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} لنــدن – قـــال مراقبـــون للشـــأن اإليراني إن 
البالد تعيش حالة حرب حقيقية في ســـوريا، 
مع ما يستدعيه ذلك من إصدار بيانات عسكرية 
وإطالق تصريحات استنهاض واستنفار لرفد 
اجلهد احلربي لتبرير تنامي أعداد اخلســـائر 
البشرية في صفوف ”املستشارين“ اإليرانيني.

وتعتبر إيران نفســـها فـــي حالة حرب منذ 
أن أعلنت عن إرســـال قـــوات خاصة من اللواء 
65 التابـــع للجيش اإليرانـــي، وليس للحرس 
الثـــوري وفيلق القدس، مبا يعنـــي أن الدولة 
اإليرانيـــة، وليـــس جناحهـــا احملافـــظ فقط، 
متورطة مباشـــرة في العمليات العسكرية في 

سوريا.
ويأتي االنخـــراط اإليراني متكامال برا مع 
التدخل الروســـي جـــوا، رغم تبايـــن أجندات 
الطرفني علـــى النحو الذي يدفع روســـيا إلى 
ســـحب تغطيتها ملعركة حلب بعد التفاهم مع 
واشـــنطن، إلـــى جانب اإلعالن عن ســـحب كل 
طائراتهـــا من طراز ”ســـوخوي 25“ املتواجدة 
في ســـوريا، فيما تعتبر إيران ونظام الرئيس 
بشار األســـد أن معركة حلب ضرورة ال تراجع 

عنها.
وقد بدت األوســـاط اإليرانيـــة مرتبكة في 
األيـــام األخيرة جـــراء تزايـــد أعـــداد القتلى 
اإليرانيـــني. فقـــد أعلنـــت طهران رســـميا عن 
سقوط 34 عنصرا بني قتيل وجريح في معركة 
خان طومان (15 كيلومترا جنوب غرب حلب)، 
فيما قالـــت مصادر فـــي املعارضة الســـورية 
إن الرقـــم أكبر من ذلك بكثيـــر وقــد يصل إلى 

املئات.
ونقلـــت تقارير عن منظمـــة مجاهدي خلق 
اإليرانيـــة املعارضة، معلومـــات قالت املنظمة 
إنهـــا حصلت عليها من داخـــل قوات احلرس 
الثوري، تفيـــد بأن معركة خـــان طومان التي 
وقعت يـــوم اجلمعـــة املاضي، أفشـــلت خطة 
إيرانيـــة الحتـــالل حلـــب، تعمل عليهـــا قوات 

احلرس الثوري منذ أشهر.
وتعتقد أوساط دبلوماسية أن ملعركة خان 
طومان بعدا استخباراتيا عالي املستوى، ذلك 
أن الهجـــوم اســـتند على معلومـــات قد يكون 

مصدرها أجهزة إقليمية أو دولية.
واعتـــرف أمني مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظـــام في إيران اللواء محســـن رضائي بأن 
مدينة خـــان طومان ”تعرضت لهجوم مباغت“ 
ومتت الســـيطرة عليهـــا وانتزاعها من قبضة 

قوات النظام واملستشارين اإليرانيني.
ووصفت صحف إيرانية املعركة بـ“الغارة 
األميركيـــة“ على الهدنة، فـــي الوقت الذي قال 
فيه رضائي إنه ”مت إســـناد التكفيريني بغطاء 
نـــاري من قبـــل قوات اجليشـــني الســـعودي 

والتركي“ في هذه املعركة.

ويتطـــور اخلطاب اإليرانـــي في توصيف 
انخـــراط طهـــران في احلـــرب الســـورية من 
”الدفاع عـــن املراقد“، إلـــى مكافحة اإلرهابيني 
والتكفيريني، على حد قـــول علي أكبر واليتي 

مستشار املرشد اإليراني األعلى.
وعـــادة ما يكون التوصيـــف األول موّجها 
للداخـــل املتدّيـــن في بعده املذهبي الشـــيعي، 
فيما يستهدف التوصيف الثاني، الذي يتبناه 
دبلوماســـيون مخضرمون في حكومة الرئيس 
حســـن روحاني، التماهي مع اخلطاب الدولي 

في احلرب ضد اإلرهاب.
وعزت طهران خســـائرها األخيرة في ريف 
حلـــب إلـــى تقصير روســـيا العســـكري وفق 
املقربتني  و“تســـنيم“  وكالتي أنبـــاء ”فارس“ 
مـــن احلرس الثـــوري اإليرانـــي. وقالت وكالة 
”تســـنيم“ إن ”ثقة روســـيا بالوعود األميركية 
كانت وراء تراخي قواتها في حلب، مما تسبب 
في إحلاق خســـائر كبيرة في صفوف احلرس 

الثوري“.
ويرى مراقبون أن تأكيد طهران على أســـر 
6 مـــن جنودها في ســـوريا، وفـــق تصريحات 

إســـماعيل كوســـاري رئيـــس جلنـــة الدفـــاع 
بالبرملان اإليرانـــي، يعني أنه لم يعد باإلمكان 
إخفاء األمر، خصوصا وأن التململ الشـــعبي 

املضمر بات يأخذ أشكاال علنية.
وأشاروا إلى بيان أصدره احلرس الثوري 
يدعو فيه اإليرانيني إلى ”الهدوء“، في معرض 
التعليق على خسائر األيام األخيرة في سوريا.
وتناقلـــت وســـائل إعالم مقربـــة من إيران 
أنبـــاء تتحـــدث عـــن انتقـــال اجلنرال قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثوري لإلشراف على ”معركة حلب“. وتعتبر 
أوساط املعارضة السورية أن هذه التسريبات 
هي مناورات إعالمية تهدف إلى رفع معنويات 

القوات اإليرانية في سوريا.
صحيحـــة  املعلومـــات  هـــذه  كانـــت  وإذا 
فســـتعني إعـــادة االعتبار لســـليماني وفيلق 
القدس فـــي احلرب الســـورية، ال ســـيما بعد 
ظهـــور أعراض متلمل داخل اجليش اإليراني، 
عّبـــر عنهـــا مبواربـــة القائـــد العـــام للجيش 
اإليرانـــي عطا اللـــه صاحلي، حـــني اعتبر أن 
تواجـــد عناصر من اللـــواء 65 التابع للجيش 

جـــاء تطوعيا، أي ال يخضـــع ألوامر من قيادة 
اجليش.

