة باملرآة العادية.
وقدمـــت بعض الشـــركات العامليـــة ما هو 
أكثر إبداعا، حيث تعتمد ســـيارة شـــيفروليه 
بولـــت الكهربائية على نظـــام كاميرا باخللف 
بدال من املرآة التقليدية، والذي يقدم للســـائق 

منظرا خلفيا موسعا ومن دون زوايا ميتة.
وقد اعتمدت شـــركة جنـــرال موتورز على 
تقنيات مســـاوية في املوديالت العادية ”سي 
تـــي 6“ و“إيكـــس تي 5“، مع وعـــد بفتح آفاق 
أفضل مـــن خالل زيـــادة مجـــال الرؤية ثالث 
مـــرات، كما أن مســـاند الرأس وأعمدة جســـم 
الســـيارة تصبح بفضل هـــذه احللول التقنية 

شفافة تقريبا.
وقد ذهبت شـــركة باناســـونيك إلى ما هو 
أبعـــد من ذلك، لتعلن عـــن خططها لطرح مرآة 
إلكترونيـــة بنهاية هذا العقد، ميكن للســـائق 
تعديلها بشـــكل فـــردي. وفي منـــوذج مبدئي 
قامت الشـــركة ببرمجة شاشة وكاميرات تقوم 
بتغييـــر اجتـــاه مقطـــع الصورة عبـــر تدوير 
وإمالة الشاشة، متاما كما هو احلال مع املرايا 

اجلانبية التقليدية.
وعلـــى الرغم من أن األبحـــاث جتري على 
قدم وساق، فضال عن بذل جهود كبيرة لظهور 
هذه التقنية في األسواق بشكل قياسي، إال أن 
االعتماد املوسع على املرايا الرقمية سيحتاج 
إلى بعـــض الوقت، ويحدد فريكنشـــتاين ذلك 

بثالث إلى خمس سنوات.

الموديالت الفارهة والطويلة تهيمن على معرض بكين
[ الشركات العالمية تفرض حضورها على منصات العرض [ تصاميم غريبة بعضها بثالث وضعيات قيادة وأخرى شفافة

شاشات رقمية تستحوذ على مواقع المرايا في السيارات الجديدة

} بكــني - انطلقـــت فعاليـــات معـــرض بكني 
الدولي للســـيارات، أواخر أبريل املاضي، في 
مركز بكني الدولي للمعارض، وســـتمتد حتى 
05 مايـــو اجلاري، ويعد هـــذا املعرض واحدا 
من أكبـــر أربعة معارض ســـيارات في العالم 
تنتظرها شـــركات الســـيارات العاملية كل عام 

لعرض أحدث إنتاجاتها.
وقد شهد املعرض هذا العام حضورا هاما 

حلوالي 1600 شـــركة ومؤسسة 
مـــن كل دول العالـــم، قدمت 

علـــى منصـــات العرض 
أحدث تصميماتها.

متيـــزت  ولئـــن 
معارض بكني الدولية 
بهيمنـــة  للســـيارات 
الفارهـــة  املوديـــالت 
الطويلة،  واملركبـــات 

فإن ذلك لم مينع وجود 
التقليديـــة،  املوديـــالت 

الرياضيـــة  واملوديـــالت 
متعـــددة األغـــراض الضخمة، 

وســـيارات الدفـــع البديـــل بقاعات 
العرض.

وقد شـــكل املعـــرض فرصة هامـــة تبارى 
خاللهـــا أبــــــرز صانعي املركبات فـــي العالم 
علـــى تقـــدمي أفضـــل موديالتهم، علمـــا وأن 
كبرى الشـــركات املصنعة للســـيارات سجلت 

حضورها من خالل أحدث تصميماتها.
وكان حلضـــور الصانـــع األملاني النصيب 
األكبر، حيث شاركت كبرى شركاته باملعرض، 
فضـــال عن أنـــه لفت األنظـــار إليـــه من خالل 
مشـــاركته بالعديـــد مـــن املوديـــالت اجلديدة 

التي تتناســـب مـــع الذوق الصيني، ال ســـيما 
وأن قاعات العـــرض غصت بظهور العديد من 

السيارات الصينية.
وقد شملت أغلب النماذج املعروضة أحدث 
تصميمات الســـيارات فـــي العالم مبا في ذلك 
الســـيارات رباعيـــة الدفع وســـيارات الطاقة 
اجلديـــدة الكهربائية، باإلضافـــة إلى عدد من 

السيارات الذكية وغريبة التصميم.
ومن بـــني الشـــركات األملانية املشـــاركة 
سجلت شـــركة مرسيدس حضورها من 
خالل سيارة جديدة طويلة من الفئة 
”إي“. وأوضحت الشـــركة األملانية 
أن ســـيارتها البالـــغ طولها 5.06 
متـــر تقف علـــى قاعـــدة عجالت 
طولها 3.08 متر، وهو ما ينعكس 
بشكل واضح على رحابة املنطقة 
املخصصة لركاب املقاعد اخللفية.

وأزاحت شـــركة أودي الســـتار 
عن موديل أطول من ســـيارتها ”أي4“ 
بنحو 9 ســـنتيمترات، كما طرحت شـــركة 
بي إم دبليو للمرة األولى ســـيارتها ”إيكس1“ 
التي تنتمي لفئة املوديالت الرياضية متعددة 
األغـــراض، وقد وســـعت من قاعـــدة عجالتها 

مبقدار 12 سنتيمترا.
وعرضت شـــركة فولكس فاغـــن بالتعاون 
مع شـــريكتيها الصينيتـــني موديلني جديدين 
كثمـــرة للتعاون مع شـــركة  همـــا ”ماغوتان“ 
”فاو“ واملوديل ”فيديون“ كمشروع مشترك مع 

املجموعة الصينية سايك موتور.
ولم يكتف الصانـــع األملاني باحلضور من 
خـــالل املوديالت التي تتماشـــى مـــع الذائقة 
الصينيـــة فحســـب، إذ عرضت شـــركة داميلر 

إلى جانب سيارة الفئة إي موديل برابوس من 
سمارت. وضم جناح أودي إلى جانب السيارة 

الطويلة موديل ”تي تي آر أس“.
وأعلنـــت شـــركة بورشـــه أنها ستكشـــف 
النقـــاب عـــن املوديـــل اجلديـــد ”718 كامين“، 
موضحة أن املوديـــل الكوبيه الرياضي يتميز 
مـــن خـــالل قســـماته التصميميـــة الواضحة 
باملقدمة واملؤخرة، وتوســـعة نظام املعلومات 

والترفيه بشاشة ملس كبيرة. 
وأزاح كالوس بيشـــوف، الذي يرأس قسم 
التصميـــم بشـــركة فولكـــس فاغـــن األملانية، 
اجلديدة،  الســـتار عن االختبارية ”تي-برامي“ 
التي تنتمي لفئة املوديالت الرياضية متعددة 

األغراض.
وخطفت شركة جاغوار البريطانية األنظار 
بســـيارة فارهة ”إيكـــس اف ال“ املطولة التي 
زادت معهـــا قاعـــدة العجالت ومـــن ثم رحابة 
املقصورة وخاصة املســـاحة املخصصة ألقدام 

ركاب املقاعد اخللفية.
وأبهرت شركة مازدا احلاضرين بسيارتها 
”ســـي إيكس- 4“ اجلديدة، التـــي تعد باكورة 
موديالتهـــا الرياضيـــة متعـــددة األغـــراض، 
موضحة أن ســـيارتها رباعية األبواب تخطف 
األنظـــار إليها مبالمح تصميمية رياضية على 
الســـقف، كما تعتمـــد على تقنيات شـــقيقتها 
”ســـي إيكس- 5“ مع زيادة في الطول واجلسم 

االنسيابي.
وأماطت شـــركة رينو اللثام عن ســـيارتها 
”كوليوس“ اجلديدة التي تنتمي لفئة موديالت 
األراضـــي الوعرة الكبيرة ويبلـــغ طولها 4.67 
متـــر، مشـــيرة إلى أن ســـيارتها تشـــترك مع 

نيسان ”إيكس-تريل“ في النواحي التقنية.
كمـــا أماطـــت شـــركة ســـتروين اللثام عن 
ســـيارتها الصالـــون اجلديدة ”ســـي6“، التي 
تنتمـــي ألعلى الفئـــة املتوســـطة. وأوضحت 
الشركة الفرنسية أن سيارتها اجلديدة رباعية 

األبواب يبلغ طولها 5 أمتار.
وحبســـت إنفينتي األنفـــاس باالختبارية 

”كيـــو إيكس 50 انسبريشـــن“ اجلديـــدة، التي 
تنتمي للفئـــة الفارهة من املوديالت الرياضية 

متعددة األغراض.
وأوضحـــت الشـــركة اليابانية أن ســـيارة 
األراضـــي الوعرة اجلديدة تأتـــي بطول 4.60 
متـــر وارتفـــاع 1.65 متر، مـــع خلوص أرضي 
يبلغ 23 سنتيمترا وتتمتع املقصورة الداخلية 
بالرحابـــة بفضل وقوف الســـيارة على قاعدة 

عجالت بطول 2.80 متر.
وأشـــارت العالمة الفارهة التابعة لشركة 
نيســـان إلى أن السيارة ستشعل نار املنافسة 
مع بي إم دبليو ”إيكس3“ ومرسيدس ”جي ال 

وجاغوار ”اف-بيس“. إيكس“ 
مـــن  العديـــد  ظهـــرت  املعـــرض  وخـــالل 
الســـيارات التي جـــاءت بتصميمـــات غريبة 
ومن بينها موديل ”كارملان كينغ“، الذي خطف 
األنظار إليه، وهو أملاني الصنع وينتمي للفئة 

الضخمة من موديالت األراضي الوعرة.
كما كشفت لينكولن الســـتار عن سيارتها 
كونتيننتـــال اجلديدة، علما وأنـــه وقع تقدمي 

صور مسربة لها منذ مدة قصيرة.
وتأتي السيارة مبقاعد جديدة من وحي 

الطائرات حتظى بقابلية للتعديل بـ30 
وضعية. ومبجـــرد فتح األبواب 

األمامية ستضيء السيارة الرصيف املجاور، 
بينما سيحصل ركاب املقصورة اخللفية على 
أزرار للتحكـــم في النظام الصوتي واملناخ مع 
مقاعـــد خلفية بخـــواص التبريد والتســـخني 
ومساحة كبيرة لراحة األقدام. وتأتي السيارة 
كذلـــك بتجهيـــزات جديـــدة منها نظـــام رصد 
للمشـــاة وكاميـــرا 360 درجة ونظـــام صوتي 
مصمم ليتماشى مع التصميم الداخلي وثالث 

وضعيات قيادة.
واجلدير بالذكـــر، أنه إلى جانب احلضور 
القوي للموديالت الفارهة ومتعددة األغراض 
لشركات عاملية، سجلت العشرات من املوديالت 
االقتصاديـــة الصينيـــة حضورهـــا بـــدءا من 
والتي  الصغيـــرة ”إي200“  الســـيارة ”زوتي“ 
تطل في ثياب ســـمارت، ووصوال إلى منافس 

تيسال ”السي“.
كما ظهرت سيارة صينية من تطوير شركة 
بايك الصينية والتـــي تعرف بـ“ارك فوكس7- 

اليكتريك“ وهي سيارة رياضية شفافة.

ضم معرض بكني الدولي للســــــيارات هذا العام عددا كبيرا من الشركات العاملية، طرحت 
كل منها آخر موديالتها االختبارية ال ســــــيما الســــــيارات الفارهة واملركبات الطويلة، إلى 
جانب السيارات الرياضية متعددة األغراض والكهربائية. وكان حضور العالمة الصينية 

طاغيا من خالل بعض املصنعني األجانب واحملليني.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk وضوح الرؤية

◄ شركة فورد تكشف النقاب عن 
عائلة محركات الديزل ”فورد ايكو 

الجديدة، وذلك خالل مشاركتها  بلو“ 
ضمن فعاليات معرض برمنغهام 

للسيارات.
وأوضحت الشركة األميركية 

أنه للحد من انبعاثات أكسيد 
النيتروجين يعتمد الجيل الجديد 

من محركات فورد بشكل قياسي 
على نظام التخفيض التحفيزي 

االنتقائي، مع تقنية حقن اليوريا.

◄ شركة الندروفر تجدد تجهيزات 
الملتيميديا في سيارتها ديسكفري 

سبورت، التي تنتمي لفئة الموديالت 
الرياضية متعددة األغراض.

وأوضحت الشركة البريطانية أن 
أيقونة موديالت األراضي الوعرة 
حازت إلى جانب باقة التعديالت 
التصميمية على تحديثات بنظام 

المعلومات والترفيه.

◄ شركة مانسوري تجري تعديالت 
تقنية وتصميمية على سيارة رولز 
رويس داون الكابريو، لرفع معدالت 
أدائها وإضفاء المزيد من الجاذبية 

والفخامة عليها.
وأوضحت الشركة أن السيارة 

أصبحت تطل بوجه أكثر ديناميكية 
بفضل فتحات التهوئة الكبيرة. 

جديد السيارات
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سيارات تتنافس على الطولالغرابة فرضت حضورها

١٦٠٠ شـــركة تزيح النقاب عـــن موديالتها ضمن معرض بكني الدولـــي، الذي تميز بعرض 

السيارات الفارهة والطويلة واملركبات متعددة األغراض و التصميمات الغريبة.

املرايا التقليدية تنزاح جانبا تاركة مكانها للكاميرات واملرايا االفتراضية واإللكترونية، التي 

يتنافس املصممون على تزويد أحدث موديالت شركاتهم املصنعة بها.

كونتيننتـــال اجلديدة، علما وأنـــه وقع تقدمي
مسربة لها منذ مدة قصيرة. صور

وتأتي السيارة مبقاعد جديدة من وحي
بقابلية للتعديل بـ30 الطائرات حتظى

وضعية. ومبجـــرد فتح األبواب 



ناهد خزام

} القاهــرة - ضـــم املعـــرض األخيـــر الـــذي 
استضافته قاعة ”مسار“ عددا كبيرا من أعمال 
رسام الكاريكاتير ألكسندر صاروخان، الهامة 
في فن النقد السياســـي خالل فترة الثالثينات 

واألربعينات من القرن املاضي.
ويلقـــي املعـــرض الذي أقيم حتـــت عنوان 
”الكوميديا السياســـية“ في القاهـــرة، الضوء 
على شخصية الرســـام األرمني األصل ودوره 
في إثراء فن الكاريكاتير في الصحافة املصرية. 
فما مييز صاروخان هو قدرته على اســـتيعاب 
روح الفكاهـــة املصرية في رســـومه بســـهولة، 

معبـــرا عـــن العديد مـــن القضايا والشـــرائح 
االجتماعيـــة. كمـــا أنه مترد في رســـومه على 
النمط الســـائد في الرســـوم بخطوطه القوية، 
وهي خطوط دائبة احلركة في رصانة قوية أو 
ضعف لني وتعبر شـــخوصه تعبيرا دقيقا عن 
روح الشـــخصية، وليســـت فقط مجرد محاكاة 

مظهرها.
ويأتي االحتفاء بالفنان ألكسندر صاروخان 
تزامنا مع ذكرى مذابح األرمن التي ارتكبت في 
حقهم من قبـــل العثمانيني بعد احلرب العاملية 
األولـــى، ومتر ذكراهـــا في الرابع والعشـــرين 
مـــن أبريل كل عام. ويعد ألكســـندر صاروخان 
واحدا مـــن بني أبرز رواد فـــن الكاريكاتير في 

مصـــر خالل النصف األول مـــن القرن املاضي. 
وحضـــر إلى مصـــر في وقت كانـــت الصحافة 
املصرية في أوج نشـــاطها، فحفر السمه مكانة 
بـــارزة فـــي تاريخ هـــذا الفن، ليس برســـومه 
الكاريكاتيرية وحدها بل بتبنيه وإســـهامه في 
خلق جيل جديد من الرسامني املصريني الذين 
حملوا علـــى عاتقهم لواء هذا الفن في ما بعد، 
حيـــث كان االعتماد األكبر فـــي هذا املجال، في 
ذلك الوقت، على رســـامي الكاريكاتير األجانب 

من جنسيات مختلفة.
وجـــاء صاروخان إلى مصر في العام 1924 
واســـتقر أول األمر في مدينة اإلسكندرية حيث 
التقـــى مبحمـــد التابعي وكان يـــرأس حترير 

مجلة ”روز اليوسف“. وأعجب التابعي برسوم 
صاروخان ومنحه فرصة نشرها على صفحات 
املجلـــة التـــي ظل يعمـــل فيها لعدة ســـنوات، 
وابتكر صاروخان خالل عمله في روز اليوسف 
العديد من الشخصيات الكاريكاتيرية، غير أن 
أهم هذه الشـــخصيات هي ”املصـــري أفندي“ 
وهي أول شخصية كاريكاتيرية تعبر عن املزاج 

الشعبي للمصريني في الصحافة املصرية.
ولم يكن صاروخان مجرد فنان حفر لنفسه 
مكانـــا في تاريخ فـــن الكاريكاتير املصري، بل 
كان مفكرا وسياسيا ومدافعا شرسا عن حرية 
التعبيـــر ومعلما ألجيـــال عدة من الرســـامني 

املصريني.

هباء الدين يوسف

} القاهرة - خلقت األزمة املســـتمرة بني نقابة 
الصحافيني املصريـــني ووزارة الداخلية حالة 
مـــن التضامـــن والتكاتـــف بـــني الصحافيني 
املنتمـــني ألطراف وأحزاب سياســـية متعددة، 
في الوقت الذي تستعد فيه نقابة الصحافيني 
املصريني لعقد جلســـتها العامة غير العادية، 
األربعـــاء، ملناقشـــة تطـــورات أزمـــة اقتحـــام 
قوات الشـــرطة ملقرها، حيث يتوقع الكثير من 
كبـــار الصحافيـــني أن ينتهي األمـــر بانتصار 
الصحافيـــني فـــي معركتهـــم بفضـــل هّبتهم 

اجلماعية غير املتوقعة.
ولم يتوقف حـــراك نقابة الصحافيني التي 
قررت تنكيـــس علمها، الثالثـــاء، ورفع رايات 
ســـوداء على مقرها بوســـط القاهرة، في إطار 
احتجاجاتها على ممارســـات وزارة الداخلية 

ضد الصحافيني.
وقـــال نقيـــب الصحافيـــني يحيـــى قالش 
”قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء 
بدال منـــه، احتجاجـــا على ممارســـات وزارة 
الداخليـــة ضد الصحافيـــني املصرييني“، دون 

أن يذكر تاريخا محددا إلنهاء التنكيس.
وخالـــف الصحافيـــون بوحدتهـــم خلـــف 
مجلـــس النقابة احلالـــي، توقعات معاكســـة 
ســـبقت األزمـــة اعتمـــادا على حجم الشـــقاق 
الضخم بني أعضاء النقابة، وتالشـــت تقريبا 
التباينـــات السياســـية في ســـبيل الدفاع عن 

املهنة ضد املخاطر التي تتهددها.
وبـــدأت األزمـــة باقتحـــام عدد مـــن رجال 
الشـــرطة في زي مدني ملبنـــى النقابة للقبض 
علـــى صحافي نقابـــي، هو عمرو بـــدر رئيس 
حتريـــر موقـــع إلكتروني وطالـــب متدرب في 
املوقع هو محمود السقا كانا معتصمني هناك، 
احتجاجا على صدور أمر من النيابة املصرية 
العامة بالقبـــض عليهما بتهمة مخالفة قانون 

التظاهر والتحريض ضد أجهزة الدولة.