ويـــرى خبـــراء أنـــه ال مجـــال فـــي الوقت 
احلاضر لتراجع إيران عـــن انخراطها الكامل 
في احلرب السورية، ما يفسر إرسال مستشار 
املرشـــد األعلـــى اإليرانـــي للشـــؤون الدولية 
علي أكبر واليتي إلى دمشـــق، وتأكيد مساعد 
وزيـــر اخلارجيـــة اإليراني للشـــؤون العربية 
واألفريقية حســـني أمير عبداللهيان استمرار 
بقاء ”املستشارين العســـكريني اإليرانيني في 

سوريا“.
وال تريد إيران استمرار الهدنة. وتشّن كافة 
األوســـاط العســـكرية والدبلوماسية اإليرانية 

هجوما ضد وقف إطالق النار.
واعتبر أمني املجلس األعلى لألمن القومي 
اإليرانـــي علي شـــمخاني أن ما حدث في خان 
طومـــان بريف حلب، أثبـــت أن مخاوف إيران 
كانت صحيحة وتتناســـب مع واقع الســـاحة، 
وأن ”وقـــف إطـــالق النـــار إمنـــا هـــو فرصة 
تســـتغلها الدول الداعمة لترميـــم التنظيمات 

اإلرهابية“. 

} لنــدن - يواجـــه املســـلمون والعـــرب فـــي 
بريطانيـــا تقييد حركتهم داخـــل دول االحتاد 
األوروبي بشـــكل غير مســـبوق، إذا ما صوت 
البريطانيـــون على خروج بالدهم من االحتاد، 
عبر سلسلة من العراقيل األمنية التي سيكون 

على طالبي السفر منهم املرور من خاللها.
وتشـــكل هذه العراقيل بالفعل عبئا كبيرا 
على كاهل املســـلمني والعرب الذين يسافرون 
بـــني احلـــني واآلخر مـــن بريطانيا إلـــى كندا 

والواليات املتحدة.
وســـيعّقد قرب املوقـــع اجلغرافي من دول 
االحتـــاد األوروبـــي، وســـهولة التنقل اجلوي 
والبحـــري، والبـــري عبـــر خط ســـكك احلديد 
يوروستار، كثيرا من إجراءات الفحص األمني 

للمسافرين العرب.
ومنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 في الواليات 
املتحـــدة، وتصاعـــد وتيـــرة الهجمـــات التي 
ينفذهـــا جهاديون تابعـــون لتنظيم داعش في 

عواصـــم أوروبيـــة، باتت حتركات املســـلمني 
مبوجب اتفاقية شنغن حتظى مبتابعة دقيقة، 
بعـــد أن ثبـــت اســـتغالل اجلهاديـــني حلرية 

احلركة في التنقل واالختباء بسرعة فائقة.
ويقول خبراء أمنيون إن تشديد اإلجراءات 
على املســـافرين من املسلمني والعرب املقيمني 
فـــي بريطانيـــا ســـيتخطى بكثير إجـــراءات 
املراقبـــة املعروفـــة بدقتها حلركة الســـفر بني 
إيطاليا والنمســـا. كما سيشكل قرار بريطانيا 
اخلروج مـــن االحتاد، فـــي االســـتفتاء املقرر 
إجراؤه في 23 يونيو املقبل، حاجزا أمام سفر 

البريطانيني أنفسهم إلى باقي أوروبا.
وقال الوزير فـــي وزارة العدل البريطانية 
دومينيك راب إن البريطانيني سيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى دول االحتاد األوروبي، أو 
”أي نوع آخـــر من تصريحات الســـفر“، إذا ما 

قررت بريطانيا اخلروج من االحتاد.
وســـيكون مبقـــدور دول االحتـــاد منع أي 

مواطـــن بريطاني من الســـفر إليها إذا ما كان 
ذلك ”يضر مبصلحـــة املجتمع“، وفقا لقوانني 

مكافحة اإلرهاب األوروبية.
الـــوزراء البريطاني  وعندما وعـــد رئيس 
ديفيد كاميرون بإجراء اســـتفتاء للخروج من 
االحتـــاد األوروبي كخطوة أعطـــت دفعة لفوز 
حـــزب احملافظني الذي يتزعمه في االنتخابات 
التشـــريعية التي أجريت العـــام املاضي، كان 
ينظـــر لوعوده علـــى نطاق واســـع باعتبارها 
مزحـــة أو مغامـــرة تهـــدف إلى رفع شـــعبية 

احلزب املتراجعة. 
لكن بعـــد مرور مـــا يقرب من العـــام على 
متكـــن احلزب من الهيمنة علـــى غالبية مقاعد 
البرملـــان، ومن ثـــم ضمان الســـيطرة املنفردة 
علـــى احلكومـــة، يجـــد كاميرون نفســـه أمام 
كابـــوس يقيد حركة الكثير مـــن البريطانيني، 
وقد يقضي على مستقبله السياسي إلى األبد.

وقـــال أعضاء في الدائرة املقربة لكاميرون إنه 

يستهدف التصويت على بقاء بريطانيا داخل 
االحتاد األوروبي بنسبة تقترب من 60 باملئة.

ويعتقد كاميرون أن هذه النسبة هي احلد 
األدنـــى لدفن ”قضية أوروبـــا“ وضمان قدرته 

على االستمرار في منصبه حتى عام 2020.
وتشـــير اســـتطالعات الـــرأي إلـــى نتائج 
متقاربة للغاية. لكن مستشاري رئيس الوزراء 
يعتقـــدون أن الفوز بهامش قليل ال يكفي. فمن 
دون الفـــوز بفـــارق واضح ســـيبقى كاميرون 
عرضـــة خلطر متثلـــه القضية التي أســـقطت 
اثنني من أســـالفه هما مارغريت ثاتشر وجون 

ميجور وأنهكت حزب احملافظني لعقود.

كما سيصبح املســـلمون في مرمى صعود 
اليمـــني املتطرف الـــذي يروج ألفـــكار معادية 
للمهاجرين، ويتسق كثيرا مع خطاب الكراهية 
الذي يروج له املرشـــح اجلمهـــوري املتطرف 

للرئاسة األميركية دونالد ترامب.
وقال مقداد فيرسي الكاتب البريطاني في 
صحيفة الغارديان إن ”صعود ترامب املعادي 
للمســـلمني، وخطاب زاك غولدسميث املرشح 
السابق ملنصب عمدة لندن، يجعالن املسلمني 
يقلقون كثيرا على مســـتقبلهم فـــي بريطانيا 
خارج االحتاد، إذ ليس لدى بريطانيا دســـتور 
مكتوب يضمـــن لهم احلقوق التـــي يتمتعون 
بها في ظل اتفاقية احملكمة األوروبية حلقوق 

اإلنسان“.
وأضاف ”إذا خرجت بريطانيا من االحتاد، 
فإن اإلسالموفوبيا املتعاظمة ستقوض كثيرا 
حرية احلركة للمسلمني البريطانيني. هذا هو 

السيناريو األقرب إلى احلدوث“.
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هل يضع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي العرب تحت {اإلقامة الجبرية}
[ المسلمون سيصبحون محل شك في أوروبا حتى يثبت العكس [ {مزحة} كاميرون حول االستفتاء تهدد مستقبله السياسي

خيرالله خيرالله شادي عالء الدين إدريس الكنبوري فاروق يوسف عبدالله العلمي باسم فرات محمد الجويلي شرف الدين ماجدولني عبدالله مكسور عمار املأمون أمير العمري آرام فيصل الياسري

إيران تحمل روسيا مسؤولية خسائرها في حلب
[ طهران تتوعد باالنتقام من المتسببين بنكستها في خان طومان