وبدا غريبـــا للمراقبني من خارج الوســـط 
الصحافـــي، أن الكثير من أعضاء النقابة التي 
تضم حوالـــي 8 آالف صحافي، دانوا املجلس 
خلطئه في الســـماح لبدر والســـقا باالعتصام 
فـــي مبنـــى النقابة، ســـواء ألنهمـــا مطلوبني 
بتهـــم ال عالقة لهـــا باملهنة أو بحريـــة الرأي، 
وكذلـــك ألن أحدهمـــا ليس عضـــوا نقابيا من 

األصل.
ولكن املتابعني أرجعوا التفاف الصحافيني 
خلف نقابتهـــم وجتاوز االنتقـــادات املوجهة 
للمجلس إلى إحســـاس باخلطر املهني يفوق 
فـــي تأثيـــره اخلالفـــات البينية فـــي التوجه 
األيديولوجي أو حتـــى االجتماعي، خاصة أن 
هذه األحداث تأتي وســـط مناقشـــة احلكومة 
لقانون جديد للتشريعات اإلعالمية، ينظم عمل 
الصحافيـــني، ويضع ضوابط ميكن أن تكبلهم 

مستقبال.
وكان وفـــد مـــن نقابة الصحافيـــني قد قدم 
بالغني إلى مكتـــب النائب العام املصري نبيل 
صادق، ضـــد وزيـــر الداخلية اللـــواء مجدي 
عبدالغفـــار ومديـــر أمن القاهـــرة اللواء خالد 
عبدالعال، حول محاصـــرة نقابة الصحافيني 
يـــوم تظاهـــرات 25 أبريل املاضـــي، من جانب 
”مندسني“ حتت سمع وبصر األجهزة األمنية، 
واالنتهـــاكات التي تعرض لهـــا الصحافيون 
أثنـــاء التغطية ســـواء باملنـــع أو التوقيف أو 

االعتداء األمني.
وتبنـــت الصحف اخلاصة موقـــف النقابة 
وأيـــدت مطالبها وهو مـــا كان متوقعا بالنظر 
إلى استمرار لعبة شـــد احلبل املتواصلة بني 
الدولـــة ورجـــال األعمـــال الذين ميلكـــون تلك 
الصحف، وتربص الطرفني باســـتغالل أي زلة 
لآلخـــر للضغط عليه، إال أن ما كان مفاجئا هو 

موقف الصحف احلكومية من األزمة.
انحازت تلك الصحف بشكل ملفت للنقابة 
ضـــد وزارة الداخلية، مخالفـــة بذلك توقعات 
كثيرة بأن تلتـــزم ضبط النفس في وقت تزداد 
فيـــه التكهنـــات بقرب حـــدوث تغييـــرات في 
رؤساء حتريرها ومجالس إداراتها، وخرجت 
صحيفـــة األهرام الثالثاء بـــرأي ناري طالبت 

فيه صراحة بإقالة وزير الداخلية.
وتبـــارى صحافيون معـــروف عنهم قربهم 
من الرئاســـة في إدانة االقتحـــام، مثل النائب 
والصحافي عبدالرحيم علي الذي طاملا تباهى 

خالل تقـــدمي برنامجـــه التليفزيونـــي بإذاعة 
تســـجيالت لسياسيني ونشـــطاء وشخصيات 
عامة مســـربة مـــن األجهزة األمنيـــة تنال من 
هؤالء، لكنـــه في األزمة احلاليـــة تبنى موقف 
النقابـــة ودان تصـــرف الشـــرطة مـــن خـــالل 
موقـــع البوابـــة نيوز الـــذي يـــرأس حتريره، 
وحفـــل املوقع بالعديد من املقـــاالت والتقارير 
املنددة بتصرف ضبـــاط وزارة الداخلية الذي 
األولـــى فـــي تاريـــخ نقابـــة  يحـــدث للمـــرة 

الصحافيني.
وكان الفتـــا االنحيـــاز الكامـــل للبرملانيني 
الـ18 األعضاء في نقابة الصحافيني ضد وزارة 
الداخلية ومشـــهد اقتحام مبنـــى النقابة، رغم 
أن بعضهـــم دخل مجلس النـــواب على قوائم 
حتالف دعم مصر الذي يحظى بتأييد الدولة.

مجلـــس  رئيـــس  رزق،  ياســـر  وطالـــب 
األخبـــار،  جريـــدة  حتريـــر  ورئيـــس  إدارة 
وأحد املرشـــحني بقـــوة لشـــغل منصب نقيب 

الصحافيـــني فـــي االنتخابات املقبلـــة، بإقالة 
وزير الداخلية واتهم وزارة الداخلية باإلساءة 
للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يكن يعلم 

باألمر.
وأعـــاد موقف رزق التذكيـــر مبوقف نقيب 
الصحافيـــني األســـبق إبراهيـــم نافـــع خالل 
أزمـــة القانون 93 لســـنة 1996، حيث كان نافع 
وقتهـــا يـــرأس مجلـــس إدارة وحترير جريدة 
األهرام الرســـمية، وقريبا مـــن النظام احلاكم 
وقتهـــا، لكنه انحاز بشـــكل واضح إلى جموع 
الصحافيني خالل األزمة التي نشـــبت بســـبب 
توجـــه احلكومـــة نحو إصدار قانـــون يفرض 

قيودا على الصحافيني املصريني.
بالنظـــام  الصحافيـــني  عالقـــة  وبلغـــت 
السياســـي أســـوأ درجاتها خالل تلـــك الفترة 
بســـبب مشـــروع القانون الذي تبـــارى أبناء 
املهنـــة في إطـــالق أوصاف مشـــينة عليه مثل 
”املشـــبوه“، وقانـــون حمايـــة الفســـاد، حيث 

كان يضـــع قيودا غير مســـبوقة على احلريات 
الصحافية.

ورغـــم إقـــرار القانـــون بتوقيـــع رئيـــس 
اجلمهورية وقتها حسني مبارك، إال أن توحد 
الصحافيـــني ضد القانون، أجبـــر الدولة على 
التراجع عنـــه خاصة بعد أن شـــهدت النقابة 

أكبر حركة احتجاجات على مدى تاريخها.
وامللفت كمـــا قالت النقابية أمينة شـــفيق 
في تصريحات لها، إن املســـؤولني في مصر ال 
يقرؤون التاريخ، ولو كانوا يفعلون لعرفوا أن 
الصحافيني يتوحدون دائما في أي أزمة مهما 

كانت التباينات بينهم.
فقد حدث هذا في عدة مرات أولها في عهد 
امللكيـــة وحتديدا عام 1951 عندما دعت النقابة 
إلى جلســـة عامة طارئة حضرها أصحاب كل 
الصحـــف ومحرروها وقتهـــا لالحتجاج على 
تعديالت قانونية اقترحها برملان الوفد لتغليظ 

عقوبات النشر.
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ميديا

الصحافيون متحدون خلف نقابتهم

احتد الصحافيون املصريون على اختالف انتماءاتهم السياســــــية، وتضامنوا مع نقابتهم 
ــــــة واملطالبة بإقالة وزير الداخلية، وكان  فــــــي إدانة حادثة اقتحام عناصر األمن ملقر النقاب

مفاجئا دخول الصحف احلكومية على خط األزمة وانحيازها ملطالب النقابة.

تاريخ رائد الكاريكاتير صاروخان يتجسد مجددا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نشرت صحيفة ”دي 
األملانية، الثالثاء، في  تاغيتسايتونغ“ 
اليوم العاملي حلرية الصحافة، نسخة 
أملانية – تركية للتنديد بالرقابة التي 
يفرضها الرئيس رجب طيب أردوغان 
على الصحافة وصمت برلني واالحتاد 

األوروبي في هذا اخلصوص، وجاء 
العدد بعنوان ”دون رقابة“ الذي أعده 

فريقان هما ”أغوس“ و“برغن“.

◄ أصدرت محكمة عسكرية 
إسرائيلية أمر اعتقال إداري بحق 

الصحافي الفلسطيني عمر نزال 
ألربعة أشهر دون محاكمة أو إدانة، 

واعتقل نزال في 23 من أبريل املاضي 
عند املعبر اإلسرائيلي الفاصل بني 

الضفة الغربية واألردن.

◄ شهد جنوب السودان، الثالثاء، 
مطالبات برفع ”القيود“ املفروضة 

على الصحافيني وحرية العمل 
الصحافي، وذلك تزامنا مع احتفال 

العالم بـ“اليوم العاملي حلرية 
الصحافة“.

◄ نبهت النقابة الوطنية للصحافيني 
التونسيني إلى أن حرية الصحافة 

في تونس مهددة باالنتهاكات، محذرة 
من فساد املؤسسات اإلعالمية الناجم 

عن ”لوبيات املال“. وذلك في مؤمتر 
صحافي عقدته، الثالثاء، لتقدمي 
“التقرير السنوي لواقع احلريات 

الصحافية في تونس“.

◄ رفض رئيس الوزراء التايالندي 
برايوت تشان أوتشا، الثالثاء، 

دعوات لتخفيف القيود على اإلعالم 
في تايالند. وجاء رفض برايوت في 

معرض رده على التماس قدمه رؤساء 
عدة منظمات صحافية بارزة بينها 

املجلس الوطني للصحافة.

باختصار

[ إحساس بالخطر المهني مع مناقشة الحكومة لقانون اإلعالم [ صحف حكومية تساند النقابة وتطالب بإقالة وزير الداخلية
اللعبة السياسية خارج حسابات الصحافيني املصريني في أزمتهم

«اإلعـــالم األردنـــي ال يـــزال أمامـــه املزيد من األشـــواط التـــي ال بد من قطعهـــا نحو تحقيـــق الحرية 

واالستقاللية اإلعالمية بمفهومها التقدمي الذي يراعي قيمة الصحافة ودورها في بناء الرأي العام». 

نبيل الشريف
وزير اإلعالم األردني األسبق

«نحن كصحافيني نحتاج إلى إزالة القيود املفروضة على اإلعالم في بالدنا، فالصحافة ال يمكن أن 

تلعب دورا إيجابيا في بناء هوية وطنية، وهي مقيدة ومهددة بالعديد من القيود».

ألفريد تعبان
رئيس منظمة تطوير اإلعالم في جنوب السودان

األزمة تأتي وســـط مناقشـــة 

جديـــد  لقانـــون  الحكومـــة 

للتشريعات اإلعالمية، ينظم 

عمل الصحافيني

◄

} يشّخص بعض علماء النفس الثرثرة 
بأنها غريزة إنسانية راسخة تؤدي وظيفة 

حيوية عضوية واجتماعية بل إنها تبدو 
ضرورة فيزيولوجية وغريزية، والدليل على 
ذلك أن الكثير من الحيوانات تثرثر حتى مع 

نفسها، وخاصة الطيور!
وقد اهتم العديد من الباحثين في 

علم النفس االجتماعي والفيزيولوجية 
وعلم اإلنسان (األنثروبولوجيا) بدراسة 

ظاهرة الثرثرة بين البشر، وخاض في هذا 
الموضوع حتى الفالسفة. ومما وصلوا 
إليه من إيجابيات الثرثرة، تسهيل بناء 
العالقات االجتماعية، وتوثيق العالقات 
الثنائية، وتعزيز االهتمامات المشتركة، 

كحل النزاعات، وزيادة التعرف على النفس 
البشرية، والتعرف على هموم ومشاكل 

اآلخرين وربما المساهمة في حلها، 
والترويح عن الذات بما يسميه المصريون 

”الفضفضة“.. إلخ.
ويزعم بعض الباحثين أن الثرثرة 

تساهم في تطوير وتنمية مقدرات اإلنسان 

اللغوية ومهاراته في التعبير عن أفكاره 
وزيادة ثروته اللغوية. ويؤكد التربويون أن 
الثرثرة بين األطفال أنفسهم أو ثرثرة الكبار 

معهم هي أفضل الوسائل لتعلم اللغة عند 
الصغار.

وجاء الهاتف المحمول ليفتح مجال 
الثرثرة على أوسع أبوابه، وليوفر فرصا 

لثرثرة غير محدودة ال بالزمان وال بالمكان 
وال بالمزاج أو باالنشغال أو الفراغ.. وبين 

كل األعمار. فالهاتف المحمول وفر لنا ثرثرة 
بال حدود ضمن شبكات حميمة تخفف من 
الضغوط والعزلة التي تعاني منها الحياة 

الحديثة بتعقيداتها التي قلصت فرص 
التواصل المباشر بين البشر، فجاء الهاتف 

المحمول بمثابة حبل نجاة اجتماعي في 
عالم تسود فيه القطيعة والعزلة.

فأن تستعمل الهاتف المحمول هذا يعني 
أنك لست وحدك حين تقرأ كتابا أو مجلة، 
بل إنك على اتصال مع طرف آخر نطقا أو 
كتابة، وأنك تشعر بالخلوة معه حتى وإن 
كنت في سوق أو مكان مزدحم بالغرباء أو 
في وسيلة نقل عامة .. ما أن تفتح الهاتف 

حتى تعزل نفسك عن اآلخرين، وتصبح 
وحدك مع شخص آخر غائب عن أنظار 

الناس الذين من حولك. أنت اآلن في فضائك 

الخاص تتمتع بحق الخلوة حتى في األماكن 
المزدحمة.

والتحدث في الهاتف المحمول باألماكن 
العامة له داللة إضافية خاصة بالنسبة 

إلى النساء الوحيدات، إنه يقول نعم أنا 
اآلن وحيد هنا ولكنني لست بمعزل، إذ أن 
لي محيطي االجتماعي وأستطيع التحدث 
معه وربما أمزح وأضحك وأثرثر كما أريد 
وأنسى كل هذا العالم الغريب من حولي! 

وإذا لم أستطع الثرثرة بالكالم والنطق 
أستطيع أن أمارس نوعا آخر من الثرثرة 
الصامتة، أال وهي بالرسائل النصية أو 

الصور أو بالرنات المتفق على معانيها بين 
األصحاب.

لقد حرر الهاتف المحمول الفرد من 
وحدة المكان عندما ينتظر اتصاال هاتفيا 
عبر الخط الثابت، كما أن االتصال بالخط 

الثابت ال يحمل تلك الخصوصية التي 
يحملها المحمول، فأنت إن اتصلت بالخط 

الثابت ستسأل ”فالن موجود؟“.. أما إن 
اتصلت بالمحمول، فأنت تعرف صاحبه دون 

أن تسأل عن ذلك.
وتقول إحصائية يابانية إن أغلب 

اليابانيين يمارسون الثرثرة على الهواتف 
في أوقات االنتظار إن كانوا في محطات 

القطار أو المطارات أو انتظار بدأ العمل.. 
أي لتضّيع الوقت وليس بالضرورة لتنمية 

العالقات االجتماعية، وقد تكون الثرثرة 
مزعجة ألحد الطرفين فقد يكون مشغوال بأمر 
أهم، أو غير مهتم بمضمونها، أو غير راغب 

في إطالة الحديث مع الشخص الثاني.
وكما أن طالب المكالمة يعرف الشخص 

المطلوب وينوي الحديث معه، فإن المطلوب 
يعرف اسم الطالب من قراءة اسمه على 

الشاشة وله حرية الرد عليه أو االمتناع، وله 
بعد ذلك العديد من الحجج لتبرير سلوكه 

منها مثال، كانت البطارية ضعيفة.. كنت في 
مكان كثير الضجيج.. كان الهاتف بعيدا.

وبالرغم من االنشغال المفرط للبعض 
بالهاتف المحمول وسلبية البعض اآلخر 

في اللقاءات العائلية واالجتماعية ألشغالهم 
بهواتفهم المحمولة، إال أنه يبقى وسيلة 
مذهلة للتواصل مع اآلخرين واالطمئنان 

على أحوالهم وأخبارهم وإعالمهم بأحوالنا 
والتفاعل معهم بثرثرة مقبولة أو ممجوجة، 

فهو وسيلة االتصال الشخصية الدائمة 
التي يحملها أكثر من نصف سكان العالم، 
إذ ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول 

من مليار و200 مليون عام 2004 إلى أكثر من 
أربع مليارات عام 2014.

املوبايل ومتعة الثرثرة

فيصل الياسري

ث لث ف ّ ش {

قريب.. بعيد



 } برلــني - أعـــرب إدوارد ســـنودن العميـــل 
الســـابق لدى وكالة األمن القومـــي األميركية 
عـــن متســـكه بحمايـــة اخلصوصيـــة الفردية 
علىاإلنترنـــت في ظـــل تنامي حركـــة الرقمنة 
في العالم. وحذر رجل االســـتخبارات السابق 
خالل مشـــاركته عبـــر األقمـــار الصناعية في 
مؤمتـــر ريبوبليـــكا لإلنترنت فـــي برلني، من 
إســـاءة اســـتخدام البيانـــات من قبـــل كل من 
الشركات واحلكومات. وقال سنودن (٣٢ عاما) 
االثنني ”عندما يقـــال إن اخلصوصية الفردية 
ال تهمنـــي ألنه ليس لدي شـــيء أخفيه مياثل 
القـــول إن حرية التعبيـــر ال تهمني ألنه ليس 

لدي ما أقوله“.
وأعرب ســـنودن عن اعتقـــاده بأن املجتمع 
يجد نفســـه عند نقطة مهمـــة ”فنحن نقف عند 
مفترق طرق“ غير أن إمكانية حتديد االجتاه ال 
تـــزال قائمة ”وال ميكن الهروب من تكنولوجيا 
املعلومـــات لكـــن ميكن لنـــا أن نتحكـــم فيها 

ونقيدها وال يزال هناك وقت لتحقيق ذلك“.
وكان ســـنودن كشـــف عن وثائق سرية في 
عام ٢٠١٣ تضمنت برنامجا جتسســـيا ســـريا 
للحكومـــة األميركية يســـمى (بريـــزم) ملراقبة 
اتصـــاالت الهواتف واإلنترنت في دول العالم، 
ما جعله مطلوبا من قبل الســـلطات األميركية 

حملاكمته بتهمة إفشاء أسرار حكومية.
وذكر ســـنودن أنه قدم طلب جلوء إلى أكثر 
مـــن ٢١ دولة بينهـــا أملانيا، ويطالب ســـنودن 
مبحاكمة عادلة له في واشـــنطن لكنه يرى أن 
مثـــل هـــذه احملاكمة التي ســـتتم خلف أبواب 

مغلقة غير ممكنة.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر األمـــن القومي 
األميركـــي جيمس كالبر إن التســـريبات التي 
قام إدوارد ســـنودن بنشرها منذ ثالثة أعوام، 
ســـاهمت في تســـريع تطّور تقنيات التشفير 
مبقدار ٧ سنوات. وأضاف كالبر، قبل أسبوع، 
أن ســـنودن أحلق أضرارا بقـــدرة وكالة األمن 

القومي على مراقبة االتصاالت.
وفـــي رّد على مزاعـــم كالبر، قـــال إدوارد 
ســـنودن في تغريـــدة على تويتـــر إنه من بني 
كل االتهامـــات التي وّجهت إليـــه، فإن اتهامه 
بتســـريع تطّور تقنيات التشـــفير يعّد أكثرها 

مدعاة للفخر بالنسبة إليه.
وفـــي تعقيـــب لكالبر على وجـــود تقنيات 
التشـــفير التي ال ميكن كســـرها، قـــال إنه من 
غيـــر املرجح حتقيقها، وذلـــك ألنه في التاريخ 
البشري، ومنذ البدء بالعمليات االستخباراتية 
الوقـــت  وجـــود  فـــإن  اإلشـــارات،  ومراقبـــة 
الكافـــي، باإلضافة إلى االســـتخدام الصحيح 
للتكنولوجيـــا يجعالن إمكانيـــة الوصول إلى 

تشفير ال ميكن كسره أمرا غير محتمل.
يذكر أن عددا من الشركات التقنية الكبرى 
ومنها غوغل، وفيســـبوك، وآبل قامت بتوفير 
آليات تشفير محّسنة في املنتجات واخلدمات 
التـــي تقدمهـــا نتيجة لتســـريبات ســـنودن. 
وكان آخر هذه اخلدمات التي توّفر التشـــفير 

ملستخدميها كل من واتسآب، وفايبر.

} تونس – من ”ســـخرية القدر“، وفق مغردين 
باليـــوم العاملي حلرية  عـــرب أن ”االحتفـــال“ 
الصحافـــة (٣ مايـــو) يصـــادف إحيـــاء اليوم 
العاملي ملكافحة الربو. ليســـتنتج مغردون أن 
”ضيق التنفس عارض من العوارض املشتركة 

بني احلالتني“ في العالم العربي خاصة. 
واحتفل املغـــردون العرب علـــى طريقتهم 
العاملـــي علـــى تويتر ضمـــن عدة  بـ“العيـــد“ 
#اليوم_العاملـــي_ أبرزهـــا  هاشـــتاغات 
قائمـــة  تصـــدر  الـــذي  حلرية_الصحافـــة 
إلـــى  إضافـــة  تـــداوال  األكثـــر  الهاشـــتاغات 
هاشتاغي حرية الصحافة، واملعلومة من حقك.
 freethepress# عامليا، نشط هاشتاغان هما

.WPFDو #٢٠١٦
املشـــاركني  آراء  تباينـــت  تويتـــر  وعلـــى 
فقـــال نضال منصور الرئيـــس التنفيذي ملركز 
حماية الصحافيني على حســـابه ”ســـالم إلى 
الصحافيني في قبورهم هـــؤالء الذين ضحوا 
بحياتهـــم دفاعا عن احلقيقـــة وحرية الكلمة“، 
وأضـــاف فـــي تغريـــدة أخـــرى ”ســـالم على 
الصحافيني في سجونهم هؤالء الذين رفضوا 
مقايضة حقهم وحريتهم مع السلطة ورفضوا 

التطبيل للطغاة“.
مـــن جانبه قـــال اإلعالمي املصـــري عمرو 
”#اليوم_العاملي_حلريـــة_ ســـالمة 

الصحافة، امنعوا الضحك وامنعوا الكذب“.
واعتبـــر الكاتـــب املصري أميـــن الصياد 
#نقابـــة_ األمـــن  قـــوات  تقتحـــم  ”عندمـــا 
الصحافيـــني للمـــرة األولـــى فـــي تاريخهـــا، 
#اليوم_العاملي_حلرية_الصحافة،  وليلـــة 
فالواقعة تغني عن أي تعليق“، في إشارة إلى 
اقتحام قـــوات األمن نقابة الصحافيني االثنني 
للقبـــض على صحافيـــني اثنني. وينشـــط في 
مصر هاشتاغ الصحافة ليست جرمية تنديدا 
بالواقعـــة. وذهـــب بعض املغردين إلى نشـــر 
صـــور كاريكاتيرية وصـــور توضيحية تصف 
معاناة الصحافيـــني في العالم العربي إضافة 
إلـــى إحصائيات لعـــدد القتلى واملســـجونني 
منهـــم. وكتبت مغردة ”أكثـــر من ٧٠٠ صحافي 
قتلوا حـــول العالم خالل العقـــد األخير فقط! 

#املعلومة_حقك“.
لم يســـلم الصحافيون أنفســـهم من سهام 
النقـــد التي طالتهم. وقـــال اإلعالمي اللبناني 
يزبك وهبـــي ”قبل الصحافة احلـــّرة نحن في 
حاجـــة إلـــى صحافيـــني أحـــرار ال يرتهنون 

ألشـــخاص  أو ملـــال، بـــل لضميـــر مهني حّي 
فقـــط“. وكتب مغرد ”محال أن تكون الصحافة 
حرة وهي تعتمد كليـــا على األنظمة ودعمها، 
الصحافـــة العربية مجرد وجهات نظر ألولياء 

نعمتها“ .
وقال عطيـــة وهبي ”في اليـــوم العاملي 

حلريـــة الصحافـــة أمســـت محاوالت 
الذين يضيقون على القلم والكاميرا 

أكثـــر بكثير ممـــن يدعمون هذه 
#املعلومة_حقـــك“.  احلريـــة. 
واعتبـــر عـــادل كربـــاج أن ”ال 
سياســـيا دون حرية  إصـــالح 

الصحافة“.
والصحافـــة التي ُيقال إنها 

ُمتثل الســـلطة الرابعة، ليســـت 
جرمية في الدول الدميقراطية بل 

هي عمـــاد احلريات، بينما هي على 
العكس متاما من ذلك في الدول العربية 
التي تعمد إلى تكميم أفواه الصحافيني.

وتهكم مغردون شـــارحني معنـــى التكميم 
”فـــي املعجـــم اللغـــوي العربـــي الفريـــد البن 
اجلواهـــري، التكميـــم لغويا من كمام بكســـر 
الـــكاف وهـــي أداة على شـــكل نصـــف دائرة 

توضـــع على أنـــف املهر أثنـــاء ترويضه وهو 
أيضا جهاز من جلد قاس يكمم به فم احليوان 
الشرس فيمنعه من العض والرضاع والنهاق 
فرحـــا أو أملـــا وغالبا ما يكون هـــذا احليوان 
املكمم حمارا“. وانطلق مغردون محللني األمر 
كل مـــن وجهة نظره. فقـــال اإلعالمي 
اللبناني جمال فياض ”احلديث 
فـــي العالم العربـــي عن يوم 
مثـــل  الصحافـــة،  حريـــة 
احلديـــث عن كذبـــة أول 
أبريـــل.. ال فائدة من هذه 
احلركات يا إخوان، كلكم 
حتت سيطرة اخلوف أو 

سيطرة املال“.
صحافيـــة  وتســـاءلت 
حتولـــت  ”كيـــف  تونســـية 
مهنة الصحافـــة من مهنة رصد 
للحقيقـــة إلـــى مجـــرد ’أكل عيش‘ في 

سبيله تـداس احلقيقة وُتطمر؟“.
ومن الســـعودية غرد رســـام الكاريكاتير 
عبدالله بن جابر ”شـــكرا لكل من ســـأل، مرت 
أربعة أشـــهر وال زلت ممنوعا من النشـــر في 

الصحافة السعودية حتى اليوم“.

ومن ليبيا تساءل مغرد ”هل توجد صحافة 
اليوم في ليبيا حتى تكون لها حرية؟“.

من األردن قال مغرد ”عزيزي املســـؤول، ال 
تنســـى وأنت تلقي خطبة مبناسبة #اليوم_

ترتيـــب  أن  العاملي_حلرية_الصحافـــة 
#موزنبيق على مؤشـــر حرية اإلعالم أفضل من 

األردن بكثير“.
من فلســـطني أكد مغرد ”اســـتمرار اعتداء 
اإلســـرائليني على الصحافة في فلســـطني، ٢٠ 

صحافيا اعتقلوا خالل أسبوع!“.
وقال الناشط املصري جمال عيد ”أنت تدعم 
حرية الصحافة ألنها صـــوت املجتمع املرتفع 
دون خـــوف أنـــت تدافع عن حريـــة الصحافة 
لتكون للمجتمع مرآة صادقــة، دولــة تخشـــى 

الكلمة تساوي دولة تعيش انهيارها“.
وفي نفس الســـياق قال مغـــرد ”الصحافة 
تشكل هاجسا بالنسبة إلى املسؤول، خوفا من 
دور الصحافـــي في كشـــف احلقيقة للمواطن، 
لذلـــك جند الصحافيـــني يتعّرضـــون للهجوم 

بشكل مستمر“.
يذكـــر أن منظمة (فريدوم هاوس) قالت في 
تقرير لها األسبوع املاضي إن حرية الصحافة 

في الشرق األوسط تبدو في أسوأ حاالتها.
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الصحافــــــة ليســــــت جرميــــــة فــــــي الدول 
ــــــاج احلريات،  ــــــة بل هي درة ت الدميقراطي
ــــــى العكس متامــــــا من ذلك  بينمــــــا هي عل
ــــــي تعمد إلى تكميم  فــــــي الدول العربية الت
أفــــــواه الصحافيني، وفق مغردين عرضوا 

آراءهم.

سنودن: تقييد تكنولوجيا الصحافيون في عيدهم العالمي تحت سيطرة الخوف والمال
المعلومات ممكن

وجهة نظر 

[ المغردون العرب: ال صحافة حرة دون صحافيين شجعان

بات متصفح كروم التابع لمجموعة غوغل يتصدر السوق العالمية، مطيحا بإنترنت إكسبلورر وإدج من مايكروسوفت، وفق أحدث البيانات. وحسب مجموعة نت 
أبليكايشـــن المتخصصة في هذا النوع من اإلحصائيات، تخطى كروم للمرة األولى إنترنت إكســـبلورر على أجهزة الكومبيوتر في أبريل بفارق بسيط، مع ٤١.٦٦ 

في المئة من حصص السوق لألول و٤١.٣٥ في المئة للثاني.

هاشـــتاغ ”مبتعثـــة  } الريــاض - تصـــدر 
ســـعودية ترتد عن اإلســـالم“ صدارة الترتيب 
في موقع تويتر بعد أن كشف النقاب عن قصة 
قطع اململكة متويلها لطالبة طب ســـعودية في 

بريطانيا إثر رفض زوجها متويل مسجد.
تاميـــز“  ”إيفينــــينـــج  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية في تقرير لها إن أسرة سعودية في 
بريطانيا مكونة مـــن طالبة وزوجها وطفليها 
تخشى ترحيلها بعد قرار احلكومة السعودية 
قطع التمويـــل على خلفية اتهامات لها بالردة 

عن اإلسالم.
وأشـــارت إلـــى أن هيفـــاء الشـــمراني (٢٩ 
عاما) كانت تدرس الطب في جامعة غالســـكو 
البريطانية بعـــد حصولها علـــى منحة العام 
املاضي من احلكومة السعودية، لكن أحالمها 
ســـرعان مـــا تبخرت بعـــد قطـــع متويلها في 

نوفمبر املاضي.
وحسب الصحيفة تعرضت األسرة املكونة 
من الزوج عبداللـــه (٣٦ عاما) والطفلني محمد 
وغـــادة إلى مصاعب مالية، األمـــر الذي أجبر 
هيفاء على بيع خامت زفافها لدفع إيجار الشقة 
وتدشـــني صفحة جلمع املال من أجل مساعدة 

أسرتها.
ومتكنت األسرة إلى حّد اآلن من جمع ١٩٩٠ 
جنيها إســـترلينيا كتبرعات خالل ٢٩ يوما من 
٦٢ شـــخصا وكان املبلـــغ املســـتهدف في تلك 
الفتـــرة ٨٥٠ جنيهـــا، ووصفت هيفاء نفســـها 

بأنها مسلمة سابقة.
وقام عشرات اآلالف من املغردين بالهجوم 
على هيفاء وانتقاد تصرفها فيما دعاها آخرون 
إلـــى العودة إلى طريق اإلســـالم والتفكير في 

مستقبل أبنائها.
ومثـــل األمر فرصـــة ذهبيـــة للهجوم على 
برنامج االبتعاث الذي يعارضه متشددون في 

السعودية.

فـــي املقابـــل حمل مغـــردون رجـــال الدين 
وتفسيرهم املتشدد لإلسالم املسؤولية.

وقال مغرد:

وقال مغرد:

وقال مغرد:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مبتعثة سعودية ترتد عن اإلسالم palama708 LutfiNoaman  2004Noor

Life__Check  Ateyya ALMAWEB  

hakim1ze habsboz n

 nbenotman  

NancyAjram

hussein1462 

AymanKrayem

في بالدي، احلديث عن الفساد 
وجتاوزات املسؤول وسرقاته، هو وجه 
آخر من "الفساد" إذا كان مجرد متضية 

وقت واللعب على عواطف العامة .

إذا "غاب القانون" 
حضر "قانون الغاب".

األضرحة كانت جزءا من ثقافة 
املجتمع العراقي، سابقا جتد ُسنيا 

أو مسيحيا يرتداد ضريحا للدعاء أو 
الراحة النفسية اما اآلن اصبحت هناك 

سياسة وخوف إال ما ندر. #العراق.

ال وجود: للجن في مطبخك، للشيطان 
في حمامك، للمالئكة على أكتافك، 

للعفريت في سيارتك
كلها شخصيات "وهمية" هدفها 

تخويفك!

القاعدة الذهبية للتحليل في مصر:
ال تفسر باملؤامرة ما ميكن

تفسيره بالغباء.

البعد حياد
والقرب انحياز
فابتعد لترى..!

املصاحلة التي كثر احلديث عنها ال 
بد ان تشمل عائلة الطرابلسية وزين 

العابدين بن علي.
كلهم سراق. وليس هناك سارق أفضل 

من سارق. #تونس.

نانسي عجرم
فنانة لبنانية.

لو ركز الرجال في الكتب..
كما يركزون في أجسام النساء

ألصبحنا مجتمع العلماء.

النخب الليبية محدودة الفعل والتأثير 
السياسي وعاجزة على االضطالع 
بدورها ألنها فشلت في إيجاد
 حركية سياسية تفضي

 إلـى االنتقال الدميقراطي.

اإلجبار على الفضيلة...
ال يخلق لك إال قطيعا من املرائني

يوحي بالفضيلة
أمام بعضه البعض ليكسب

القبول االجتماعي

غياب قنوات الترفيه االجتماعي، 
وتدهور البنية األساسية لسياحة 

معتبرة وخدمات زبائن راقية، 
وسد منافذ الفنون اجلميلة.. 

من أسباب امللل اجلماعي.

تتتابعوا

@allsaa100
_ _عن تد _تر ية د _ســــــعو مبتعثة
ــــــج التغريب وال نســــــتغرب  اإلســــــالم، نتائ
ــــــر والكثير، كيف ألنثى تبتعث  فهناك الكثي

في سن ال يتجاوز العشرين؟

م

@abdullah_alweet
_ _عن تد _تر ية د _ســــــعو مبتعثة
ــــــاك  اإلســــــالم، كان األمــــــر متوقعــــــا وهن
الكثيرون مثلها والســــــبب تشــــــوه اإلسالم 
ــــــه.. أولئك  ــــــى النفور من ــــــاوى تبعث عل بفت

املشايخ هم من يتحملون املسؤولية.

م

@whaajalmqatii
_ _عن تد _تر ية د _ســــــعو مبتعثة
اإلسالم، يخرج عن اإلسالم واحد ويدخله 
املئات، يفشــــــل فــــــي االبتعاث العشــــــرات 
ــــــن ينهار اإلســــــالم ولن  وينجــــــح اآلالف، ل

يفشل االبتعاث.

م

@charle1dar 
يجب أال يفــــــرض االعتقاد بالقوة اجلبرية، 
#مبتعثة_سعودية_ مرفوضة  الدعشنة 

ترتد_عن_اإلسالم.

يج

@AmrTSa
_ _عن تد _تر ية د _ســــــعو مبتعثة
اإلســــــالم ال يوجد ســــــعودي إال وهو مرتد 
من وجهة نظر سعودي آخر. #املجتمع_

ال_ميثل_املجتمع.

م

في #اليوم_العالمي_
لحرية_الصحافة، كرر 

بعضهم القول إن الحريات 
المتوفرة لكل الصحافيين 

العرب ال تكاد تكفي 
صحافيا واحدا
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الحرب تزرع األلغام بدل أشجار الذهب األخضر في اليمن

} صنعــاء - تشـــهد زراعة البن فـــي اليمن 
تراجعا مخيفـــا جراء الحرب التـــي افتعلها 
الحوثيون وعلي عبدالله صالح على ســـلطة 
الرئيس الشـــرعي عبدربه منصور هادي، ما 
أدى إلى تعطل عجلة االقتصاد في بلد ترتفع 

فيه نسبة الفقر يوما بعد آخر.
وأدت الحـــرب إلـــى انعـــدام المشـــتقات 
النفطية التـــي يعتمد عليهـــا المزارعون في 
تشـــغيل آالت رفـــع المـــاء وحراثـــة األرض، 
فتراجعت المحاصيـــل الزراعية بصفة عامة 

وخاصـــة زراعة الذهـــب األخضر في 
بعـــض المناطـــق وانعدامها في 

مناطق أخرى.
ونتيجـــة لهـــذا الوضـــع 
عن  اليمن  غـــاب  المتـــردي، 
للقهوة  الدولـــي  المعـــرض 
الـــذي انعقد في الدوحة في 
شـــهر مارس، وهـــو يعتبر 
معنـــي بالقهوة  أكبر تجمع 

يقام في المنطقة العربية، ما 
أثار دهشـــة بعض المختصين 

في تجـــارة البـــن، خاصـــة وأن 
اليمن ارتبط اســـمه بنبتة البن منذ 

قرون.
قائمـــة  صنعـــاء  محافظـــة  وتتصـــدر 
المحافظات زراعة وإنتاجا للبن في مســـاحة 
قدرهـــا 11 ألفا و235 هكتـــارا، تلتها محافظة 
ريمة بمســـاحة بلغت 7 آالف و715 هكتارا ثم 
صالح بمســـاحة قدرها 3 آالف و471 هكتارا. 
أمـــا محافظة صعدة التي كانـــت ضمن أكثر 
المحافظـــات اليمنيـــة إنتاجـــًا للبـــن، فقـــد 
أصبحت اليـــوم على العكس تماما، بســـبب 
سلسلة الحروب التي تســـببت بها ميليشيا 
الحوثـــي منذ بـــدء تمردها علـــى الدولة في 
العام 2004 وحتى اليوم، حيث لم تنتج العام 

الماضي سوى 1735 طنا.
وتعتمـــد اآلالف من األســـر اليمنية على 
محصـــول البـــن لتنمية دخلهـــا، حيث يعمل 
في هـــذا المجال ما يقارب المليون شـــخص 
بدءا مـــن زراعتـــه وحتى تصديـــره، ويمكن 

اعتباره الســـلعة الرئيســـية التـــي يصدرها 
اليمـــن إلى العالم بعـــد النفط، حيث كان يتم 
تصديره إلى دول الخليج واليابان والواليات 
المتحدة وكندا، وروسيا، وفرنسا، وإيطاليا، 
والدنمـــارك، وألمانيا، وتركيـــا، والهند، لكن 
هـــذا القطـــاع مني بخســـائر كبيـــرة في ظل 

استمرار الصراعات والحروب.
ويعـــرف العالم البن اليمني باســـم البن 
العربـــي، وهـــو أجود أنـــواع البـــن، وتحت 
هـــذه التســـمية توجد عدة أنـــواع في اليمن 
وهي؛ البن العديني، والدوائري، والتفاحي، 
والبرعـــي، وهي األكثر انتشـــارا في 
البالد، وثمة أسماء كثيرة تطلق 
على البـــن ومعظمها ينســـب 
إلى المناطق التي يزرع فيها 
مثـــل، الحمـــادي، المطري، 
البرعي،  اليافعي،  الحيمي، 

والحرازي.
وقد أفشـــلت الصراعات 
والحروب التي أنهكت اليمن 
خطة في العام 2012 تســـعى 
إلـــى رفـــع إنتاجيـــة البـــن إلى 
50 ألف طن ســـنويا خالل خمســـة 
أعوام، وهو ما ســـيحقق عائدات تتجاوز 
300 مليـــون دوالر، حيـــث يعتبر البن اليمني 
األغلى عالميا، ويتجاوز سعر الكيلو منه 15 

دوالرا أميركيا.
وتحظـــى ثمـــار البن بمكانـــة خاصة في 
ذاكـــرة اليمنييـــن وثمة إجماع علـــى القيمة 
التاريخية والمعنوية لهـــذا المحصول، كما 
أجمعت دراســـات وأبحاث زراعيـــة على أن 
البن اليمني يعد من أفضل األنواع في العالم.
وتنتشـــر أشـــجار البن في أغلـــب المدن 
اليمنية، خاصة الباردة منها، سواء المناطق 
الشـــمالية أو الجنوبية، وتختلف ألوان البن 

ورائحته تبعا لتضاريس ومكان زراعته.
وقبـــل ان تصبح القهوة جاهزة للشـــرب 
تمـــر بمراحل عديدة لكنهـــا تعتمد كلها على 
األســـاليب التقليدية، فكلما بـــدأ لون الثمرة 
يميل إلى اللون األحمر الفاتح يقوم المزارع 
بجنيهـــا، أو عندما يصبح لونها بنفســـجيا 

أو رماديـــا داكنا، وهي المرحلة التقليدية من 
النضج، يسارع إلى جنيها.