مقداد فيرسي

خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي سيقوض حرية 

الحركة للمسلمين

خر

األ

تقدم طفيف في مفاوضات 

اليمن لم يحل عقدة الثقة

} الكويت - شهدت مشاورات السالم اليمنية 
املتواصلـــة في الكويت تقدمـــا طفيفا بعد يوم 
واحد من اجتماع اللجان التي شـــكلتها األمم 
املتحـــدة للوقوف علـــى النقاط الثـــالث التي 

تضمنتها أجندة احلوار.
وكشفت مصادر تفاوضية مينية، أن جلنة 
األســـرى واملعتقلـــني املنبثقة عن مشـــاورات 
الكويـــت، اتفقت الثالثاء، على إطالق ســـراح 
جميع األســـرى واملعتقلني لدى الطرفني، على 
أن تبدأ املرحلة األولـــى بـ50 معتقال، خالل 20 

يوما من توقيع االتفاق.
وال توجد إحصائية رسمية بعدد املعتقلني 

لدى أطراف الصراع اليمني.
وُيعد هذا هو االختراق األبرز الذي أحرزته 
املشاورات اليمنية املنعقدة في الكويت والتي 
دخلت يومها العشـــرين، مبشـــاركة وفدين عن 
احلكومـــة من جهة، واحلوثيني وحزب املؤمتر 
الشـــعبي العام بزعامة الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح من جهة أخرى.
ولم حترز اللجان األمنية والسياسية ”أي 
في جلســـة املشـــاورات املسائية،  تقدم يذكر“ 
حيث متســـك احلوثيـــون بعـــدم اخلوض في 
مناقشـــة اإلجراءات األمنية، وتسليم السالح، 
واستعادة الدولة، دون تشكيل حكومة جديدة 

يكونون شركاء رئيسيني فيها.
وقـــال الصحافي اليمني فيـــاض النعمان، 
الذي يرافـــق الوفد اإلعالمي للحكومة اليمنية 
مـــن الكويت، إن اجللســـات الصباحية للجان 
املشـــكلة انتهت دون حتقيق أي تقدم إيجابي 

عدا ما مت التوصل إليه في جلنة املختطفني.
ومت االتفـــاق بشـــكل مبدئـــي علـــى قيـــام 
احلوثيني بإطالق ســـراح خمسني في املئة من 
املعتقلني في الســـجون على أن يكون اخلمسة 
الذيـــن شـــملهم القـــرار األممـــي 2216 كوزير 
الدفـــاع في احلكومة الشـــرعية اللواء محمود 
الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق 
الرئيس عبدربه منصور هادي على رأس قائمة 

من سيتم إطالقهم في غضون عشرين يوما.
ولفـــت النعمـــان إلى أن جلنة االنســـحاب 
وتســـليم السالح لم حتقق أي تقدم يذكر نظرا 
إلصـــرار وفـــد املتمردين على دمـــج عملها مع 

اللجنة السياسية.
وأضاف النعمان في تصريح لـ“العرب“ أن 
كال من وفد احلكومة واملتمردين قدما تصورا 
مكتوبـــا يتضمـــن كيفية تنفيذ مهـــام اللجنة، 
في الوقـــت الذي يصـــر فيه احلوثيـــون على 
تركيـــز عمل اللجنة في اجتاه تشـــكيل حكومة 
وفاق وســـلطة تنفيذية دون التطرق الستعادة 

مؤسسات الدولة“.
من جهته قـــال احمللل السياســـي اليمني 
مـــن الكويت إن  فيصل املجيـــدي لـ“العـــرب“ 
”املشـــاورات مازالت عالقة عنـــد إجراءات بناء 
الثقة، حيث حتولت قضيـــة املعتقلني وقضية 
فك احلصار عن تعز مـــن إجراءات لبناء الثقة 

تسبق البدء في املشاورات.“
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} بريوت - أحدثت بلدة عرســـال شرقي لبنان 
االنتخابـــات البلدية واالختيارية  المفاجأة في 
التـــي انطلقـــت األحـــد الماضـــي، وتنتهي في 

التاسع  والعشرين من هذا الشهر.
ورفضت عرســـال الخيارات التي تبدي ميال 
إلى إعادة انتخاب رئيس البلدية الســـابق علي 
الحجيـــري الملقب بأبوعجينـــة، والذي يعتبره 
الكثيـــر مـــن أهل البلـــدة الســـبب وراء ما طال 
البلدة من اتهامات بافتعال مشـــاكل مع الجيش 
اللبناني، والتراخي في مكافحة تسلل العناصر 

المتطرفة إلى داخل البلدة.
وتشـــكلت ثالث لوائح انتخابية في عرسال 
هـــي الئحـــة ”عرســـال تجمعنا“ التي يرأســـها 

علي الحجيري رئيس البلدية الســـابق والئحة 
”عرســـال أوال“ برئاسة حسين رشيد الحجيري، 
باســـل  برئاســـة  عرســـال“  والئحة ”مســـتقبل 

الحجيري والتي كان الفوز من نصيبها.
وقال رئيـــس البلدية الجديد في تصريحات 
لـ“العـــرب“ ”أبو عجينة كان في واجهة المعركة 
االنتخابية ضدنا، وكان مدعوما من المستقبل، 
وهذا ما جعل المعركـــة االنتخابية تأخذ طابع 
إســـقاطه، ولكن مع ذلك أؤكد أننا لسنا في وارد 
فتـــح ســـجال معه أو مـــع تيار المســـتقبل، بل 

نحرص على أن نمد يدنا لكل أطياف عرسال“.
وحدد رئيـــس البلدية الفائـــز طبيعة هوية 
بلديتـــه قائال ”ال صلة لنا مـــع أي جهة حزبية، 
وقد ســـيقت خالل المعركة ضدنا اتهامات بأننا 

مع حزب الله، وهذه اتهامات ال أساس لها“.

ويرد على االتهامات التي طالت أهل عرسال 
بأنهم ضد االنتخاب أساســـا، وأنهم يقفون في 
صف اإلرهابيين ”لقد بلغت نســـبة االنتخابات 
في عرســـال 58 في المئة وهي كما يبدو النسبة 
األعلى التي تم تســـجيلها فـــي كل االنتخابات 
البلديـــة، وما أعاق وصولها إلى الـ70 في المئة 
هو أن هناك أشـــخاصا لم يستطيعوا االنتخاب 
نظرا لخلل في الســـجالت، ولو كانت السجالت 
صحيحـــة لكن جميع الموجوديـــن قد انتخبوا، 

ولكانت النسبة كبيرة جدا“.
ومـــا يلفـــت االنتباه هـــو تناقـــض صورة 
اإلرهاب التي ألصقت بعرســـال مع هذه القرية 
التي أعطت امرأة هي ريما كرنبي أعلى نســـبة 
أصوات، وقال الحجيري ”لقد نالت كرنبي وهي 
امراة متحضرة ومنفتحة ومتحررة (زيادة)، إذا 

صـــح التعبير، أصواتا أكثر مني، فهل يمكن أن 
يصدر هذا الخيار عن ناس متعصبين“.

ويدعو الرئيـــس الجديد للبلدية إلى ”النظر 
إلى عرســـال كما هي فعال“. ويؤكد أن ”اإلرهاب 
ال يمثل سوى قلة قليلة في عرسال، وأنه بسببه 
عمـــد الجميع الى إشـــاحة النظر عن المشـــاكل 
الكبرى التي تعاني منعها القرية، والتي أبرزها 
خطر تعرض 5 ماليين شـــجرة للتيبس بســـبب 
عدم قدرة األهالي إلى الوصول إلى أراضيهم“.

 2014 أغســـطس  فـــي  عرســـال  وشـــهدت 
اللبنانـــي  الجيـــش  بيـــن  عنيفـــة  مواجهـــات 
وتنظيمي النصرة وداعـــش المتطرفين انتهت 
بوقـــوع قتلـــى وجرحى مـــن كال الجانبين، كما 
اختطـــف عشـــرات الجنود، أفرج عـــن معظمهم 

نهاية العام الماضي.

} دمشــق – قـــررت الحكومـــة األميركية تعليق 
قســـم من التمويـــل المخصـــص لمنظمات غير 

حكومية معروفة ناشطة في سوريا.
وجـــاء القـــرار في أعقـــاب تحقيـــق يجريه 
مكتـــب المفتش العام التابـــع للوكالة األميركية 
للتنمية الدولية الذي اكتشـــف وجود شبكة من 
الموردين التجارييـــن وموظفين من المنظمات 
غيـــر الحكومية متورطة ”في تزوير المناقصات 
ومخططات متعـــددة للرشـــوة والعموالت غير 
المشـــروعة تتعلق بعقود إيصال المســـاعدات 

اإلنسانية داخل سوريا“.
ويركز التحقيق المســـتمر علـــى المنظمات 

العاملة على الحدود التركية السورية.
وأعلنت الوكالة األميركيـــة للتنمية الدولية 
(يـــو أس آيد) في بيان أنـــه لديها ”قرار بتعليق 
نشـــاط 14 هيئة وفـــردا في تركيـــا يعملون في 

برامج مساعدات“.
وأشـــار البيـــان إلـــى ”شـــبكة مـــن التجار 
والموظفيـــن في منظمات غير حكومية تواطأوا 
للتالعب في مناقصات، فضال عن وجود العديد 

من الحاالت تتعلق بدفع الرشاوى.
وصـــرح مســـؤول كبيـــر في ”يـــو أس آيد“ 
رفض الكشـــف عن هويته أن التحقيق الذي بدأ 
في مارس 2015، ركز على المشتريات في تركيا، 
وأن القضية تشـــمل خصوصا استبدال بضائع 

ببضائع أخرى.
وأوضـــح المســـؤول أن الشـــركات التركية 
الخاصـــة كانـــت تبالـــغ فـــي تســـعير بضائع 
متدنيـــة الجـــودة لتبيعها إلـــى المنظمات غير 
الحكوميـــة وتختلـــس المبلغ الفائـــض. واألمر 
يتعلـــق خصوصـــا ببطانيات ومواد أساســـية 

أخرى مخصصة لآلالف من السوريين الهاربين 
من النـــزاع الذي أوقع أكثر مـــن 270 الف قتيل 

واآلالف من النازحين والالجئين منذ 2011.
وتتهـــم المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة بعدم 
مراقبـــة عمليـــات الشـــراء، كمـــا يتهـــم بعض 

موظفيها بالتواطؤ في القضية.
ولم تحدد الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
المنظمـــات المعنية بالقضية لكن مصادر أكدت 
أن من بينها الهيئة الطبية الدولية (إي أم سي) 
ولجنة اإلنقاذ الدولية (إي آر سي) التي يديرها 
وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي الســـابق ديفيد 
ميليباند، والمنظمة غيـــر الحكومية األيرلندية 
(غـــول)، وأن تلـــك المنظمات عوقبـــت بتعليق 

التمويل جزئيا على األقل.
وحققـــت المنظمات غيـــر الحكومية الثالث 
مداخيل ضخمة منذ بداية األزمة الســـورية في 

العـــام 2011، فـــي ظـــل تزايد الدعـــم المالي من 
الجهات الفاعلة.

ووفق شـــبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) فقد 
زاد دخـــل الهيئة الطبية الدوليـــة إلى أكثر من 
الضعف، فيما قفز دخل منظمة ”’غول“ بنســـبة 
94 بالمائة بين عامي 2013 و2014 فقط. أما لجنة 
اإلنقـــاذ الدوليـــة، التي تعتبر أكبـــر المنظمات 
الثالث مـــن حيث اإليرادات، فإنهـــا تدير حاليا 

تمويال سنويا يربو على 500 مليون دوالر.
وتعتمـــد المنظمات غيـــر الحكومية الثالث 
بشكل أساســـي على المصادر الحكومية، حيث 
تتلقـــى مكاتب الهيئـــة الطبيـــة الدولية ولجنة 
اإلنقاذ الدولية في الواليـــات المتحدة أكثر من 
ثلثـــي تمويلها من الحكومـــة. وتحصل مكاتب 
الهيئة الطبيـــة الدولية في الواليـــات المتحدة 
والمملكـــة المتحدة مجتمعة على اثنين بالمائة 

فقط مـــن دخلها من األفراد، ويتلقى مكتب لجنة 
اإلنقاذ الدولية في الواليات المتحدة 68 بالمائة 
مـــن تمويله من المنح الحكوميـــة، وفقًا لنماذج 
الضرائـــب العامة. وتحصل منظمة ”غول“ على 
تمويل مـــن الوكالة األميركيـــة للتنمية الدولية 

والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي.
وبالتالي فإن وقف الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية لجزء من مســـاعداتها لهاته المنظمات 

سيؤثر بشكل كبير عليها.
ويقول مهتمون بالمجال اإلنســـاني إن قرار 
تعليق جزء من التمويل سيؤثر بشكل كبير على 
الماليين من الســـوريين الذين يعتمدون بشكل 
رئيسي على المنظمات غير الحكومية إلعالتهم.

ويحمل هؤالء المســـؤولية للمنظمات التي 
حادت عـــن دورها اإلنســـاني، وأصبحت مجرد 

شركات احتكارية عابرة لألزمات.

الهيئات {اإلنسانية} أكبر املستفيدين من األزمة السورية
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أخبار
 [ الحكومة األميركية تجمد تمويلها لعدد من المنظمات الدولية المعروفة 
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◄ اعتبرت وسائل إعالم إيرانية، 
الخسائر الكبيرة التي لحقت 
بالقوات اإليرانية في منطقة 
”خان طومان“ بريف محافظة 

حلب السورية ”كارثة“، نجمت 
عن ”خرق“ جيش الفتح الذي 

يضم عددا من فصائل المعارضة 
السورية، للهدنة المعلنة في 

حلب.