ويحـــرص المـــزارع علـــى جمـــع الثمار 
وجنيها في وقت واحد مع بعضها، وفصلها 
عـــن الثمـــار التي تجنى الحقـــا حتى يضمن 

جودة ونكهة أفضل للثمرة.
وبعد الجني تبدأ عملية تجفيف البن وهي 
مرحلـــة تتطلب حرصا كبيرا مـــن المزارعين 
لضمان الجودة والنكهـــة المطلوبتين، فبعد 
جني المحصـــول يقوم المزارعـــون بعرضه 
ألشـــعة الشـــمس، وفـــي أماكن جافـــة لمدة 
تتـــراوح بين أســـبوع إلـــى ثالثة أســـابيع، 
ثـــم تأتي عملية تقشـــير ثمرة البـــن المرحلة 
األخيرة قبل تســـويق المحصول، وتتلخص 
هـــذه العمليـــة في فصـــل قشـــرة الثمرة عن 
النواة، حيث يتم تســـويق النواة باعتبارها 
الجـــزء األهم فـــي الثمرة، فيما يتم تســـويق 
القشرة بشكل منفصل، وفي حين يتم تسويق 
النواة خارجيا، تحظى قشرة البن برواج في 
الداخل، ويعرف المشـــروب الـــذي يعد منها 

بالقشر.
وقبـــل عملية فصـــل النواة عن القشـــرة 
يتـــم نقع الثمرة في الماء لمـــدة تتراوح بين 
ســـاعتين إلى ثماني ســـاعات، حتى تســـهل 
عمليـــة الفصل وال تتأثر النواة وتحافظ على 

المستوى المطلوب من الجودة والنكهة.
وتأتي عمليـــة التحميص كمرحلة أخيرة 
لكنها تحتاج إلـــى الكثير من الخبرة والدقة، 
ألنه يترتب علـــى هذه العملية الحصول على 
الجودة والنكهة المطلوبتين اللتين ســـرعان 
ما تتأثران إذا مـــا افتقدت عملية التحميص 

إلى القدر المطلوب من العناية.
وبـــدأت عملية تصدير البـــن خالل القرن 
الســـادس عشـــر عبر مينـــاء المخـــا المطل 
على البحر األحمر إلـــى مختلف دول العالم، 
وخصوصـــا أوروبا وجنوب شـــرق آســـيا، 
ونتيجـــة لجودة البن اليمني مقارنة بنظرائه 
في العالم، فقد حرصت الكثير من الشـــركات 
على إطالق اسم ”موكا كوفي“ على البن الذي 
تســـوقه نسبة إلى ميناء المخا، وال يزال هذا 
االســـم يحمل داللة البن اليمني كأجود أنواع 

البن.
وتحولـــت الكثير من المناطـــق الزراعية 
في اليمن إلى ساحات للحرب، باإلضافة إلى 
اســـتبدال الكثير من المزروعـــات، كالفواكه 
والخضـــار وغيرهما، باأللغـــام التي لم تعد 
تخلو منطقة يمنية منها، بعد أن كانت زراعة 

البن تؤمن سلة غذاء اليمنيين، وكانت إحدى 
دعائـــم االقتصـــاد، حيـــث كان تصديـــر هذه 

الشجرة يتعدى حدود البالد اليمنية.
ومـــع الحرب تفاقمـــت األزمات من نقص 
حـــاد في المـــازوت الذي يســـتخدم في ضخ 
الماء إلى المزارع، إلى صعوبة وجود األيادي 
العاملـــة، ونقص حاد فـــي توافر المحاصيل 
واألســـمدة وأدوات الزراعة، وزرعت بدال من 
البذور األلغـــام المميتة للتربـــة على المدى 
الطويل، ما شـــكل مصدرا أساسيا في تقهقر 

هذا المحصول الرئيسي في البالد.
وتداول ناشـــطون علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي صورة من محافظـــة صعدة في 
الشـــمال، تظهر قيـــام الحوثيين باســـتبدال 
مـــزارع البن اليمني بمقابر لعناصرهم الذين 

يعودون جثثا من جبهات القتال.
وتظهـــر الصـــورة إحـــدى مـــزارع البن 
القديمـــة في مناطق خوالن في صعدة، وقيام 

الحوثيين بدفن جثـــث قتالهم في تلك 
المدرجـــات الزراعيـــة التي بناها 

المحافظة  ســـكان  من  القدامى 
لتكون مزارع للبن.

األوضـــاع  وتســـببت 
فـــي  المتدهـــورة  األمنيـــة 
انسحاب المنظمات الدولية 
التي كانت تعمل في القطاع 
الزراعـــي، وتوقـــف الدعـــم 

المزارع  وأصبح  للمزارعين، 
أمام معوقات عديدة.

من  البن  مزارعـــو  ويعانـــي 
صعوبـــة فـــي نقل المنتجـــات إلى 

وموانـــئ  الرئيســـية  المـــدن  أســـواق 
التصدير، بســـبب تردي الوضع األمني جراء 

الفراغ الذي خلفه االنقالب وعمقته الحرب.
ويعلـــل مدير إدارة البن بـــوزارة الزراعة 
اليمنية، سمير العتمي، هذا التراجع بعدد من 
األســـباب، أبرزها عدم االستقرار، والحروب 
والصراعـــات التي تشـــهدها اليمن، وأضاف 
أن ”هناك أســـبابا أخرى تتمثل في الجفاف، 
وانعدام سياسة تسويقية جيدة لدى الجهات 
المعنية، واســـتخدام الُمـــزارع طرقا زراعية 
قديمة، وعدم اســـتخدامه التقنيات الجديدة 
في التســـميد، وعدم تقليم األشجار وتجديد 

شبابها“.
ومع هـــذه العراقيل تتراجـــع زراعة البن 
لصالح شـــجرة القات، فمحصـــول البن يتم 
قطفـــه مرة واحدة في الســـنة، ما دفع الكثير 
من المزارعين إلى اقتالع شجرة البن وغرس 
شجرة القات التي تنتج مرات عدة في السنة، 

وتعطي مردودا سريعا لمزارعيها.
ويتمنى مزارعون ورثـــوا زراعة البن أبا 

عـــن جـــد، أال تختفي زراعـــة الذهب األخضر 
وتحل محلها شجرة القات برائحة المبيدات 

الممنوعة دوليا والمميتة محليا.
ومـــن عواقب عدم االســـتقرار فـــي البالد 
وانهيـــار الدولـــة، التـــي طالت شـــجرة البن 
وزراعتها وتسويقها، إغراق السوق اليمنية 
بالبن الخارجي، مع أن قانونًا صدر في العام 
1998 يمنـــع دخول البن وبـــذوره إلى البالد، 
لكـــن التهريب وصـــل إلى ذروته فـــي غياب 

السلطة.
ويقول أحـــد تجار البن في مدينة صنعاء 
”ال تجـــد زراعـــة البـــن الدعـــم واالهتمام من 
الحكومة اليمنية، ولذا فإن كثيرا من مزارعي 
البن تحولوا إلى زراعة القات، إذ ليس هناك 
إقبال كبير، وكنا في فترات سابقة نعتمد في 
تجارتنـــا على بيـــع البن إلى الســـياح الذين 
توقفوا عن القدوم إلى البلد بســـبب التدهور 

األمني“.
ويفوق عدد أشـــجار البن في البالد 
40 مليـــون شـــجرة تـــزرع علـــى 
مســـاحة تقدر بـ35 ألف هكتار. 
وبلغ اإلنتـــاج اإلجمالي للبن 
فـــي اليمـــن نحـــو 20 ألـــف 
العـــام 2014 وهو  طن فـــي 
رقـــم متواضـــع بالنظر إلى 

إنتاجية بلدان أخرى.
ويشـــير الخبـــراء الـــى 
أن اليمـــن البلـــد الوحيد في 
العالـــم الذي تزرع فيه شـــجرة 
البـــن فـــي ظـــل ظـــروف مناخية 
وجغرافيـــة وبيئية ال تتماثـــل مع تلك 
التـــي تـــزرع فيها أشـــجار البن فـــي مناطق 
أخرى من العالم، فبســـبب المعدات الزراعية 
التقليدية التي ال يـــزال المزارعون في اليمن 
يستخدمونها واعتمادهم على النظم القديمة 
التـــي ورثوها عن أجدادهم فـــي زراعة البن، 
ينتج اليمن البن بكميات قليلة مقارنة ببعض 

الدول األخرى.
وبات البن اليمني يقبع في مرتبة متأخرة 
في ســـلم اإلنتاج العالمي بعدمـــا كان عالمة 
يعرف العالم اليمن من خاللها، حيث ساهمت 
الصراعـــات والحروب التـــي الزمت البلد في 
تراجع مكانته وإحباط كل المحاوالت إلعادته 

إلى الواجهة العالمية من جديد.
وحتى يســـتعيد قطاع زراعة البن عافيته 
يجب أن تتوقف الحرب أوال، ومن ثم يتكاتف 
وحكومـــة  ومجتمعـــا  مزارعيـــن  الجميـــع، 
وتجارا، لدعم المزارعين وتشجيعهم وتوفير 
مســـتلزمات اإلنتاج الزراعـــي الحديث لهم، 
والبحث عن خطة تسويقية تليق بجودة البن 

اليمني وشهرته العالمية منذ قرون مضت.

يعتبر النب العربي من أشــــــهر املنتجات الزراعية التي اشتهر بها اليمن منذ القدم، وتكمن 
أهميته في جودته وفي مناطق اإلنتاج املختلفة عما تتم زراعته في مناطق أخرى من العالم. 
ــــــدى الكثيرين الذين بدأوا  ورغــــــم قلة إنتاجه إال أن جودته جتعل منه املشــــــروب املفضل ل

يفتقدونه مع تعطل إنتاجه وتصديره أثناء احلرب التي أشعلها احلوثيون وأنصارهم.

[ الحوثيون يحولون مزارع البن إلى مقابر [ شجرة القات تسيطر على أغلب األراضي الزراعية

عملية تجفيف النب تتطلب حرصا كبيرا لضمان الجودة والنكهة

نكهة مميزة ملوخا اليمن 

محصول قليل تحت وطأة الحرب أينعت وحان قطافها

عدم االســـتقرار فـــي اليمن وانهيار الدولة طاال شـــجرة الذهـــب األخضر وزراعتها وتســـويقها، 

وإغراق السوق اليمنية بالنب الخارجي، مع أن القانون يمنع دخول هذا املنتوج وبذوره إلى البالد.

للنب مكانة خاصة في ذاكرة اليمنيني وثمة إجماع على القيمة التاريخية واملعنوية لهذا املحصول، 

كما أجمعت الدراسات على أن النب اليمني يعد من أفضل األنواع في العالم.

أنواع البن هي 

العديني، والدوائري، 

والتفاحي والبرعي 

وأخرى تنسب إلى 

مناطق زراعته

أشجار البن تنتشر

خاصة في المناطق 

الباردة، وتختلف 

ألوان البن ورائحته من 

الشمال إلى الجنوب

تحقيق



هنى الرصاف

} تؤكـــد األبحـــاث النفســـية الحديثـــة أنـــه 
يتوجـــب على أي شـــخص أن يعيش مشـــاعر 
معينة خاصة بشيء ما، وأن يدخل في مرحلة 
التجربة الفعلية كي يقّيم شعور الالمباالة من 
وجهة نظره الشـــخصية ويحـــاول، وفق ذلك، 
التعامل معه وتوجيه سلوكه من وحي شعوره 

هذا.
ويرى الدكتور ليون أف. ســـيلتزر، أستاذ 
علـــم النفـــس فـــي كوينـــز كوليـــدج بجامعة 
مدينـــة نيويورك واليـــة كليفالنـــد األميركية، 
أن مع الشـــعور بالالمباالة فـــإن األمر يختلف 
بعض الشـــيء، فهو يشبه شعور الواقع تحت 
التخدير، وقد ال نتعرف عليه أو نمّيزه بالرغم 
من تجربتنا له، وهو أيضا شعور مرادف لعدم 

االكتـــراث، وعدم االســـتجابة لألشـــياء أو 
األشخاص، واالنفصال عن الواقع.

وبدورهـــا، تســـتنزف ردود 
األفعال هذه طاقتنا الحيوية 
فتولـــد إحساســـا بالفتور، 
وإنهاكا  العميق  الســـبات 
نفســـيا وجســـديا يشـــبه 
القيام  يمنع  الذي  الشـــلل 
بعمل مـــا أو حتـــى يقتل 
بأي  القيـــام  فـــي  الرغبـــة 

شيء. ولهذا، يسهل أحيانا 
األشـــخاص  علـــى  التعـــرف 

الالمباليـــن بســـبب ســـلبيتهم 
الواضحـــة، حيـــث يفتقـــدون إلى 

بمواجهة  واالهتمام  واألهداف  الدوافع 
تحديـــات الحيـــاة المختلفة، فهـــم ال يهتمون 

كفاية أو ال يهتمون على اإلطالق.
وفـــي كل مرحلة مـــن مراحـــل حياتنا، قد 
نطرق هـــذا الجدار المزعج مرة أو مرات عدة، 
ولهذا يتوجب علينا معرفة األســـباب وكيفية 
التعامل مع هذا النوع من ”الالشـــعور“. وهل 
يتوجب علينا أن نركن لالمباالة إذا ما داهمتنا 

أم نحشـــد دفاعاتنـــا النفســـية لمواجهتهـــا 
والتخلص من تأثيرها السلبي علينا؟

ويشير ســـيلتزر إلى الدراسة التي أشرف 
عليهـــا الباحثـــان األميركيان جي إشـــيزاكي 
وأم ميمـــورا فـــي العـــام 2011، والتـــي ترجح 
أســـاس  باعتبـــاره ذا  بالالمبـــاالة  اإلصابـــة 
بيولوجي أكثر منه نفســـيا، حيـــث يعتقد أن 
لبعض االضطرابـــات واألمراض العقلية دورا 
فـــي ذلك مثـــل الفصـــام، والســـكتة الدماغية، 
ومـــرض باركنســـون، وأمراض الخـــرف مثل 
الزهايمر، في حين يرجعه بعض علماء النفس 
اآلخرين إلى بعض اإلشـــكاالت التي تتعرض 
لها أنماط الحيـــاة المختلفة مثل الحرمان من 
النوم، وسوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة 
أو عيـــوب عضوية مثل وجـــود خلل في الغدة 
الدرقيـــة، كما أن الشـــعور بالالمباالة قد تمتد 
جذوره إلى أســـباب نفسية منها االكتئاب، 
وربمـــا تعاطـــي بعض أنـــواع من 
العقاقير المهدئة أو المخدرات.
عـــن  النظـــر  وبغـــض 
المســـببات، فـــإن العامـــل 
فقـــدان  هـــو  المشـــترك 
الشخص ألسباب سعادته 
أو فشـــله في أمـــر حيوي 
وأساســـي، كفقدانـــه مثال 
اإليمان بأشـــياء كان يؤمن 
بهـــا ويعلـــق عليهـــا آماله، 
وخاصـــة في ظل عـــدم وجود 
الرغبـــة والدافـــع لتحقيق شـــيء 
بديل أو تعويض هذه الخســـارة، إذا أن 
الطاقة العقلية والجســـدية تستنفد تماما مع 
ما يرافق شعور الالمباالة أو الفتور من حدوث 
اكتئـــاب حاد، قـــد يعطل بدوره أي اســـتجابة 

لفعل شيء أو لتغيير واقع غير مرغوب فيه.
بعـــض  هنـــاك  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
المؤشـــرات الشـــخصية التي توحي بمعاناة 
بعـــض الناس من شـــعور الالمبـــاالة أو عدم 
االكتراث هذا، ســـواء أكانت عارضا واحدا أم 

عـــدة عـــوارض ومنها وقوع الشـــخص تحت 
تأثيـــر األفكار الســـلبية، وعدم ثقتـــه بقدرته 
وكفاءتـــه، وخوفه من محاولة القيام بأي عمل 
جديد وتردده أكثر من مرة بصورة غير مبررة 

في محاولة منه لتجنب الفشل. 
وفـــي حيـــن، ال يظهـــر هذا الشـــخص أي 
تعاطـــف مع الحـــوادث التي تصيـــب الناس 
المقربيـــن منه، فإنه أيضا ال يبدي أي تعاطف 
مع الكـــوارث والتغيـــرات التي تحـــدث على 
المســـتوى المحلـــي أو العالمـــي، واالكتفاء 
بموقف المتفرج أو حتى الســـاخر الذي يبدو 
وكأنه يعيـــش في غرفة زجاجيـــة تفصله عن 

العالم الخارجي وما يحدث فيه. 
وهنالـــك تفاصيـــل يوميـــة أخـــرى ال تقل 
أهميـــة عن ذلـــك، مثل الشـــعور بالملل الدائم 
في مـــكان العمـــل، وعـــدم الرغبة فـــي قضاء 
أوقات طيبة مع األهل أو األصدقاء كمشـــاهدة 
عرض مســـرحي أو الذهاب إلى مطعم مفضل، 

وبدال من ذلك فإن هؤالء األشـــخاص يفضلون 
االنشـــغال بأداء أعمال غير مهمة وغير مثمرة 
لقتل أوقات الفراغ، كممارســـة ألعاب الفيديو 
والجلـــوس مطوال أمام شاشـــة التلفزيون أو 
الكمبيوتر من دون هدف محدد بل واالستمتاع 
بتنـــاول األطعمـــة غير الصحية مـــن دون أي 
شـــعور بالذنب، وســـط تعاظم الشعور بالملل 

والالمباالة.
ويقدم ســـيلتزر بعض الحلول لمن يعتقد 
أنه واقع تحت تأثير شـــعور الالمباالة ويجد 
مشـــقة في التخلص منه. ولكن قبل ذلك، يؤكد 
متخصصـــون على أهمية تغيير المرء لطريقة 
تفكيـــره أوال إذ أن معالجة ما يدور في الرأس 
مـــن أوهام يقع في ســـلم األولويات، فإخضاع 
النفس إلـــى تغيير نمط التفكير والتغلب على 
األوهام والتصورات الخاطئة عن قيمة الذات 
يعتبران من الخطوات األساسية لما يمكن أن 

يكون عليه العالج بعد ذلك.

ولعل أهم شيء يمكن االشتغال عليه خالل 
هـــذه المرحلة مـــن العالج هـــو تغيير نظرتنا 
إلى الماضي بكل إخفاقاته وتجاربه الفاشـــلة 
ومحاولـــة تجاوزها أو معالجة أوجه القصور 
فيه وتجاوز كل الرسائل السلبية التي كوناها 
عن أنفســـنا بســـبب هذا الفشـــل، وتقدير ما 
حـــدث بصورة غير واقعيـــة، إذا ال يزال هناك 
الكثير من الفـــرص والتجارب التي ينبغي أن 
نخوضهـــا ويمكـــن أن يكتب لهـــا النجاح مع 

إزالة حاجز الخوف هذا. 
وفي حيـــن، يمثل تجـــاوز الخطوة األولى 
للخروج من األزمة النفســـية األســـاس القوي 
الذي ســـتقوم عليـــه الخطـــوات المقبلة، فإن 
النجـــاح يمكن أن يتحقق ولـــو تدريجيا وهو 
ال يقـــع ضمن دائرة المســـتحيل، فـــكل ما في 
األمـــر أن الظروف ســـتتغير وطريقة التعاطي 
مع المتغيرات هذه ســـتحدد نجاحا جديدا أو 

التمسك بفشل قديم.

} برلــني - يقـــول الخبيـــر فـــي مجـــال علـــم 
النفس الموســـيقي دانيـــال مولنزيفن ”يمكن 
ألي شـــخص الغناء أو تعلم العـــزف على آلة 

موسيقية“. 
ويبحـــث مولنزيفن (45 عامـــا) الذي يعمل 
في كلية جولدســـميث بجامعة لندن من خالل 
دراسة يقوم بإعدادها في كيفية تطور الكفاءة 
الموســـيقية بيـــن الفئات العمرية من عشـــرة 

أعوام إلى عشرين عاما.
وتتنـــاول الدراســـة أيضا األســـباب التي 
تجعل شـــخصا مـــا يواصل العـــزف على آلة 
موســـيقية بينما يقلع آخـــرون بدافع اإلحباط 
أو قلـــة الوقت.  وفـــي الدراســـات األولية مع 
مراهقيـــن في إنكلترا ووالية بـــادن فوترمبرغ 

بألمانيا، اكتشـــف مولنزيفن وفريقه أن هناك 
ارتباطـــا وثيقـــا بيـــن المهارات الموســـيقية 
والعالمـــات الجيـــدة فـــي المدرســـة والذكاء 

وإدراك الذات.
ويهـــدف مشـــروعه البحثـــي الممتد على 
مدار خمســـة أعوام إلى تحديـــد لماذا تصبح 
الموســـيقى جـــزءا مهّمـــا فـــي حيـــاة بعض 
المراهقين، بل وربما تصبح هدفا مهنيا أيضا 
بالنســـبة إليهم، بينما ينتهـــي الحال بآخرين 

إلى االستماع فقط ألجهزة الراديو.
الذيـــن  ”األشـــخاص  مولنزيفـــن  ويقـــول 
يعتقـــدون أن التدريب ســـوف يجعلهم أفضل 
غالبا ما يكونون موســـيقيين“، مضيفا ”نريد 
أن نعرف مـــا إذا كان هذا الســـلوك يأتي أوال 

أم ربمـــا يتعلم األطفال مـــن خالل العزف على 
آلة موســـيقية. إنه باإلمكان تحقيق شـــيء من 

خالل التدريب“.
وشدد هاينر جمبريس، مدير معهد أبحاث 
القـــدرات الموســـيقية في جامعـــة بادربورن 
األلمانيـــة علـــى أن ”الصـــورة اإليجابيـــة عن 
الـــذات يكـــون لها تأثيـــر كبير علـــى المهارة 
الموســـيقية“. وألقـــى بهذه المســـؤولية على 

الوالدين والمعلمين. 
وأضاف ”لهـــذا ال ينبغي أن يقال ألي طفل 
/أنت لســـت موســـيقيا/ وهو ما سيجرده أو 
يجردها من الثقة والمتعة. فكل شـــخص لديه 
موهبة موســـيقية، وتكون أكثـــر لدى البعض 

وأقل لدى آخرين“.

21األربعاء 2016/05/04 - السنة 38 العدد 10265

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حذرت الجمعية األلمانية للطب 
النفسي واألمراض النفسجسمية 

وعلم األعصاب من أن االكتئاب لدى 
كبار السن بصفة خاصة، قد يؤدي 

إلى نقص في التغذية ألن هذا الشعور 
يكون أحيانا مصحوبا بفقدان الشهية.

◄ ينضم بيت األزياء الفرنسي 
”شانيل“ إلى المؤسسات الغربية 
التي تسعى إلى بناء عالقات مع 

كوبا، وذلك من خالل عرض لألزياء 
قدمه الثالثاء بهافانا. وقدم ”شانيل“ 

مجموعة أزياء خاصة بالسفريات 
والرحالت لعام 2016-2017 في شارع 
باسيو ديل برادو الشهير بالعاصمة 

هافانا.

◄ أظهر استطالع حديث أن ثلثي 
األلمان تقريبا يرون أنه يتعين 

على الشباب مغادرة منازل آبائهم 
واالستقالل بحياتهم عند بلوغ 25 

عاما على األكثر. وأيد 65 بالمئة من 
المشاركين في االستطالع العبارة 
التي تقول إنه يتعين على الشباب 
مغادرة منازل آبائهم عند بلوغ 25 

عاما على أقصى تقدير.

◄ منعت اآلالف من العائالت 
البريطانية أوالدها، الثالثاء، من 

الذهاب إلى المدارس في إطار حملة 
”دعوا أطفالنا يستمتعون بطفولتهم“ 
احتجاجا على االختبارات المفروضة 

على األطفال في 6 و7 و11 عاما. وقالت 
وزيرة التعليم نيكي مورجان، إن منع 

األطفال من الذهاب إلى المدارس حتى 
ليوم واحد يضر تعليمهم.

◄ دقت دراسة طبية أميركية ناقوس 
الخطر من تضاعف أعداد األطفال 

األميركيين الذين يعانون 
من اضطرابات مرضية مزمنة مثل 

الربو ونقص االنتباه وفرط النشاط.

يعّرف بعض املتخصصني في علم النفس الالمباالة بأنها شــــــعور يشبه متاما الوقوع في 
احلب. فخوض جتربة الالمباالة هو الســــــبيل الوحيد ملعرفة ماهية هذا الشعور، مثله مثل 
احلب. ومن املفارقات التي جتعل من الالمباالة (الفتور أو عدم االكتراث) إحساسا فريدا 
من نوعه هو أنه شــــــعور ”الالشــــــعور“، أي أنه تعبير جامد عّما ميكن أن يعانيه الفرد كرد 
فعل على خســــــارة شــــــيء مهم في حياته أو افتقاده الدافع واحملرك لفعل شــــــيء أو حتى 
ــــــة بعيدة عن النفس وتقفل أبوابها  انتظاره وترّقبه، وخاصة حني تركن املشــــــاعر في زاوي

عليها، فتترك تعبيرا بليدا على مالمح الوجه.

جمال

الطبيعة تخلصك 
من مشاكل البشرة

أكـــد خبـــراء الجمـــال أن الجل يعد مناســـبا للعناية بالعيـــون التي تعاني من مشـــاكل مثل الهاالت 
السوداء والتجاعيد الناجمة عن الجفاف، كما يعد كريم العيون مثاليا للعناية بالبشرة الجافة.

تعتبر حبوب دوار الشمس والشيا واليقطني من أفضل أنواع الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالطاقة، 
فهي غنية باملعادن واأللياف والبروتينات التي يحتاجها الجسم إلنتاج الطاقة الالزمة لألنشطة اليومية.

} ينصـــح خبـــراء التجميـــل بضرورة 
االعتمـــاد بصورة أساســـية على المواد 
الطبيعيـــة مثل عصير الليمون والنشـــا 
لقدرتها  بالقرفـــة،  الممـــزوج  والعســـل 
الفائقـــة علـــى التخلـــص مـــن الرؤوس 

السوداء ومشاكل البشرة الدهنية.
ويقول أحمد صالح، خبير التجميل 
”توجـــد وصفـــات طبيعية تعيـــن المرأة 
على التخلـــص من الرؤوس الســـوداء، 
وتمنح البشـــرة مظهرا جماليا، ولكن ال 
بد من تنظيف البشـــرة جيـــدا قبل البدء 
باســـتخدام تلك الوصفـــات، ويكون ذلك 
بشـــرب كميات كبيرة من المـــاء يوميا، 
فضـــال عن اســـتخدام المـــواد المرطبة 
والواقيـــة مـــن أشـــعة الشـــمس التـــي 
تحتوي على معادن تضر بخاليا البشرة 

وتمنحها لونا داكنا". 
ويضيف صـــالح ”من أهم الوصفات 
الطبيعية التي يمكن للمرأة استخدامها 
بصورة دائمة هي خلطة النشـــا والخل، 
وتكـــون بإضافـــة ملعقتيـــن مـــن الخل 
األبيـــض إلى كمية من نشـــا الذرة وبعد 
خلط المكونات جيدا تحصل المرأة على 
مزيج متماســـك تضعه على الوجه لمدة 
ال تقـــل عن نصف ســـاعة حتـــى تتغلغل 
المـــواد المغذيـــة بالخليط إلى مســـام 

البشرة وتقوم بتنظيفها“.

التفوق الدراسي مرتبط باملهارات املوسيقية

أسرة
[ التعرف على األشخاص الالمبالين سهل بسبب سلبيتهم الواضحة [ الشعور بعدم االكتراث ترافقه حالة من االكتئاب الحاد

الالمباالة شعور غامض يشبه الوقوع في الحب

} أتمدد.. يرفعني الموج بحنّو عاشق 
طال اشتياقه لمعشوقة غابت عنه برزخا 
من يأس.. تتفتح مسامي وتتذّوق قبالت 

مائه وهي تغطي جسدي.. أهيم نشوة 
واسترخاء.. ُاسلُم روحي لخدرها وتصديق 

حلمها الذي غدا حاضرا بعد انتظار..
الله يا بحرَي الحبيب!.. ها أنني بين 

أحضانك مرة ُاخرى!.. ها أنني أستعيدني 
بين ذراعيَك وأغفو على هدير موجك 

الحنون!.. وإذ ُافيق من غفوة متأرجحة غير 
مكتملة وأفتح عينّي.. أجد قرَص الشمس 

وهو يتهادى إذ يهّم بالهبوط على سطحك 
مرتديا ُحمرتُه ومتأّهبا إلطفاء جذوته في 

برودة مائك..
ثالث دقائق أخيرات أرقُب فيها الشمس 
التي يملؤني دفؤها مثل وطن وهي تمضي 

إليك حافية الشعاع.. أستودعَك فرحي 
وروحي وأنا أهم بأن أنُسـل جسدي عنك 

وأسير مثل الشمس حافية صوب الشاطئ.. 
يحتضن طينَك أصابَع قدمّي ويداعبها 

بمشاكسة منعشة..

أتوّزُر زرقتك المشوبة باحمرار شمسك.. 
ألخطو على الرمِل صوب صخرة قريبة 

أفترشها وأستريح متأملة.. تداعب نسائمك 
جسدي وخصالت شعري المبلل وهو ينّقـط 
دهشته على كتفّي وذراعّي.. ويأتيني صوت 

دافٌء من بعيد ”ال تغمضي عينيك حتى 
ُينهي قرص الشمس مغيَبُه ويسلم مفاتيح 

اليوم لبدر تلك الليلة المذهلة“…
أتأمل إله الشمس ”شمش“ وهو يمنح 
دقائقه األخيرة لوالده إله القمر ”سين“.. 
سيد الحكمِة.. أو ”ننار“ المنير.. أتأمله 

وهو يمّسد لحيته البيضاء ويتمّرى بصفحة 
مائك.. لحيتك الفضية تحاكيه فتلتمع على 

سطحك.. وتتسع ابتسامة عينّي غبطة لهذا 
االكتشاف..

أهجس عينيك وهما تتفرسان بي من 
خلف زجاج نظارتيك.. وتحدثني كمن يشير 
بإصبعه إلى دقائق مسترخيات مسروقة من 
زمن مضطرد ثقيل.. وأسمعك تكرر بإصرار 

”ال تغمضي عينيك….“
ال ُاغمضهما.. بل أشرب بهما غياب 
الشمس وبزوغ القمر وهو يدلف مدينة 
السماء بكامل خيالئه وسطوة ضيائه.. 
أتنفسك.. وُاصيخ سمعي لدفء نبراتك 
ترشدني إلى طقوس الحلم وتملي علّي 

تعليماتها الموشاٍة بلون األسطورة ”دعي 
مركز القمر يتوحد بمركز جسدك.. فجذوة 

روحك تكمن هناك.. افتحي ذراعيك على 
وسعهما وحاولي أن ترسمي قرص القمر 

حول جذعك من كل اتجاه.. سيغمر السطوع 
شرايينك ويسري الضياء في عروقك ويسيل 

شالال يغمر أعضاءك.. تنّفسي بعمق وأنت 
تشهدين البدر يتهادى في شارع الموكب 

تتبعه النجوم شموعا ونذور عافية.. دعي 
نفسك تتوحد بالقمر فتكتمل المحبة ويغمر 

األمل قلبك.. وليكن ننار هو الدليل“…
أستجيب صاغرة.. وأنفذ كل حرف.. أنام 

مفتحة العينين وأحلم وأنا يقظة.. أتمشى 
متأرجحة على الخيط الفاصل بين الصحو 
والحلم.. وأتشرب صوتك سيمفونية حياة.. 

الله يا صوتك كم طال انتظاري إليه!..
لم تكن صدفة أن تحضنني بعد غياب في 
ذلك اليوم تحديدا وتحت سمع وبصر القمر 

وقد اكتمل بدرا.. ولم تكن مفاجأة أن أجد 
الطقوس وهي تنتظر قدومي على شاطئك 
الحبيب.. فنحن نصنع أقدارنا.. وإذ طال 

شوقي وأوغلت في مخيلتي أمنيتي بلقائك.. 
لم يعد ثمة بّد من أن يحين الموعد أخيرا.. 

فتحق صالة وجدنا باكتمال لن يشبه إال 
اكتمال القمر..

حني اكتمل القمر بدرا

ريم قيس كبة

اششق ّّ ن ال ن ف أتأ {{

باختصار

الشخص الالمبالي يشعر دائما بامللل في مكان العمل تغيير نمط التفكير 
والتغلب على 

التصورات الخاطئة 
عن قيمة الذات من 
الخطوات األساسية 

لعالج الالمباالة
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أحالم سيتي تصطدم بواقعية الملكي في دوري أبطال أوروبا
[ رونالدو سالح زيدان لبلوغ النهائي [ بيليغريني: التعادل الذي حققناه ذهابا يمنح الفريقين فرصا متساوية

عماد أنور
} على طريقة املسلسالت التلفزيونية، لعبت 
دراما الواقع دورا كبيرا في سيناريو اإلطاحة 
باملـــدرب األســـكتلندي، أليكـــس ماكليش، من 
تدريـــب الزمالـــك، وكان ”التراضـــي“ عنـــوان 
احللقة األخيرة، بينما كانت الصورة التذكارية 
التـــي التقطها ماكليش مـــع درع الدوري، فور 
وصولـــه إلى النـــادي قبل 67 يومـــا، هي تتر 

البداية. 
وكما أشـــارت ”العرب“ إلـــى رحيل املدرب 
األســـكتلندي أليكـــس ماكليش عـــن الزمالك، 
أعلـــن مجلس إدارة النادي، برئاســـة مرتضى 
منصور، فســـخ تعاقده بالتراضـــي، مع املدير 
الفني األجنبي، وتعيـــني محمد حلمي، مديرا 

فنيا مؤقتا، يعاونه محمد صالح. 
وقد اتفق رئيس الزمالك مع ماكليش، على 
حصول األخير على مبلغ 60 ألف دوالر، أي ما 
يوازي قيمة راتب شـــهر واحد، كشرط جزائي، 
مقابـــل فســـخ التعاقـــد بالتراضـــي، ورفض 
الزمالك منح ماكليـــش الـ180 ألف دوالر، قيمة 
الشـــرط اجلزائي املنصوص عليـــه في العقد 

الذي أبرمه الطرفان. 