◄ أدانت محكمة إسرائيلية 
طفال من سكان القدس الشرقية 

بمحاولة ”القتل“ مرتين وحيازة 
”سكين“، وفق عائلة الطفل.

◄ قتل جندي مصري وأصيب 6 
شرطيين بينهم ضابط، الثالثاء، 

في هجمات متفرقة استهدفت 
قوات األمن والجيش في سيناء 

شمال شرقي البالد، بحسب 
شهود عيان ومصدر أمني.

◄ استقبل رئيس الوزراء األردني 
عبدالله النسور نائب وزير الدفاع 
التركي شوآي ألباين، على هامش 

مشاركة األخير في فعاليات 
الدورة الـ11 لمعرض ”سوفكس 
�2016 المتخصص بالصناعات 
العسكرية، في العاصمة عّمان.

◄ أصيبت إسرائيليتان بجروح 
طفيفة الثالثاء، في القدس 
الشرقية عندما هاجمهما 

فلسطينيون على األرجح طعنا 
والذوا بالفرار، وفق الشرطة 

اإلسرائيلية.

◄ وجه وزير الخارجية 
السوداني إبراهيم غندور 

انتقادات لفرنسا الستضافتها 
اجتماعات المعارضة السودانية.

◄ أوقفت المديرية العامة لألمن 
العام اللبناني مواطنا لبنانيا 

النتمائه إلى تنظيم إرهابي.

باختصار

ــــــر حكومية معروفة في   تورط منظمات غي
صفقات مشــــــبوهة بسوريا، يعكس الواقع 
ــــــر عن حتــــــول العديد مــــــن املنظمات  املري
ــــــة إلى مجــــــرد شــــــركات احتكارية  الدولي
تســــــتثمر فــــــي األزمات لتحقيق مكاســــــب 

خيالية بدعوى الدفاع عن «اإلنسانية».

{مهما بعدت المســـافات أو قربت من الضروري تأكيد التالقي والتحالف والتشاور  مع أوسع شريحة 

من تيار المستقبل، خصوصا وأن هناك محاولة للنيل من رئيسه من طارئين وحديثي النعمة}.
وليد جنبالط
رئيس اللقاء الدميقراطي اللبناني

{الضربات الروسية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة في سوريا كانت دقيقة وقوية 

وفعالة، لكن مازال الوضع هناك معقدا وال يزال يتعين على الجيش السوري القيام بالكثير}.
فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

عرسال تؤكد والءها للدولة اللبنانية عبر االنتخابات البلدية

كفانا متاجرة

الحكوميـــة في  المنظمـــات غيـــر 

ســـوريا أصبحـــت مجرد شـــركات 

احتكارية عابرة لألزمات

◄

} القاهــرة - قطـــع االتصـــال الهاتفي الذي 
أجـــراه الرئيس الروســـي فالدميير بوتني مع 
نظيره املصري عبدالفتاح السيســـي الثالثاء، 
الطريق على تكهنات راجت مؤخرا بشأن فتور 

العالقات بني البلدين.
وذكر بيـــان للكرملني أن االتصال ركز على 
األوضاع فـــي ســـوريا وليبيـــا، وأن الرئيس 
املصري أشاد باجلهود التي تبذلها روسيا في 

محاربة اجلماعات اإلرهابية.
كما تناول جهود إعادة تثبيت اتفاق وقف 
إطالق النار في ســـوريا، والضمانات املطلوبة 
الســـتئناف احملادثات السياسية بني األطراف 

السورية حتت رعاية األمم املتحدة.
وانهـــار، مؤخـــرا وقـــف إطـــالق النار في 
سوريا، واشـــتدت املعركة في مدينة حلب بني 

اجليش السوري وفصائل املعارضة.
وكان التفاهـــم حـــول احلفـــاظ على وحدة 
األراضـــي الســـورية محورا مهمـــا في حديث 
السيســـي وبوتني، والرغبة فـــي التوصل إلى 
حل سياسي يعزز الســـيادة السورية، ومينع 

انهيار مؤسسات الدولة في املرحلة املقبلة.
أن  وذكرت مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
االتصـــال جاء في إطار رئاســـة مصر احلالية 
ملجلـــس األمن، وعضويتها في مجموعة الدعم 

الدولية لسوريا.
في مـــا يخص امللف الليبـــي قالت مصادر 
إن الرئيس السيسي أكد  سياســـية لـ“العرب“ 
علـــى التزام بـــالده بالشـــرعية الليبيـــة التي 
يختارها الشعب، واحلفاظ على وحدة البالد، 

ورفض أي تدخل عسكري خارجي.
ودعـــا الرئيـــس املصري نظيره الروســـي 

للمساعدة في إيجاد حل لألزمة الليبية.
وكان السيســـي التقـــى في القاهـــرة هذا 
األســـبوع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، 
وبحث معه ســـبل مســـاعدة احلكومة الليبية 
كل  علـــى  ســـيطرتها  وبســـط  مهامهـــا  ألداء 

األراضي.
وعلـــى الصعيـــد الثنائـــي شـــدد اتصال 
الرئيس الروســـي بنظيره املصري على أهمية 
املضـــي نحـــو تعزيـــز العالقـــات، ومواصلة 
اجلهود من أجل اســـتئناف رحـــالت الطيران 
بني البلدين متهيدًا لعودة تدفق الســـياحة من 

روسيا.
وقالت جيالن عالم مساعد وزير اخلارجية 
إن االتصال عكس  املصري (سابقا) لـ“العرب“ 

حجم االهتمام بدور مصر في املنطقة.

روسيا تستعيد زخم 

التنسيق حول سوريا مع مصر

مسدس في معرض سوفكس 2016 يثير اهتمام الملك عبدالله الثاني

واشنطن تزود عمان 

بصواريخ {تاو} هذا العام

} عمــان - أعلنت شـــركة ريثيـــون األميركية 
الثالثاء، أنهـــا وقعت مع األردن اتفاقا لتزويده 

مبنظومة صواريخ ”تاو“ املوجهة السلكيا.
وقالت الشركة في بيان على هامش معرض 
”ســـوفكس 2016“ للصناعات الدفاعية في عمان 
إنها وقعت مع األردن اتفاقا ”لشـــراء صواريخ 
تـــاو التي يتـــم إطالقها من أنبوب باســـتخدام 

أنظمة تعقب بصري وتوجيه السلكي“.
وأضافـــت أنهـــا ســـتقوم بتســـليم األردن 
الصواريـــخ ابتـــداء من العام احلالـــي، مؤكدة 
أن هذا الســـالح ”يتيح دقـــة عالية في االصابة 
وبكلفة منخفضة“. لكن الشـــركة لم حتدد قيمة 

الصفقة أو عدد الصواريخ.
وتعـــد صواريـــخ تـــاو ســـالحا رئيســـيا 
مضادا للـــدروع ومتتاز بدقتها ومداها الطويل 

وتستخدم بشكل واسع حول العالم.
وأدى حصول املعارضة الســـورية املسلحة 
للمرة األولى على صواريـــخ تاو عام 2014 إلى 
نقلـــة نوعية في مســـتوى القتـــال ضد اجليش 

السوري في النزاع الدائر منذ العام 2011.
ويحصـــل األردن، وهـــو حليـــف أساســـي 
لواشـــنطن في املنطقة، على مساعدات سنوية 
تتجاوز قيمتها هذا العام 2،1 مليار دوالر منها 

460 مليونا مساعدات عسكرية.
ويعقد معرض ”سوفكس 2016“ للصناعات 
الدفاعيـــة ومعـــدات قوات العمليـــات اخلاصة 

مبشاركة 380 شركة.

ّ



} برلني - فتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبـــي، خالل لقائه املستشـــارة 
األملانيـــة أجنيـــال ميـــركل فـــي برلـــني ملفات 
الشراكة االســـتراتيجية بني اإلمارات وأملانيا 
والتعـــاون في عّدة مجاالت، ال ســـيما محاربة 
اإلرهـــاب والبحث عن حلول ومخارج ســـلمية 

ألزمات املنطقة العربية وصراعاتها.
وجاءت زيارة الشـــيخ محّمـــد بن زايد إلى 
أملانيا، وهـــي الثانية بعد زيـــارة كان قام بها 
في يونيو ٢٠١٤، مكرســـة لتوّجه اإلمارات نحو 
تنويع شراكاتها عبر العالم، ال سيما مع قواه 

الكبرى ودوله املتقّدمة.
وباتت هـــذه الدولة اخلليجيـــة الصاعدة 
جتـــد لها من املؤهـــالت، بفعل مـــا حققته من 
تطور ومـــا راكمته من إجنـــازات في مختلف 
املجـــاالت، ما يتيح لها جتـــاوز االرتهان لعدد 
محدود من الشركاء وتوســـيع دائرة حلفائها 
االستراتيجيني عبر العالم، وهو ما كان سعى 
إليه الشـــيخ محمد بن زايـــد من خالل زيارات 
ســـابقة إلـــى دول ذات وزن عاملـــي على غرار 

روسيا والصني.
وتســـتثمر دولة اإلمارات فـــي حتقيق تلك 
الشـــراكات فـــي مختلـــف املجاالت، ســـمعتها 
الدوليـــة وثقـــة الشـــركاء فيهـــا كبلـــد مزدهر 
اقتصاديا ومستقر سياسيا وأمنيا يستند إلى 
دبلوماسية نشطة ذات صوت مسموع إقليميا 

ودوليا.
وقال مراقبون ووســـائل إعـــالم أملانية إن 
زيارة الشـــيخ محمد بن زايد اكتســـت أهمية 
خاصـــة ألملانيا الباحثة عن شـــركاء أكفاء في 
الشـــرق األوســـط واملنطقة العربية يساعدون 

في حلحلـــة أزمات املنطقة التي حترص برلني 
كقاطرة لالحتاد األوروبي أن ال يصل تأثيرها 

إلى القارة العجوز.
كما أشـــاروا إلى تزامن الزيارة مع احلراك 
اإلقليمي والدولي النشـــط باجتاه البحث عن 
حلول ومخارج سلمية ألزمات املنطقة العربية، 
حيـــث تظل دولة اإلمارات طرفا ضروريا وقوة 

اقتراح للحلول ال غنى عنها.
وشـــرح هـــؤالء أّن أملانيـــا جتد فـــي دولة 
اإلمـــارات شـــريكا اقتصاديا وسياســـيا، يعّد 
من بني األنســـب فـــي محيطه، الســـتناده إلى 
جتربـــة اقتصادية بالغة النشـــاط، فضال عّما 
ميّيز تلك الدولة من اســـتقرار سياسي وأمني، 
ومـــن دبلوماســـية نشـــطة تعمـــل فـــي ضوء 
جملة مـــن املبـــادئ الثابتة جعلـــت لإلمارات 
صوتا مســـموعا في احملافل الدولية، وسّهلت 

تواصلها مع مختلف دول العالم.
كمـــا لفتوا إلى مـــا تبديه دولـــة اإلمارات 
من حـــرص على تنويع شـــركائها عبر العالم، 
ورغبة في االستفادة من جتارب الدول املتقدمة 
علميـــا وتكنولوجيـــا، مثـــل أملانيـــا، تنفيـــذا 
لبرنامج إماراتي طمـــوح جللب أحدث العلوم 

والتكنولوجيات وتوطينها.
وخالل استقبالها الشـــيخ محمد بن زايد، 
اإلثنـــني، في مقـــر ضيافة احلكومـــة األملانية 
في قصر ستولش ميســـيبرج شمال العاصمة 
برلني، عّبـــرت ميركل عن حـــرص بالدها على 
تقويـــة العالقات مع دولة اإلمارات وترســـيخ 
التعـــاون معها، فيما اعتبر الشـــيخ محمد بن 
زايـــد أن مجال التعـــاون بني البلدين واســـع 

ويفتح فرصا جديدة وكبيرة للطرفني.
وشـــملت مباحثات الشـــيخ محمد بن زايد 
واملستشـــارة ميركل خـــالل اللقـــاء العالقات 
االســـتراتيجية بـــني اإلمـــارات وأملانيا بهدف 
تعزيزها مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين، 
إضافة إلى اســـتعراض عالقـــات التعاون في 
والتنموية  والصناعية  االقتصاديـــة  املجاالت 
والتعليمية والشـــراكات القائمـــة بني البلدين 

والســـبل الكفيلة بتنميتهـــا وتطويرها، وكذا 
القضايـــا واملســـتجدات في املنطقة وبشـــكل 
الهدنـــة  ومســـار  الســـورية  األزمـــة  خـــاص 
واملفاوضـــات التي ترعاهـــا األمم املتحدة في 
هذا اإلطار، فضال عن ملف اليمن ومستجدات 
احملادثـــات اجلارية فـــي الكويـــت، واجلهود 
اإلماراتيـــة األملانيـــة فـــي محاربـــة التطـــرف 
واجلماعـــات اإلرهابية، فضال عـــن التطورات 
في العراق وليبيا وتنســـيق وتشاور البلدين 
حول هذه امللفات والقضايا السياسية األخرى 

ذات االهتمام املشترك.
وقـــال الشـــيخ محمد بن زايـــد إن عالقات 
بالده بأملانيا ”متضي نحو آفاق أوسع خاصة 

في ظـــل الشـــراكة االســـتراتيجية والعالقات 
املتناميـــة بني البلدين ملـــا تتميز به من تقارب 
في املواقف جتاه القضايا اإلقليمية والعاملية 
على كافة املستويات السياسية واالقتصادية“.