إدارة  علـــى  الضغـــط  ماكليـــش  وحـــاول 
الزمالك، من أجل احلصول على راتب شهرين، 
بـــدال من شـــهـر واحـــد، إال أن النادي متســـك 
مبنحه راتب شـــهر واحد فقط، وهو ما انصاع 
إليه املـدرب األســـكتلندي، في نهـاية جلســـتـه 
مـع خـالـــد رفعـت مدير التعـاقـــدات بالنـادي، 
لكن مرتضى منصور، أراد جتميل الســـيناريو 
فـــي حلقتـــه األخيـــرة، فطلب عقد جلســـة مع 

ماكليش. 
قال ماكليش قبـــل الرحيل، إنه كان يتمنى 
احلصـــول علـــى فرصتـــه كاملة مـــع الفريق، 
وإنه جـــاء إلى مصر من أجل حتـــّد جديد في 
مســـيرته التدريبيـــة، وأضاف فـــي التصريح 
الذي بـــدا كتجميل صورة ملهـــزوم رفض رفع 
راية االستســـالم، أنه وضع خطة لالســـتمرار 
في بطولـــة دوري أبطال أفريقيـــا، لكنه عانى 
صعوبة تطبيق فكره، في ظل ضغط املباريات، 
وكان يتمنى احلصول على بطولة مع الفريق. 
وبـــني مؤيد ومعـــارض، فإن القـــرار الذي 
اتخذه رئيس الزمالك، لقي ترحيب األغلبية من 
بعض الالعبني السابقني بالنادي، والذين أكد 
عدد منهم لـ“العـــرب“، أنه قرار إيجابي يصب 

في مصلحة الزمالك، ألن ماكليش ليس جديرا 
بقيـــادة الفريق ولـــم تظهر شـــخصيته داخل 

امللعب طوال املدة التي قضاها مع الفريق.
كما حّملوا العبي الفريق جزءا من اإلخفاق 
وتراجع املســـتوى، وأنهم ظهروا هذا املوسم 
علـــى عكس املوســـم املاضي، الـــذي حقق فيه 
الفريق لقب بطولة الدوري املمتاز، وطالبوهم 
مبراجعة النفس واستعادة املستوى السابق. 
إذا كان املنطـــق في عالم كـــرة القدم، يؤكد أن 
كثرة تغيير املدربني تؤثر ســـلبا على الفريق، 
فإن رئيس الزمالك يشـــعر دائمـــا بالفخر من 
كثـــرة تغييره للمدربني، وهـــو ما عبر عنه في 
تصريحـــات ســـابقة كان فحواهـــا؛ إنه ميتلك 
قلبا شـــجاعا، وال يخشـــى اللوم بسبب تغيير 
املدربـــني، وأملح إلـــى أن الفريق حقق بطولتي 
الـــدوري والـــكأس، عندما اســـتبدل خمســـة 

مدربني.
لم يحتـــج رئيس النادي، ســـوى خطوات 
قليلة لتنفيذ مخطط اإلطاحة مباكليش، بدأها 
مبطالبـــة أعضـــاء اجلهـــاز الفنـــي احملليني، 
مـــن املعاونني له، بالتدخل فـــي األمور الفنية، 
ثـــم تالها بإجبـــار املدرب األســـكتلندي، على 
االســـتغناء عـــن معاونيه، فانك ناتـــال مدرب 
األحمـــال واحلبشـــي موســـى محلـــل األداء، 
وتعيني الثنائي محمـــد حلمي ومحمد صالح 
بدال منهما في اجلهاز، لكن في منصب املدرب 
العام، إضافة إلى تعيني جمال عبداحلميد في 
منصب مدير الكرة، وعودة إســـماعيل يوسف 
إلـــى منصب رئيس جهاز الكرة. إلى هنا تقبل 
ماكليش األمر، وظهر متماسكا غير عازم على 
الرحيل، لكـــن رئيس النادي، ذهـــب إلى أبعد 
مـــدى، وطالب ماكليش بعدم قيادة التدريبات، 
وعـــدم إبـــداء الـــرأي فـــي التغييـــرات أثناء 
املباريات الرســـمية، وهو مـــا رفضه مدرب 
أســـتون فيال اإلنكليزي الســـابق، وانتهى 

األمر بفسخ التعاقد بالتراضي. 
يبدو أن قرار اإلطاحة باملدرب األجنبي، 
دون إعطـــاء الفرصـــة كاملـــة، أمر يســـير 

بالنســـبة إلـــى رئيـــس النادي، الـــذي يرى 
أن ذلـــك ســـيخدم مصلحة الفريـــق، وكانت 

عشـــر مباريات فقط، كافية للقضاء على رحلة 
ماكليـــش، ولم يقـــدم خاللها مـــا يرضى عنه 

مجلس اإلدارة أو حتى اجلمهور.

رياضة

الزمالك يقيل ماكليش ويفسخ التعاقد معه بالتراضي

} مدريد - يبحث مانشستر سيتي اإلنكليزي 
عـــن تكرار إجناز يوفنتوس اإليطالي املوســـم 
املاضي عندما فاجـــأ اجلميع ببلوغه النهائي 
على حســـاب ريال مدريد قبل أن يخســـر أمام 
برشلونة. وذلك عندما ينزل ضيفا على امللكي 
في إياب الدور قبـــل النهائي من دوري أبطال 
أوروبا. وأطاح مانشستر سيتي بباريس سان 
جرمان الفرنســـي القوي، (2-2) ذهابا و(0-1) 
إيابـــا، فبلغ نصف نهائـــي البطولة األوروبية 
ألول مـــرة منـــذ موســـم 1970-1971 فـــي كأس 
الكؤوس األوروبية. واستعاد مانشستر سيتي 
توازنه في اآلونة اآلخيرة خصوصا بعد عودة 
العبيه املصابني خصوصا البلجيكي كيفن دي 
برويـــن ومواطنه قطب الدفـــاع وقائد الفريق 
فنســـان كومبانـــي ورحيم ســـترلينغ، بيد أنه 
تعرض النتكاســـة في مباراة الذهاب بإصابة 
صانع ألعابه الدولي األســـباني دافيد ســـيلفا 

الذي يحوم الشك حول مشاركته.
املبـــاراة  ســـيتي  مانشســـتر  ويدخـــل 
مبعنويـــات مهـــزوزة نســـبيا عقب خســـارته 
املذلـــة أمـــام ســـاوثهامبتون (2-4) الســـبت 
املاضي، لكن املســـابقة القاريـــة مختلفة جدا 
عن املنافســـة احمللية حســـب مدربه التشيلي 
مانويل بيليغريني الذي أشـــرف على ريال في 
موســـم 2009-2010 قبل أن يقـــال من منصبه، 
علمـــا بأنه ســـيترك منصبه أيضا لألســـباني 
جوســـيب غوارديوال مـــدرب بايـــرن ميونيخ 
احلالـــي اعتبارا من الصيـــف املقبل. وأوضح 
بيليغريني أنه يدرك صعوبة مهمة فريقه أمام 
ريال مدريد، لكن ”كل شيء ممكن في كرة القدم، 
والتعادل الذي حققنـــاه ذهابا مينح الفريقني 
فرصا متســـاوية في بلوغ النهائـــي“. ويعّول 
بيليغرينـــي على عـــودة العب وســـطه يحيى 
توريه عقب تعافيه من اإلصابة، باإلضافة إلى 
الدولي األرجنتيني سيرجيو  الهداف ”القاتل“ 
أغويرو مـــن أجل اســـتغالل الهجمات املرتدة 

وتوجيه الضربة القاضية للنادي امللكي.

آمال كبيرة

يعقـــد ريال مدريد األســـباني آمـــاال كبيرة 
على عـــودة جنمه وهدافه الدولـــي البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو لبلوغ املبـــاراة النهائية 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وغاب الهـــداف التاريخي للمســـابقة، (93 
هدفـــا) وفـــي نســـختها احلاليـــة (16 هدفا)، 
رونالـــدو عن مباراة الذهـــاب الثالثاء املاضي 
بســـبب اإلصابة التي تعرض لها خالل مباراة 

فـــي الـــدوري احمللـــي أمـــام فياريـــال، فعجز 
النادي امللكي عن التســـجيل في مرمى مضيفه 
مانشستر ســـيتي، وبات مطالبا بالفوز حلجز 
بطاقتـــه إلى النهائي الرابع عشـــر في تاريخه 
ضمن املسابقة التي يحمل الرقم القياسي في 
عدد األلقاب بها (10 آخرهـــا عام 2014). وكان 
رونالدو الشـــغل الشـــاغل في اآلونـــة األخيرة 
جلماهيـــر النـــادي امللكي التي متنـــي النفس 
بتعافـــي جنمهـــا، وذلـــك حلاجة النـــادي إلى 
خدماته خصوصا أمام مانشســـتر سيتي من 
أجـــل حجز بطاقة التأهل إلى املباراة النهائية 
للمســـابقة الوحيـــدة التي ميكـــن أن ينقذ بها 
موســـمه. وعلى الرغم من أن ريال مدريد جنح 
فـــي الفوز فـــي مباراتيه احملليتـــني في غياب 
رونالدو، أمـــام مضيفيه رايـــو فايكانو (2-3) 
وريال سوسييداد (1-0)، بيد أنه عانى األمرين 
واحتاج إلى تألق جنمه اآلخر الويلزي غاريث 
بايل لكســـب نقاط املباراتني (ســـجل 3 أهداف 

في املباراتني).
وأنقذ رونالـــدو ريال مدريـــد من اخلروج 
مـــن املســـابقة بثالثية رائعة خـــالل إياب ربع 
النهائـــي في مرمى فولفســـبورغ األملاني، (0-
2) ذهابا و(3-0) إيابـــا، رفعت رصيده إلى 16 
هدفـــا في 10 مباريـــات. وإذا تأكدت جاهزيته، 
فـــإن رونالـــدو الذي ميلـــك فرصـــة معادلة أو 
حتطيم الرقم القياســـي في عـــدد األهداف في 
نســـخة واحدة، والـــذي يوجـــد بحوزته وقد 
حققه في موســـم 2013-2014 عندما ســـجل 17 
هدفا، ســـيكون ســـالحا فتاكا أمام سيتي إلى 
جانب الويلـــزي بايل الذي قام بدور املنقذ في 
ظل غياب البرتغالي والفرنســـي كرمي بنزمية 
املصاب بدوره. واألكيد أن النادي امللكي الذي 
لم يغب عن نصف النهائي منذ موســـم 2010-

2011 (عـــادل رقم مواطنه برشـــلونة)، بحاجة 
إليقاف  إلى خدمـــات ثالثيه الـ“بي بي ســـي“ 
مغامرة مانشســـتر سيتي الســـاعي إلى بلوغ 
النهائـــي األول في تاريخـــه، بعدما حقق هذا 
املوســـم إجنازين تاريخيني متثـــال في بلوغه 
ربع ونصف النهائي للمرة األولى في تاريخه.
ويقـــدم بيـــل مســـتويات جيـــدة فـــي ظل 
غياب شـــريكيه في الهجـــوم النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية 

خالل الفترة األخيرة. 
وذكرت إذاعة ”راديو ماركا“ أن ”ساعة بيل 
قـــد حانت.. األربعاء هو اليوم الذي ميكنه فيه 
حقا تبرير قيمته املالية الهائلة. فأي مناســـبة 
ميكنه من خاللها التقدم إلى األمام غير مباراة 
بالـــدور قبل النهائي لـــدوري األبطال؟“. ويعّد 

بيـــل (26 عاما) اآلن الالعب األغلى ســـعرا في 
تاريـــخ كـــرة القدم حيـــث بلغت قيمـــة صفقة 
التعاقـــد معه من قبل ريـــال مدريد 100 مليون 
يورو (115 مليون دوالر) عند ضمه من توتنهام 

اإلنكليزي في عام 2013. 
ورغم أنه ســـجل عدة أهداف مهمة للريال، 
أبرزها في نهائي كل من كأس أسبانيا ودوري 
األبطـــال لعـــام 2014، ال يـــزال ســـجل بيل من 
األهداف والتمريرات احلاســـمة متأخرا كثيرا 
عن ســـجل رونالدو وبنزميـــة. وقد التقى ريال 
مع ســـيتي 3 مـــرات أوروبيا حتـــى اآلن ففاز 
مرة وتعـــادل معه مرتني. وكانـــت املواجهتان 

األوليـــان فـــي دور املجموعات لـــدوري أبطال 
أوروبا ســـنة 2013 حيث فاز ريـــال ذهابا (3-
2) على أرضـــه عندما ســـجل رونالدو الهدف 
الثالث في الوقت القاتل، ثم تعادال إيابا (1-1) 

في مانشستر.

موسم غير مثالي

لم يكن موســـم النادي امللكـــي مثاليا، فقد 
خرج مبكرا من مســـابقة كأس أسبانيا نتيجة 
خطأ إداري بإشـــراك العب غير مؤهل، ويحتل 
املركـــز الثالـــث في الـــدوري بفـــارق نقطة عن 
غرميه برشـــلونة املتصدر وحامل اللقب، قبل 
مرحلتـــني من نهاية الدوري احمللي، علما بأنه 

كان متخلفا بفارق 12 نقطة قبل 4 مراحل. 
وأطاحـــت البداية الســـيئة للفريق امللكي 
مبدربـــه رافائيـــل بينيتيـــز وجـــاءت بنجمه 
الســـابق الفرنســـي زين الدين زيـــدان، الذي 
حقـــق فـــوزا معنويا على أرض برشـــلونة في 
الكالســـيكو (2-1)، بعد سقوطه الرهيب ذهابا 
برباعية في ”ســـانتياغو برنابيو“. وعاد ريال 

مدريد إلى التوهج بقيادة مديره الفني اجلديد 
الفرنســـي زين الدين زيـــدان الطامح إلى لقبه 
األول في مســـيرته التدريبيـــة والثاني له في 
املسابقة القارية العريقة بعد األول كالعب مع 
امليرينغي عام 2002، علما بأنه خسر مباراتني 
نهائيتني عامي 1997 و1998 بألوان يوفنتوس 
أمام بوروسيا دورمتوند األملاني وريال مدريد 

بالذات. 
وأكد زيـــدان ثقته في العبيه وقدرتهم على 
تخطي دور األربعـــة، وقال ”نلعب على أرضنا 
وأمـــام جماهيرنا وهذا حافز مهم لنا لتحقيق 

الفوز“.
وأضاف ”لن تكون مهمتنا سهلة خصوصا 
أننـــا عدنا بتعادل ســـلبي من خـــارج القواعد 
وبالتالي يتعني علينا تفادي اهتزاز شـــباكنا، 
لكن ذلك ســـيجبرنا على تسجيل هدف إضافي 

بالنظر إلى قاعدة الهدف خارج القواعد“. 
وتابع ”نأمل أن تكون صفوفنا مكتملة وأن 
نواصـــل تألقنا في املســـابقة ونحجز بطاقتنا 
إلى ميالنو“ في إشـــارة إلى ملعب سان سيرو 
الذي سيستضيف النهائي في 28 مايو املقبل.

يتواصل التشــــــويق في منافســــــات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف ريال 
مدريد األسباني منافسه مانشستر سيتي اإلنكليزي األربعاء في إياب الدور قبل النهائي 

من البطولة.

سنتصدى بكل قوة

كم تمنيت البقاء

متفرقات
◄ أعـــرب أنخيـــل ماريـــا فيار لونـــا نائب 
رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) 
عـــن أمله في أن يتمكن الفرنســـي ميشـــيل 
بالتيني رئيس اليويفا املوقوف من العودة 
قريبا ملمارسة مهام منصبه. وقال األسباني 
لونا في افتتـــاح االجتماع رقم 40 للجمعية 
العمومية (كونغرس اليويفا) في بودابست 
بحضـــور ممثلي االحتادات الــــ54 الوطنية 
األعضاء ”أمتنى أن يكون ميشيل (بالتيني) 
بيننا من جديد خالل أيام قليلة“. واستأنف 

بالتيني ضد عقوبة الفيفا 
لـــدى محكمـــة التحكيم 

الرياضـــي الدوليـــة 
(كاس) التـــي عقـــدت 

جلســـة استماع 
اجلمعة املاضي.

◄ أعلن االحتاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 
عـــن أطقم احلكام التي ستشـــارك في إدارة 
مباريـــات كرة القدم خالل منافســـات دورة 
األلعـــاب األوملبية املقرر تنظيمها في مدينة 
ريو دي جانيـــرو البرازيليـــة. وقال ”فيفا“ 
في بيان رســـمي إن منافســـات الكرة 
في أوملبياد 2016 ستقام مبشاركة 
88 حكما، بواقع 18 حكم ســـاحة 
و32 مســـاعدا ملباريـــات الرجال، 
إضافـــة إلى 14 حكم ســـاحة و24 
مساعدا ملباريات السيدات. 
وتضمنت القائمة املختارة 
7 حكام عرب، هم الثالثي 
املرداسي  فهد  السعودي 
”حكم ســـاحة“، وعبدالله 
البكري  ومحمد  الشلوي 
”مســـاعدين“، إضافة إلى 
املصري  الســـاحة  حكـــم 
واحلكـــم  جريشـــة،  جهـــاد 
الشـــيخ  رضـــوان  املســـاعد 
من املغـــرب، ووليد أحمد من 

السودان ملباريات الرجال.

بقيادة  التوهج  إلى  عاد  مدريد  ريال 

زين  الفرنسي  الجديد  الفني  مديره 

الدين زيدان الطامح إلى لقبه األول 

في مسيرته التدريبية

◄

«مولودية وجدة لم يعلن االنســـحاب من الدوري، ألن هذا البيان مزور ولم يصدر من إدارة 

الفريق، لذلك قررنا أن نفتح تحقيقا في هذا الحادث}.

خالد بن سارية 
رئيس نادي مولودية وجدة املغربي

«دمج لجنة املنتخبات واللجنة الفنية والتطوير في لجنة واحدة يقودها فريق عمل برئاسة 

رئيس االتحاد وعضوية نائبيه، هدفها توفير األهمية القصوى للمنتخبات الوطنية}.

مروان بن غليطة 
رئيس احتاد الكرة اإلماراتي اجلديد

◄ يتابع الشارع الكروي المغربي 
قضية رئيس الرجاء محمد بودريقة 

بعد التصريحات الخطيرة التي اتهم 
فيها االتحاد المغربي باستهداف 

فريقه، وأشار إلى ممارسات خطيرة 
في الدوري المغربي.

◄ قال النادي األهلي إن لجنة 
المسابقات باالتحاد المصري لكرة 

القدم حددت التاسع من يوليو المقبل 
موعدا للقاء القمة بين القطبين 

األهلي والزمالك في الدور الثاني 
لمسابقة الدوري المحلي.

◄ أعلن نادي الجيش القطري 
عن تجديد ثقته في المدير الفني 
الفرنسي صبري لموشي، وذلك 
بعد المستوى المميز الذي ظهر 

عليه الفريق منذ توليه المهمة خلفا 
للتونسي نبيل معلول.

◄ قرر الرفاع البحريني إعفاء مدربه 
التونسي سمير شمام من منصبه، 
بعد النتائج المتراجعة للفريق في 

الدوري البحريني. ويذكر أن المساعد 
أحمد عيسى سوف يتولى تدريب 

الرفاع خالل الجولتين المقبلتين في 
الدوري المحلي.

◄ نفت الهيئة اإلدارية لنادي الميناء 
البصري العراقي ما تداولته بعض 

المواقع اإللكترونية حول منحها 
الضوء األخضر لمدرب فريقها األول 
السوري حسام السيد بالتفاوض مع 

االتحاد السوري لقيادة المنتخب.

◄ مددت إدارة النادي األفريقي 
التونسي، عقد العب كرة السلة 

األميركي كيل فينالز (البالغ من العمر 
23 سنة وطوله متر و85 سم) لسنة 

إضافية، وتجدر اإلشارة إلى أن كيل 
كان بطل المباراة الفاصلة في نهائي 

الدوري التونسي لكرة السلة.