وأكد أنه على الرغم من النمو والتطور في 
العالقـــات بني البلديـــن، إال أن مجال التعاون 
واملشـــاركة أمامهما مازال واسعا لالرتقاء به 
وخلق فرص جديدة ومفيدة للطرفني وبشـــكل 
خـــاص في القطاعـــات االقتصادية والتجارية 
والتكنولوجيـــا والعلـــوم واملعرفـــة والتعليم 

والطاقة املتجددة.
وبـــّني أن العالقـــات بـــني دولـــة اإلمارات 
العربية املتحدة وأملانيا القائمة على االحترام 

املتبادل واملصالح املشتركة ال تقتصر فائدتها 
على البلدين فقط بـــل تتجاوزهما إلى املنطقة 
من خالل جهودهما ومســـاهمتهما في جهود 
املجتمـــع الدولـــي في طـــرح احللـــول الفاعلة 
للعديـــد من القضايا السياســـية واالقتصادية 

والتنموية واإلنسانية حول العالم.
العالقـــات  تعزيـــز  اجلانبـــان  وأكـــد 
االســـتراتيجية بني البلديـــن وتنمية وتطوير 
التعاون في املجـــاالت كافة. كما أكدا مواصلة 
جهود البلدين وتعاونهما في مكافحة اإلرهاب 
والعنف والتطرف والعمل على إحياء الســـالم 
وقيم التعايش والتفاهم والتسامح في املنطقة 

وتعزيز األمن واالستقرار فيها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الشيخ محمد بن زايد في ألمانيا لتوسيع دائرة الحلفاء االستراتيجيين لإلمارات

[ مباحثات مع ميركل شملت مكافحة اإلرهاب وملفات اليمن وسوريا وليبيا [ سعي إماراتي لتنويع الشركاء عبر العالم

[ اختالق أزمة دبلوماسية للتغطية على ارتباك شديد أمام المتغيرات اليمنية والسورية والعراقية
◄ قام األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، ولي ولي العهد وزير 
الدفاع السعودي، اإلثنين، بزيارة 

قصيرة إلى قطر التقى خاللها األمير 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث 

معه عالقات البلدين و«تطورات 
األحداث في المنطقة والجهود 

المبذولة تجاهها». 

◄ أعلن السفير السعودي في مصر، 
أحمد بن عبدالعزيز قطان، عن 

تحويل الرياض ما يعادل 60 مليون 
دوالر إلى حساب وزارة المالية 

الفلسطينية قيمة مساهمات المملكة 
لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية 

لألشهر الثالثة األولى من سنة 2016.

◄ أقدم تنظيم داعش، بحسب مصدر 
في الشرطة العراقية، على إحراق 

عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم 
ثالثة أطفال وقعوا في كمين للتنظيم 

أثناء محاولتهم الفرار من مناطق 
يسيطر عليها مقاتلوه في ناحية 

الرياض غربي كركوك بشمال العراق.

◄ قّررت السلطات البحرينية إطالق 
سراح الناشطة المعارضة، زينب 

الخواجة، التي تقضي عقوبة السجن 
لمدة ثالث سنوات وشهر بعد إدانتها 

بإهانة ملك البالد، وذلك ألسباب 
إنسانية تتعلق بعدم إلحاق األذى 
النفسي برضيعها البالغ من العمر 

سنة واحدة.

◄ كشف مصدر أمني يمني أن 
عمليات التمشيط التي أعقبت تحرير 

مناطق حضرموت بشرق البالد 
من عناصر تنظيم القاعدة أسفرت 

عن اعتقال العشرات من عناصر 
التنظيم واكتشاف عدد كبير من 

مخابئ السالح، إضافة إلى تفكيك 
عدد من المركبات المفّخخة التي 

لم يجد التنظيم متسعا من الوقت 
الستخدامها.
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أخبار

زيارة الشــــــيخ محمــــــد بن زايد إلى أملانيا ولقاؤه املستشــــــارة ميركل جــــــاءا بالتزامن مع 
احلراك اإلقليمي والدولي النشط باجتاه البحث عن مخارج سلمية ألزمات املنطقة العربية 
وصراعاتها وبسط االســــــتقرار فيها والتصدي للظاهرة اإلرهابية. وهو عامل مهم لبرلني 
الباحثة عن شركاء أكفاء في الشرق األوسط واملنطقة العربية يساعدون في حلحلة أزمات 
املنطقة التي حترص أملانيا كقاطرة لالحتاد األوروبي على أن ال يصل تأثيرها إلى القارة 

العجوز.

«أدركنا منذ البداية أن طريق اإلصالح ومحاربة الفساد لن يكون سهال، لكننا واثقون من كسب 

هذه املعركة ألن شعبنا يقف معنا}.

حيدر العبادي
 رئيس الوزراء العراقي

«األوضاع املضطربة تفرض علينا دراســـة الواقع الذي تعيشه املجتمعات الخليجية في شتى 

املجاالت وتطالبنا بالتركيز على مستويات التعليم الجيد وتمكني املرأة وقضايا الشباب}.

عبدالرحمن التوحيد
 رئيس رابطة االجتماعيني الكويتية

عالقات تؤطرها مصالح وأهداف مشتركة

باختصار

تتجاوز  اإلمـــارات وأملانيـــا  عالقات 

فائدتهـــا البلديـــن إلـــى املنطقـــة 

ككل مـــن خـــالل مســـاهمتهما في 

إيجاد الحلول لقضاياها

◄

} الكويــت - رفضت الكويت، الثالثاء، اتهام 
طهــــران لها بدعم حــــركات انفصالية إيرانية، 
مؤكــــدة أن ”السياســــة اخلارجيــــة الكويتية 
واضحــــة وتعتمد على مبدأ عــــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية ألي دولة“.
وزارة  اســــتدعت  أن  بعــــد  ذلــــك  وجــــاء 
اخلارجيــــة اإليرانية، اإلثنــــني، القائم بأعمال 
الســــفارة الكويتية في طهران احتجاجا على 
ما وصفته باســــتضافة الكويــــت ”للعديد من 
التجمعــــات للمعاديــــن للثــــورة اإلســــالمية“، 
فــــي إشــــارة إلى مؤمتــــر نظمته شــــخصيات 
اجتماعية تنتمي إلــــى العرب األحوازيني في 

إيران.
وقال مراقبون إّن ما أقدمت عليه طهران هو 
مبثابة فتح ملناوشة مع غرميتها الرياض عبر 
البوابة الكويتية، في ظل عجزها عن املواجهة 
املباشــــرة مع القوة السياسية والدبلوماسية 

واإلعالمية املتزايدة للسعودية.
وقــــرأوا فــــي اخلطــــوة اإليرانية ”ســــعيا 
الفتعــــال أزمة مع الكويت لصــــرف نظر الرأي 
العام احمللي على حالة االرتباك الشــــديد التي 
تواجهها سياســــاتها في املنطقــــة العربية، ال 
سيما في ســــوريا حيث تكشف األرقام فداحة 

اخلسائر في صفوف مقاتليها في حلب“.
واعترفــــت إيران، الثالثــــاء، مبقتل ١٣ من 
خبرائها العســــكريني املشــــاركني فــــي القتال 
إلــــى جانــــب قوات النظــــام الســــوري. وأعلن 
مســــؤول عسكري إيراني أّن الثوار السوريني 
يحتفظــــون بجثث ١٢ من القتلــــى اإليرانيني، 
إضافة إلى أســــرهم ستة عســــكريني إيرانيني 