ني ضد عقوبة الفيفا
ى محكمـــة التحكيم

ضـــي الدوليـــة 
س) التـــي عقـــدت

ـــة استماع 
عة املاضي.
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ليستر سيتي يتوج ملكا على عرش إنكلترا
[ رانييري يقلب الطاولة على كبار البريميرليغ [ نجوم ليستر.. طموح يتحدى المال

موســـمه  ســـيتي  ليســـتر  تـــوج   - لنــدن   {
”اخلرافي“ وحسم لقب الدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم بفضل هدية من تشيلســـي بطل املوســـم 
املاضي الذي عاد من بعيد وأجبر جاره اللدود 
توتنهام على االكتفـــاء بالتعادل معه 2-2 على 
ملعب ”ستامفورد بريدج“ في املرحلة السادسة 

والثالثني. 
ميثل تتويج ليســـتر سيتي الذي لم يحقق 
أي أجناز كروي سابق، بلقب الدوري اإلنكليزي 
املمتاز مخالفا جميع التوقعات، جناحا عظيما 
لفريق متكن بفضل إمكانيـــات ضئيلة حتقيق 
ما فشلت في حتقيقه أندية النخبة التي أنفقت 
أمواال طائلة. في بداية املوســـم، منحت مكاتب 
املراهنات نسبة واحد على 5 آالف لليستر لكي 
يتوج باللقـــب وكان األمر طبيعيا ألن ليســـتر 
جنا بأعجوبة من الهبـــوط إلى الدرجة األولى 

نهاية املوسم املاضي.
لكن الثقة العالية بالنفس من قبل الالعبني 
الذيـــن بذلوا جهـــودا خارقـــة رافعني مصلحة 
الفريق فوق كل اعتبار ووجود مدرب ملهم هو 
اإليطالي كالوديو رانييري، ساهما في حتقيق 
املعجـــزة بإحراز اللقب ليقلب ليســـتر ســـيتي 

الطاولة على اجلميع. 
ووصف رانييري مـــا حتقق بأنه ”انتصار 
لالعبني اعتبرتهم األندية الكبيرة صغار القامة 

أو بطيئني ولم تتعاقد معهم“. 
وتابـــع ”ما حصل مع العبي ليســـتر مينح 
األمل لكل العب يقال له بأنه ال ميلك املســـتوى 
الكافي لكي يبدع في مجالـــه“. وبنى رانييري 
فريقـــه علـــى دفـــاع صلب مـــع االعتمـــاد على 
الهجمات املرتدة مستغال سرعة محرز وفادري. 
تصدر ليســـتر الترتيب في اليوم األول بفوزه 
علـــى ســـندرالند 4-2. عاش فتـــرة صعبة مرة 
واحدة خالل املوســـم عندما حقق فوزا واحدا 
في خمـــس مباريات في مطلع العـــام احلالي، 
لكنه حتى اآلن لم يخسر سوى ثالث مباريات.

تحقيق المستحيل

حيا رانييري ”تصميم وذهنية“ العبيه بعد 
جناحهم فـــي التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي 
املمتـــاز مخالفـــني التوقعات رأســـا على عقب.  
وقـــال األخير ”أنا فخور جدا. أنا ســـعيد جدا 
لالعبني، لرئيس النـــادي، جلميع العاملني في 
ليستر سيتي، جميع أنصارنا وسكان ليستر“. 
ويعتبر التتويج إجنازا شخصيا لرانييري 
(64 عامـــا) الـــذي لم يســـبق له أن أحـــرز لقبا 
محليـــا كبيـــرا والذي لـــم يلق تعيينـــه مطلع 
املوســـم احلالي حماســـا كبيرا مـــن البعض. 
وكشـــف رانييري ”لم أكن أتوقـــع حصول هذا 
األمـــر عندما وصلـــت إلى هنا. ألني شـــخص 
براغماتي، كنـــت فقط أريد الفـــوز مباراة بعد 
مبـــاراة ومســـاعدة العبي فريقـــي على تطوير 
مســـتوياتهم. لم يخطر ببالي إطالقا أن نصل 

إلى ما وصلنا إليه“. 
وتابـــع ”كان الالعبون رائعـــني، تركيزهم، 
تصميمهـــم وذهنيتهـــم الرائعـــة ســـاهما في 
حتقيق املســـتحيل“. وأوضح ”فـــي كل مباراة 

كانوا يكافحون من أجل بعضهم البعض وكنت 
أعشـــق رؤية هذا األمـــر. إنهم يســـتحقون أن 
يتوجوا أبطاال“. وســـيتم تسليم كأس البطولة 
إلى العبي ليستر سيتي بعد مباراتهم، السبت 

املقبل، ضد ضيفهم إيفرتون.
عاد رانييري بآلة الزمن إلى حقب ســـابقة، 
واعتمـــد على فلســـفة أودعها اخلبـــراء أرفف 
املتاحف ليقود ليســـتر إلـــى التتويج ألول مرة 
فـــي تاريخه. وتظهـــر اإلحصـــاءات كيف أعاد 
ليستر عقارب الزمن إلى الوراء بعدم االهتمام 
باالســـتحواذ والتركيـــز علـــى لعـــب متريرات 
أمامية ملهاجم سريع، مع االعتماد على تشكيلة 
ثابتـــة بدال من إدخـــال العديد مـــن التغييرات 
املســـتمرة. ولعب ليستر متريرات أمامية أكثر 
مـــن أي فريق آخـــر في أوروبا، كما أن نســـبة 
استحواذ الفريق على الكرة هي واحدة من أقل 
النسب بني فرق الدوري املمتاز، وأشرك العبني 
في التشكيلة األساسية أقل من أي منافس آخر 

له في البطولة. 
واعتمد رانييري على معادلة بسيطة كانت 
ســـائدة بني الفـــرق اإلنكليزية فـــي ثمانينات 
القـــرن املاضـــي لكنها تقريبا اختفـــت من كرة 

القدم احلديثة.
وقال رانييري ”أنا في الـ64 من عمري، لقد 

قاتلت لفترة طويلة، إال أنني كنت إيجابيا“. 
وأضاف ”كنت مؤمنا بأني سأحقق بطولة 
الـــدوري في مكان ما في النهايـــة، أنا باق في 
ليســـتر، مـــا حدث في هـــذا العـــام ال ميكن أن 
يتكرر املوســـم املقبل، سنسعى للتواجد ضمن 
العشـــر مراكز األولى“. وبســـؤاله عن إمكانية 
حتقيقة معجزة ليســـتر في الدوري اإليطالي، 
أجاب ”رمبا كانوا في حاجة إلى تقسيم أموال 
حقوق البـــث التليفزيوني بطريقـــة مختلفة“. 
وعـــن متثيلـــه للكـــرة اإليطالية فـــي إنكلترا، 
أوضح ”بكل ســـرور أحتمل مســـؤولية، لكني 
أود ذكر جيانفرانكو زوال، عندما كان العبا في 
تشيلسي، جماهير الفرق كانت تصفق له، كان 

أعظم سفير وممثل للكرة اإليطالية“.
لم يكتف ليســـتر ســـيتي باحراز اللقب، بل 
سيشارك املوسم املقبل في دوري أبطال أوروبا 
للمـــرة األولى في تاريخـــه، ويأمل أنصاره في 

أن يبقى جنومه في صفوفه موســـما آخر، ولم 
ال حتقيق مفاجأة أخرى على الصعيد القاري؟ 
لكن بغض النظر عما سيحصل املوسم القادم، 
فإن العبي ليســـتر دخلوا اخللود الرياضي من 

خالل إجنازهم اخلارق.

رحلة فاردي

في السنوات املقبلة عندما تتذكر اجلماهير 
كيف قلب ليستر ســـيتي منطق الرياضة رأسا 
علـــى عقب وتوج بطال للـــدوري اإلنكليزي فإن 
رحلـــة جيمي فـــاردي من الفقر إلـــى الغنى قد 
تكون القصة غير القابلة للتصديق. وســـتكون 
هذه القصـــة مبثابة األمل لآلالف من الشـــبان 
احلاملـــني الذيـــن تســـتغني عنهـــم أكادمييات 

األندية اإلنكليزية الكبيرة في كل عام.
ألن فاردي الذي ساعدت أهدافه ليستر على 
التتويـــج باللقـــب أثبت وجـــود أحجار كرمية 
تختفي وسط أعشاب وأشواك الدرجات األدنى 
وأن رفضه وهو ناشـــئ لم يوقف مسيرته نحو 
الطريق إلى املجد. وبانتقاله إلى ليستر مقابل 
مبلـــغ قدرته تقارير إعالمية بنحو مليون جنيه 
إســـترليني (1.47 مليون دوالر) ســـجل فاردي 
هدفـــا فـــي مباراتـــه األولـــى فـــي كأس رابطة 
احملترفـــني لكنه أحرز أربعة أهـــداف فقط بعد 
ذلك طيلة املوسم في الدرجة الثانية مما عرضه 
النتقـــادات جماهيرية. وحافـــظ املدرب نايجل 
بيرسون على اعتقاده بفاردي وكوفئ على ذلك 
في املوسم التالي عندما أحرز 16 هدفا وصعد 

ليستر إلى الدوري املمتاز.

محرز.. ثروة في ليستر

ألن الواقع هزم اخليال، فإن تتويج ليســـتر 
ســـيتي لم يكن املكســـب الوحيد للفريق، ولكن 
هناك مكاســـب أخرى مالية يســـتطيع النادي 
حتقيقها إن أراد تســـويق العبيـــه إلى عمالقة 
القـــارة األوروبيـــة، ويأتـــي علـــى رأس هؤالء 

النجم اجلزائري الشاب رياض محرز. 
في عام 2014 اشـــترى ليستر سيتي محرز 
من نـــادي لوهافر الفرنســـي مقابـــل 400 ألف 
جنيه إسترليني، وكان ليستر وقتها يلعب في 
دوري الدرجة األولى، وساهم محرز في صعود 
الفريـــق إلى البرمييرليغ، حيث شـــارك في 19 

مباراة أحرز خاللها 3 أهداف. 
وفي موســـمه األول مع العمالقة شارك 

محـــرز فـــي 32 مباراة أحـــرز خاللها 4 
أهـــداف، وجنا ليســـتر مـــن الهبوط 
مبعجزة، حيث جمع 41 نقطة احتل 
بها املركز الرابع عشر في اجلدول 
الترتيبي، وبفارق 6 نقاط فقط عن 

آخر الهابطني هال سيتي.
وفي املوســـم احلالـــي انفجر 
محرز، وشـــارك فـــي 34 مباراة مع 
فريقـــه في البرمييرليـــغ، ولم يغب 

عن صفوفه سوى في مباراة واحدة، 
وأحرز النجم اجلزائـــري، البالغ من 
العمـــر 25 عاما، 17 هدفا، وهو ما أدى 
إلـــى تتويجه كأفضل العب في إنكلترا 
هذا املوســـم، ليكـــون أول العب عربي 

وأفريقي يفوز بتلك اجلائزة.

إشادة عالمية

نـــال ليســـتر ســـيتي بطـــل الدوري 
اإلنكليزي إشـــادة عاملية كبيرة. وكتبت 
”صنـــاع  ميـــرور“  ”دايلـــي  صحيفـــة 
و“البارعـــون“، فيمـــا قالـــت  التاريـــخ“ 
صحيفـــة ”ذي صن“ ”األزرق فعلها“، في 

إشارة إلى ألوان زي الفريق. 
ونشـــرت صحيفـــة ”ذي تيليغراف“ 
للمـــدرب  الصفحـــة  بطـــول  صـــورة 
اإليطالي كالوديـــو رانييري، وبخلفية 
زرقاء حتمل شعار النادي حتت عنوان 
”األبطال، كيف حتول حلم فوز ليســـتر 

سيتي باللقب إلى واقع مذهل“.
لم تقتصر اإلشادة فقط على وسائل 
نشـــرت  حيـــث  البريطانيـــة،  اإلعـــالم 
صحيفتـــا ”كوريـــري ديللو ســـبورت“ 

صـــورا  و“الغازيتـــا ديللـــو ســـبورت“ 
لرانييري حتت عنوان ”امللك كالوديو“. 

ونشرت صحيفة ”ليكيب الفرنسية“ صورة 
الحتفاالت العبي ليستر ســـيتي، معلقة عليها 
”جيد جـــدا“، فيمـــا كتبـــت صحيفة ”مـــاركا“ 

األسبانية ”يحيا ليستر“. 

لم يتوقف ترقب وانتظار خبراء كرة القدم طوال املوســــــم ملا ســــــيحققه ليســــــتر سيتي في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، حيث توقع البعض أن يرضخ الفريق لضغوط املراحل األخيرة 
ويفقد اللقب قبل أمتار قليلة من منصة التتويج، لكن هذا لم يحدث. فقد جنح ليستر سيتي 
في مخالفة كل التوقعات وواصل املشوار إلى النهاية حتى حسم لقب الدوري لصاحله. 
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«أنا من محبي ليســـتر ســـيتي، ما فعله الفريق باإلضافة إلى توتنهام، كان مدهشـــا. قصة 

ليستر في إنكلترا، كانت جميلة ولكن نحن ال نريد ذلك في أملانيا».

  خافيير مارتينيز 
جنم وسط بايرن ميونيخ األملاني

«تتويـــج ليســـتر حكاية خرافية، هي إحدى الحكايات التاريخيـــة الرائعة، لم يكن أحد يعتبر 

هذا األمر ممكنا في بداية املوسم، إنه سحر كرة القدم».

 جياني إنفانتينو 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم

تســـليم البطولة إلى العبي ليستر 

ســـيتم بعد مباراتهم، السبت، ضد 

ضيفهم إيفرتون ضمن منافســـات 

املرحلة قبل األخيرة

◄

شـــخصيا  إنجـــازا  يعتبـــر  التتويـــج 

لرانييري (64 عاما) الذي لم يسبق 

له أن أحرز لقبـــا محليا كبيرا والذي 

لم يلق تعيينه حماسا من البعض

◄

 

ميسي: ليستر هو سبب عشقنا لكرة القدم
} لندن - حتدث ليونيل ميسي عن روعة عالم 
كرة القدم وتأثير وفوائد اللعبة الشـــعبية في 
شـــتى بقاع األرض عندما احتفل بفوز ليستر 
ســـيتي بلقب الـــدوري اإلنكليزي وقـــال ”هذا 
هو الســـبب وراء عشـــقنا جميعا لكرة القدم. 

تهانينا“. 
وردد جيانـــي إنفانتينـــو رئيـــس االحتاد 
الدولي (الفيفا) نفس الكلمة والوصف املعتاد 
عـــن ”القصة اجلميلـــة“ و“القصـــة اخليالية“ 
بعدمـــا جنا ليســـتر ســـيتي من الهبـــوط في 
املوســـم املاضي ليتوج بطال للدوري. وانتهج 
غاريث بيل العب ريال مدريد األسباني، والذي 
ســـبق له اللعب لتوتنهام، نفس وجهة النظر، 
وقال ”أشعر بحزن من أجل توتنهام لكن أوجه 
التهنئة لليستر. موسم رائع. أحب كرة القدم“. 
وقال غاري لينيكر الالعب الســـابق لليســـتر 
واملنتخب اإلنكليزي ”ليستر سيتي توج بطال 
للـــدوري املمتاز. أكبـــر مفاجـــأة رياضية في 

حياتي، وفريقي السابق هو من فعلها“.
وقال جـــون تيري مدافع وقائد تشيلســـي 
”طيلـــة املوســـم كان احلديـــث عـــن أن الفريق 

سيخســـر املبـــاراة املقبلة لكن ليســـتر واصل 
انتصاراته واســـتمر في احلصول على نتائج 
رائعة“. وأضاف ”أن يفعل ما فعله هذا املوسم 
هو أمـــر ال يصدق ومنـــح األمل بذلـــك للفرق 

الصغيرة“.
وقـــال ويس مورغان الذي جســـد التحول 
املذهل لليســـتر ”إن روح الفريق التي ال تقهر 
هـــي التي قادته إلى التتويـــج“. وأكد مورغان 
”اجلميـــع عمل بجـــد من أجل هـــذا. لم يصدق 
أحد أننا ســـنفعلها لكننا أصبحنا اآلن أبطال 

الدوري املمتاز عن جدارة واستحقاق“. 
وقـــال فـــاردي الـــذي حتـــول مـــن مهاجم 
متوســـط املســـتوى إلـــى العب فـــي املنتخب 
اإلنكليـــزي ”هذا أكبـــر إجناز فـــي تاريخ ناد 
عظيم ونشـــعر كلنا بالفخـــر لكوننا جزءا مما 
حدث“. وقال آندي كينغ العب الوسط ”أعتقدت 
أنني شاهدت كل شيء مع هذا النادي لكني لم 

أعتقد أنني سأرى هذا“. 
وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
”أوال أريـــد توجيه التهنئة لليســـتر وكالوديو 

رانييري والعبيه وجماهير الفريق“.

حدى المال

محرز. 
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أقوى املفاجآت عبر التاريخ
} يعـــد لقب الدوري، الـــذي حصل عليه نادي 
ليســـتر ســـيتي أحد أهـــم اإلجنـــازات، التي 
ستتذكرها الكرة العاملية، ولكنه ليس املفاجأة 
الوحيدة، التي حدثت في الدوريات األوروبية 

الكبرى.
[ كايزســـالوترن (1997-1998): بعـــد عام 
واحـــد فقط من صعـــوده إلى البوندســـليغا، 
قاد املدرب أوتو ريهاغيل كايزرســـالوترن إلى 

منصة التتويج.
[ نوتينغهام فورســـت (1977-1978): قبل 
عشـــرين عاما من إجناز كايزرسالوترن، حقق 
فريق نوتينغهام فورســـت إجنازا مشابها في 
إنكلترا، فقد خســـر الفريـــق اإلنكليزي بقيادة 
مدربـــه برايان كلوف ثـــالث مباريات فقط من 
أصل 42 مباراة منذ صعوده إلى دوري الدرجة 
األولـــى ليتفوق على ليفربـــول، صاحب املركز 
الثانـــي، ويتوج باللقـــب األول له في التاريخ. 
وفاز نوتينغهام بعد ذلك بالنسختني التاليتني 

من بطولة دوري أبطال أوروبا.
 :(2000-1990) كرونيـــا  ال  ديبورتيفـــو   ]
فـــي فترة من الزمـــن تختلف كليـــا عن الوقت 

احلاضـــر، جنـــح ديبورتيفـــو ال كرونيـــا في 
التتويج بلقب الدوري األسباني.

[ مونبيليـــه (2011-2012): قبـــل األلقـــاب 
األربعـــة املتتالية، التي حققها باريس ســـان 
جيرمـــان، متكن نـــادي مونبيليه مـــن التفوق 
على النادي الباريســـي والعبيـــه البارزين في 

ذلك املوسم وتوج بلقب الدوري الفرنسي.
فولفســـبورغ (2008-2009): جنـــح نـــادي 
فولفســـبورغ في صناعة تاريخ جديد، بعدما 
فـــاز مبســـابقة الـــدوري األملاني بعـــد مباراة 

فاصلة مع بايرن ميونيخ.
[ أتلتيكـــو مدريد (2013-2014): وفي فترة 
زمنية اتسمت بتقاسم برشلونة وريال مدريد 
األلقـــاب األخيـــرة للـــدوري األســـباني، حقق 
الفريـــق املدريدي اآلخر مفاجـــأة كبيرة وتوج 

باللقب في ذلك املوسم.
طـــوال   :(2010-2009) بورساســـبور   ]
25 عامـــا بقي لقـــب الدوري التركـــي بيد فرق 
من إســـطنبول، ولكـــن في موســـم 2010 فجر 
بورساســـبور املفاجأة الكبرى ليحصد اللقب 

األول له في تاريخه.



} طهــران – تتلقى نحو 4 آالف امرأة إيرانية، 
تدريبـــات في فن القتـــال اليابانـــي التقليدي 
واملعروف أيضا بـ“النينجا“،  الـ“نينجوستو“ 

للدفاع عن النفس وتعزيز الثقة بأنفسهن.
وقالت تينا روشينا، مدربة الفنون القتالية 
والدفـــاع عن النفس، إنها تدرب النســـاء على 
فنون القتال، بإحدى الصـــاالت الرياضية في 
العاصمة طهران، مضيفة أن اهتمام الشابات 
بفنون الدفاع عن النفس يزداد يوما بعد يوم.

ولفتت روشـــينا البالغة من العمر38 عاما، 
إلـــى أنها متتلـــك حزاما أســـود مـــن الدرجة 
اخلامســـة، ومتـــارس رياضـــات فـــي مجـــال 
التايكوانـــدو، والكاراتيه، والكيك بوكســـينغ، 
مضيفة ”فـــي برامجنا التدريبيـــة، نؤكد على 
النسوة أن يكّن احلارس الشخصي ألنفسهن“.
ونوهـــت إلـــى أن 40 فتاة وامـــرأة تتراوح 
أعمارهـــن بني 4 و50 عامـــا، بينهن 15 ميتلكن 
أحزمة سوداء، ميارسن رياضة ”النينجا“، في 
الصالة التي تشرف عليها، مشيرة إلى أن 110 
امرأة في عموم البالد، تعطي متارين رياضية 
في هـــذا املجال. وأضافت ”بـــدأ التدّريب على 
الـ‘نينجوســـتو‘ بشـــكل رســـمي فـــي إيـــران، 
منـــذ 2003، أعقبه تنظيم مباريـــات دورية بني 
احملافظـــات“، الفتـــة إلـــى أنهـــا حصلت على 
ميدالية فضية العام املاضي، في بطولة آســـيا 

للكاراتيه للسيدات.
وقالـــت إحـــدى الفتيـــات املشـــاركات في 
التمارين وهي ملثمة بزي أســـود، إن التمارين 
التي متارســـها النســـاء فـــي قاعـــة التدريب 
تســـاعدهن في احلفـــاظ على اللياقـــة البدنية 
والتوازن النفسي واالستفادة من وقت الفراغ، 
موضحة أن ”هذه الرياضة القتالية تزيد الثقة 
بالنفس حيث ميكن لها الدفاع عن نفســـها في 

الشارع والتصدي ألي خطر قد تتعرض له“.

وأضافـــت ”مـــا نـــراه فـــي عالـــم اللياقة 
والرياضـــة هـــو فرصـــة لتلقي تدريـــب يعزز 
قدراتنـــا علـــى الدفـــاع عـــن الـــذات ويقـــوي 
أجسامنا. لذلك نحن على استعداد للدفاع عن 

أنفسنا وممتلكاتنا“.
وتســـتخدم الفتيات مختلف أدوات القتال 
واألسلحة في التدريبات كالسيوف والسكاكني 
والســـواطير واملديـــات اخلشـــبية اخلاصـــة 

وغيرها.
وحتاول الفتيات والنساء اإليرانيات إثبات 

وجودهـــن والتغلـــب على القوانني الرســـمية 
املقيـــدة حلريتهن، مـــن خالل هـــذه الرياضة 

القتالية التي كانت حكرا على الرجال.
كمـــا تتعـــرض النســـاء فـــي اجلمهورية 
اإلسالمية إلى العديد من املضايقات، في حال 

لم يتبعن القوانني الصارمة في اللباس.
وفي تقرير نشـــرته صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة قدمت نســـاء إيرانيات شـــهادات 
مثيرة حـــول تعرضهن للتحرش في شـــوارع 
شـــمال طهـــران مثل شـــارع غاندي وشـــارع 

األردن، وأكـــدن فشـــل احلجـــاب فـــي توفيـــر 
احلماية الكافية لهن.

وتعتبـــر رياضـــة الـ“نينجوتســـو“، التي 
اشـــتهرت فـــي العالم بعـــد مسلســـل األطفال 
”ســـالحف النينجا“، من الفنون اإلستراتيجية 
والتكتيـــكات القتاليـــة، املتبعة فـــي احلروب 
غيـــر التقليدية، وميارســـها مقاتلو ”النينجا“ 
اليابانيـــون للتخفـــي واملباغتـــة، ويتـــم فيها 
استخدام األيدي واألقدام إلى جانب الكثير من 

األسلحة من عصي وسيوف ورماح.
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اإليرانيات يتعلمن الدفاع عن أنفسهن على الطريقة اليابانية
والنســــــاء  ــــــات  الفتي مــــــن  اآلالف  حتــــــذو 
اإليرانيات حذو فتيات النينجا في اليابان، 
للدفاع عن أنفســــــهن وضد أي خطر يهدد 
سالمتهن عن طريق تعلم فن الـ“نينجوتسو“ 

القتالي الياباني.

فنون قتالية لمواجهة مضايقات فشل الحجاب في تفاديها

} مراكــش (المغــرب) – انتزع املغرب املركز 
األول فـــي البطولة األفريقيـــة في فن حتضير 
احللويات، وذلك في املسابقة التي احتضنتها 

مدينة مراكش مؤخرا.
وشارك في املسابقة التي نظمتها مؤسسة 
”رحال إيفنت“ بشـــراكة مع الفيدرالية املغربية 
لفنون الطبخ والفيدرالية الوطنية للســـياحة 
واملجلـــس اجلهـــوي للســـياحة مبراكش، كل 
من اجلزائر وتونس ومصر والســـنغال وغانا 

والكوت ديفوار.
وجـــاء تتويج املنتخـــب املغربـــي باللقب 
القاري  بفضل الثالثي أسامة صديق وعبداإلله 
النيـــري ومراد هيالوي املؤهلني خالل الدوري 

الرسمي لرؤساء املطابخ ”كرمياي 2015“.
وبفوزه بلقب هذه املســـابقة ضمن املغرب 
التأهـــل إلى مســـابقة كأس العالـــم للحلويات 

التـــي حتتضنها ليون الفرنســـية بداية العام 
املقبل.

واحتـــل املنتخبان اجلزائري والتونســـي، 
علـــى التوالـــي، املرتبتـــني الثانيـــة والثالثة 
لينتزعا بدورهما بطاقة التأهل إلى كأس العالم 
للحلويات 2017، فيما قررت جلنة التحكيم منح 
مصر املرتبـــة الرابعة نظـــرا للمجهود الكبير 
الذي بذلـــه الطباخون املصريون واســـتحقوا 

من خالله التأهل.
وعادت جائزة ”روح الفريق“ للفريق املمثل 
لغانا، فيما نالت الكوت ديفوار جائزة ”أفضل 

تسويق“ لفن الطبخ احمللي.
وقد شاركت تلك البلدان في املسابقة التي 
جرت حتت إشـــراف الرئيس املؤسس لبطولة 
كأس العالم للحلويات، غابرييل بايسون، بعد 

اجتياز منافسات وطنية بكل بلد.

} هامبورغ – أعربت جنمة هوليوود الشهيرة 
ميريل ستريب عن معارضتها الشديدة التباع 

أنظمة احلمية الغذائية.
وقالت املمثلة األميركية احلائزة على ثالث 
جوائز أوسكار في تصريحات ملجلة ”ماينس� 
األملانيـــة” ال يوجـــد إلهاء قاتل للـــروح ومدمر 
للنفـــس وأحمق أفضـــل من تبديـــد فكرك في 

احلميات الغذائية“.
وذكـــرت ســـتريب (66 عاما) أنـــه ال ينبغي 
لإلنســـان قضاء الكثير من الوقت في التفكير 

في وزنه، وقالت ”كنت أعتقد دائما في املاضي 
أنني بدينة للغاية وأن أنفي قبيح، اآلن، عندما 
أشـــاهد أفالمي القدميـــة، أندهـــش مما كنت 
أعتبره في ذلك احلني مشكلة. كنت أبدو رائعة 

مقارنة بنفسي اليوم“.
أعمالهـــا  أحـــدث  فـــي  ســـتريب  وتلعـــب 
”فلورنس فوســـتر جينكنـــز“ دور مغنية أوبرا 
غير موهوبة، ويشـــاركها البطولة البريطاني 
هيو جرانت واألميركي ســـيمون هيلبرج الذي 

يلعب دور عازف بيانو.

} نيويورك - استقطب متحف متروبوليتان 
في نيويورك كوكبة من املشـــاهير من أمثال 
بيونســـيه وليدي غاغـــا ومادونـــا وتايلور 
ســـويفت وجونـــي ديب وبرادلـــي كوبر، في 
سهرة باتت تعتبر أكثر حفالت املدينة أناقة.
وتشـــرف آنـــا فينتور على هـــذه احلفلة 
الساهرة التي تضم جنوم املوضة والسينما 
واإلعالم والسياســـة وتوصف أحيانا بأنها 
”أوســـكارات املوضـــة“ مع الســـجاد األحمر 
والســـاللم الشـــهيرة والفســـاتني واملالبس 
التـــي عادة ما تكون أكثر جرأة مما هي عليه 

في حفل توزيع جوائز األوسكار.
وعلـــى صعيد اجلرأة، كانـــت ليدي غاغا 
التي ارتدت تصميما من دار فيرساتشي وهو 
كناية عن ســـروال قصير جدا وجزمة بكعب 
عال، ومادونا التي ارتدت تصميما أسود من 
دار جيفانشي، وبيونسيه تصميما برتقاليا 
من الدار نفسها وتايلور سويفت التي ارتدت 
من مجموعة لوي فويتون تصميما فضيا مع 
صنادل تصل إلى مستوى الركبتني، جنمات 

في هذا اإلطار.
وتنظـــم الســـهرة التـــي يقتصـــر فيها 
احلضـــور على مدعوين في أول يوم اثنني 
مـــن شـــهر مايو وهـــي تهدف إلـــى جمع 
األموال دعما لـ“كوســـتيوم إنستيتوت“ 
ســـنويا  تختـــار  وهـــي  املتحـــف.  فـــي 
موضوعـــا مختلفـــا ويشـــجع املدعوين 
علـــى أن يســـتوحوا منـــه فـــي اختيار 

مالبسهم.
هذه  املوضوع  وكان 

الســـنة ”مانوس إكس 
في  املوضة  ماكينـــا: 
التكنولوجيا“،  حقبة 
وهو عنـــوان معرض 
هذه  تنظمـــه  كبيـــر 
الســـنة ”كوســـتيوم 

ويفتتح  إنســـتيتوت“ 
فـــي اخلامس من مايو 
 14 حتـــى  ويســـتمر 

أغسطس.
واستنادا إلى املوضوع 

كثرت املالبـــس فضية اللون 
مع تصاميم مستوحاة أحيانا 
مـــن الروبوتـــات إلـــى جانب 

فســـاتني طويلـــة أنيقـــة مثـــل 
الفســـتان الذي ارتدتـــه كل من 
املمثالت زوي ســـالدانا وباليك 

اليفلي ولوبيتا نيونغو.
ويكلف حضور الســـهرة 30 ألف 

دوالر للشـــخص الواحـــد فيمـــا كلفة 
الطاولة 275 ألف دوالر.

وبلـــغ عـــدد املدعويـــن نحو 600 مســـاء 
االثنـــني وقـــد صعـــدوا درج املتحـــف أمام 
عدســـات املصورين قبل أن يزوروا املعرض 
ثم ينتقلوا إلى عشـــاء بعيـــد عن الكاميرات. 

وانتهت السهرة بحفلة موسيقية.
وبعـــد مـــرور النجـــوم على الســـجادة 
احلمـــراء ال يســـمح للصحافيـــني بدخـــول 
املتحـــف ويطلـــب من املدعوين عـــدم بث أي 

معلومـــات أو صور عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي. وتقام هذه الســـهرة منذ نهاية 

األربعينيات.
وكان الرؤســـاء الفخريـــون للحفلة هذه 
السنة املصمم كارل الغيرفيلد واملدير الفني 
لدار ”شـــانيل“ واملصممة اإليطالية ميوتشا 
برادا ونيكوال غيســـكيير املديـــر الفني لدار 

لوي فويتون.
وشـــاركهم في رئاســـة الســـهرة املمثل 
إدريس ألبا ومســـؤول التصميم في شـــركة 
جوناثـــان إيـــف واملغنيـــة تايلـــور  ”آبـــل“ 

سويفت.
وتعـــد أربـــاح احلفل التي تبلغ ســـنويا 
املمـــول  الـــدوالرات،  مـــن  املاليـــني  مئـــات 
األزياء  ملعهد  الرئيسي 
ملتحـــف  التابـــع 

متروبوليتان.

المغرب يتأهل إلى كأس العالم للحلويات

ميريل ستريب: الحمية إلهاء أحمق عن متعة الحياة

تنافس بين المشاهير لدفع الماليين 
من الدوالرات في متحف متروبوليتان

} منـــذ أكثر من عشـــرين عاما، وهي في 
ذات املكان، أمـــام ذات الفضاء التجاري، 
كل  فـــي  الصاحلـــات  الدعـــوات  ترســـل 
االجتاهات، وتنادي املتسوقني والعابرين 
ليشـــتروا لها علبة حليب، فإذا اشـــتروا 
لهـــا احلليب، جمعته وباعته إلى حانوت 

البقالة املجاور بنصف ثمنه.
أمام الصيدلية املجاورة تقف ســـيدة 
منذ أعوام تســـتجدي من أصحاب اخلير 
ثمن دواء موجود اسمه لديها في وصفة 
طبية يعود تاريخها إلى القرن العشرين، 
فإذا ذهب اجلافل وجاء الغافل واشـــترى 
لهـــا  الـــدواء املطلـــوب، أعـــادت العلبة 
إلـــى الصيدالنــــي بثمن أقـل مـــن ثمنها 

احلقيقي.
أمـــام املـخبـزة القـريبة، تقف ســـيدة 
منذ ســـنوات، وفـــي حضنها ولـــد، كان 
ولدهـــا منذ مدة طويلـــة، قبـل أن يصـبح 
حفيـدهـــا، أو ولـــد جارتهـــا، أو طفال مت 
تأجيـــره، وهي تســـتجدي ثمــــن رغيف، 
وتســـتـمر في ذلك حتى وإن حصلت على 

ثـمـن ألـف رغيف.
من الناحية األخرى، يعترضك أحدهم 
وهو على كرســـي متحـــرك، ينتقل بخفة 
بني الســـيارات املتوقفة أمام اإلشـــارات 
الضوئيـــة، يطلـــب املســـاعدة فيحصـــل 
عليها، وعندما يحل املســـاء، يســـتوقف 
ســـيارة تاكســـي، يقف من على الكرسي 
ويطويه، ثم يقفز داخل الســـيارة، ليعود 

إلى بيته فرحا مسرورا.
أمـــام املصحـــات، تصلـــك أصـــوات 
املتسولني وهي تدعو للمرضى بالشفاء، 
وأمام احملاكم تدعو  للمتقاضني بالنصر 
على الظالم وعـــودة احلق إلى أصحابه، 
وأمـــام محطـــات النقـــل تدعو للمســـافر 
بالوصول ســـاملا، وأمام املســـاجد تدعو 
اخلامتـــة،  وحســـن  باجلنـــة  للمصلـــني 
األســــواق تدعو مبزيـــد الرخاء  وأمـــام 

والشوبينـغ.
عنـــد املســـاء في مـــكان مـــا، جتتمع 
العشـــرات من النســـاء ومعهن العشرات 
مـــن الرجـــال للحديث عن يوم شـــاق من 
العمل، بعـــد أن كانوا توزعوا نهارا على 
مواقعهم املعهودة، من هناك شاب مفتول 
العضـــالت يقود والدتـــه العجوز بعد أن 
أنهت العمـــل أمام فضاء جتـــاري، وهو 

يسألها عن حصيلة يومها.
علـــى الرصيـــف املقابـــل يدفـع رجل 
ســـليم بعربة والده املسن املعوق لـيعود 
به إلـــى املنزل بعد أن يســـتلم منه دخـله 

اليومي.
 وفـــي منـــزل منـــزو جتلس األســـرة 
إلجـــراء  واألوالد  واألم  األب  بكاملهـــا: 
جردهـــم املعتـــاد حـــول محصولهـــم من 

التسول.
التســـول حرفة قائمة الذات، البعض 
اليزال يتعامل معها في إطارها التقليدي، 
والبعض اآلخر طورها مستغال اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي، وهناك من 
ألبسها رداء الدين، أو غطاها بالتضامن 
االجتماعـــي، أو ســـترها بنقـــاب لتطرق 
أبواب الشـــقق فـــي البنايات الشـــقيقة، 
أو رمبا غّلفها مبغّلف سياســـي لتتحول 
قضايـــا بعـــض الشـــعوب أو اجلماعات 
أو األحـــزاب إلـــى أدوات تســـّول لفائدة 
أشـــخاص ممن يعرفون من أن ُتســـتغل 

النوايا احلسنة والسيئة على السواء.

– أعربت جنمة ههه هامبورغ {
ميريل ستريب عن معارضتهااا

أنظمة احلمية الغذائية.
وقالت املمثلة األميركية احلحلحلحل
جوائز أوسكار في تصريحاتت
للتلتلل ال يوجـــد إلهاء قا األملانيـــة”
تتتتت للنفـــس وأحمق أفضـــل من

احلميات الغذائية“.
وذكـــرت ســـتريب (66 عاممم
لإلنســـان قضاء الكثير من الللل

ووووو وووووو يييي يريريرير ررر نننننننن ييي ررر ييييي
كناية عن ســـروال قصير جدا وجزمة بكعب 
عال، ومادونا التي ارتدت تصميما أسود من 
دار جيفانشي، وبيونسيه تصميما برتقاليا 
ارتدت  من الدار نفسها وتايلور سويفت التي
من مجموعة لوي فويتون تصميما فضيا مع 
صنادل تصل إلى مستوى الركبتني، جنمات 

في هذا اإلطار.
وتنظـــم الســـهرة التـــي يقتصـــر فيها 
احلضـــور على مدعوين في أول يوم اثنني 
مـــن شـــهر مايو وهـــي تهدف إلـــى جمع 

األموال دعما لـ“كوســـتيوم إنستيتوت“
ســـنويا  تختـــار  وهـــي  املتحـــف.  فـــي 
موضوعـــا مختلفـــا ويشـــجع املدعوين 
علـــى أن يســـتوحوا منـــه فـــي اختيار 

مالبسهم.
هذه  املوضوع  وكان 

”مانوس إكس  الســـنة
في املوضة  ماكينـــا: 
التكنولوجيا“،  حقبة 
وهو عنـــوان معرض 
هذه  تنظمـــه  كبيـــر 
”كوســـتيوم  الســـنة

ويفتتح  إنســـتيتوت“
اخلامس من مايو  فـــي
14 حتـــى  ويســـتمر 

أغسطس.
واستنادا إلى املوضوع 
كثرت املالبـــس فضية اللون
مع تصاميم مستوحاة أحيانا
مـــن الروبوتـــات إلـــى جانب
فســـاتني طويلـــة أنيقـــة مثـــل
الفســـتان الذي ارتدتـــه كل من
املمثالت زوي ســـالدانا وباليك

اليفلي ولوبيتا نيونغو.
30 ألف  0ويكلف حضور الســـهرة

دوالر للشـــخص الواحـــد فيمـــا كلفة 
الطاولة 275 ألف دوالر.

وبلـــغ عـــدد املدعويـــن نحو 600 مســـاء 
االثنـــني وقـــد صعـــدوا درج املتحـــف أمام 
عدســـات املصورين قبل أن يزوروا املعرض 
ثم ينتقلوا إلى عشـــاء بعيـــد عن الكاميرات. 

وانتهت السهرة بحفلة موسيقية.
وبعـــد مـــرور النجـــوم على الســـجادة 
احلمـــراء ال يســـمح للصحافيـــني بدخـــول 
بث أي املتحـــف ويطلـــب من املدعوين عـــدم

وووولل ررر ووو ننن نينيني ييي
األزياء  ملعهد  الرئيسي 
ملتحـــف  التابـــع 

متروبوليتان.

مممميييررريييللل سسستتترررييييببب:::::

ّحرفة تتطور
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