أحياء.
ويســــاور القيــــادة اإليرانيــــة قلق شــــديد 
حيال نفــــوذ طهران في بعــــض بلدان اجلوار 
العربــــي وهي تــــراه يتراجع فــــي اليمن بفعل 
جهود سعودية خليجية متكنت من محاصرة 
حلفائها احلوثيني والضغط عليهم عســــكريا 
وإجبارهــــم على اجللوس إلــــى طاولة احلوار 
السياســــي فــــي الكويــــت. وفي العــــراق تكاد 
طهران تقف عاجزة أمام انفراط عقد األحزاب 

الشــــيعية احلاكمة املوالية لهــــا والتي دخلت 
في صراع مفتوح على الســــلطة يهّدد مكانتها 
في قيادة البلد. كما بدأت إيران تشــــعر بوطأة 
احلصار اخلليجي والعربي الشــــديد حلليفها 
األساســــي حزب الله واألداة الرئيسية لها في 

تأمني نفوذها في لبنان.
وقد أبدت الكويــــت التزاما تاما بتنفيذ ما 
يقتضيه تصنيف احلزب من قبل بلدان مجلس 
التعاون اخلليجي من إجــــراءات ضّد املنتمن 
إليه واملتعـاملني معه وبـادرت بالفعل بترحيل 
عدد منهم ومنعت عددا آخر من دخول البالد.

وجاء االحتجــــاج اإليراني ليكّرس البرود 
في العالقــــات الكويتية اإليرانية، على اعتبار 
الكويت جزءا من منظومة دول مجلس التعاون 
اخلليجــــي التي تديــــن أغلبها بشــــكل متكّرر 
تدخالت إيــــران في شــــأنها الداخلي وعملها 
على زعزعة اســــتقرار املنطقة من خالل دعمها 
جلماعات مسّلحة على غرار جماعة حزب الله 

اللبناني وميليشيا احلوثي في اليمن.
وبلغــــت ذروة التوتر في العالقات بني جّل 
بلــــدان اخلليج وإيران بعــــد االعتداءات التي 
طالت ســــفارة وقنصلية السعودية في طهران 
ومشــــهد على إثر إعدام سلطات اململكة لرجل 
الدين الشيعي السعودي منر النمر بعد إدانته 

بالتورط في أعمال إرهابية.
وسبق للكويت أن احتّجت لدى إيران بعد 
ثبوت ضلوع أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية 
فــــي عمليــــة تهريــــب وتخزين أســــلحة داخل 
األراضي الكويتية ضمن قضية ما بات يعرف 
بخلية العبدلي التي ال يزال نظرها جاريا أمام 

القضاء الكويتي.

لهــــا  إيــــران  اتهــــام  الكويــــت  ورفضــــت 
باحتضان عناصر مناوئة لطهران، وذلك على 
لســــان مصدر دبلوماســــي نقلت عنه صحيفة 
الــــرأي احمللية قوله إن ”االتهام اإليراني ليس 
له أي أســــاس، فالكويت ال تدعــــم أي حركات 
انفصالية، وسترد عبر القنوات الدبلوماسية 
علــــى احتجاج طهران، خصوصــــا أن املؤمتر 
الــــذي احتجــــت إيــــران فــــي شــــأنه نظمتــــه 
شــــخصيات اجتماعيــــة وال عالقــــة ألي جهة 

رسمية به“.
وشــــرحت ذات الصحيفــــة أّن ”االحتجاج 
اإليرانــــي يتعلق بنــــدوة عقدت فــــي الكويت، 
عنــــوان ’أحــــواز  املاضــــي، حتــــت  الثالثــــاء 
اســــتضافها األمني  العرب فــــي كويت العرب‘ 
العــــام املســــاعد الحتــــاد احملامــــني العــــرب 
دوخي احلصبان، وشــــهدت مشــــاركة عدد من 
بينهم  السياســــية  والشــــخصيات  الناشطني 
النائب السابق علي الدقباسي وبدر الداهوم، 
كما شــــهدت حضور السفير الســــعودي لدى 

الكويت عبدالعزيز الفايز“.
دبلوماســــي إن ”طهــــران  مصــــدر  وقــــال 
احتجت أيضا على استضافة الكويت للقاءات 

يجريهــــا أعضــــاء الوفــــد اليمنــــي احلكومي 
املشــــارك في مشــــاورات الســــالم مع ناشطني 
ومعارضــــني من األحــــواز، بينها لقــــاء وزير 
اخلارجية اليمنــــي عبدامللك املخالفي مع وفد 

من حركة النضال العربي لتحرير األحواز“.
ومــــن جهته، أوضح احلصبــــان أنه ”أقام 
حفــــل عشــــاء دعا إليــــه مجموعة مــــن األدباء 
واحملامــــني وبعــــض اإلعالميــــني األحوازيني 
العــــرب مــــن املهجــــر وحضــــره مجموعة من 
الشــــعراء ونواب ســــابقون وحاليون ومنهم 
حقوقيون تونســــيون ســــبق أن حصلوا على 
جائــــزة نوبــــل ألنهــــم كان لهــــم دور كبير في 

احملافظة على بلدهم من اللهيب العربي“.
واســــتغرب احلصبــــان مــــن ”عــــدم حترك 
إيــــران واحتجاجهــــا على البرملــــان األوروبي 
يناقــــش  عندمــــا  والفرنســــي  والبريطانــــي 
هــــؤالء القضية األحوازيــــة، بينما حتتج على 
الكويت“، مذّكرا بـ“مؤمتــــرات عقدت علنا في 
فرنســــا والدمنارك والسويد وإيطاليا ومصر 
ودول أخرى ناقشت صراحة انتهاكات حقوق 
اإلنسان في األحواز والشعوب غير الفارسية، 

ولم تتحرك طهران لالحتجاج عليها“.

دبلوماسية النفاق

من اليمن إلى سوريا إلى العراق مرورا بلبنان.. طهران تشعر بوطأة احلصار السعودي 
اخلليجــــــي لنفوذها، وحتاول أن جتد لها غطاء ظرفيا الرتباكها بافتعال أزمة دبلوماســــــية 

مع الكويت.

إيران تفتح مناوشة مع السعودية من بوابة الكويت

الحصـــار  بوطـــأة  تشـــعر  إيـــران 

الخليجي والعربي الشديد لحليفها 

األساســـي حزب الله وأحد أدواتها 

الرئيسية في املنطقة

◄



 محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - فـــي إطار تنويع شـــركائه يعمل 
املغـــرب علـــى االنفتـــاح االســـتراتيجي على 
عـــدة دول مـــن بينها جمهوريـــة الصني التي 
تعـــرف عالقاتها مع املغرب تطورا مطردا منذ 
خمســـني ســـنة، وتأتي الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها العاهل املغربي امللك محمد السادس 
إلـــى جمهورية الصـــني الشـــعبية ابتداء من 
األربعاء، تعزيزا ملســـار االنفتاح الذي دشـــنه 
املغرب على العديد مـــن الدول املهمة وتأكيدا 

للشراكة املتميزة واملتطورة بني البلدين.
ويرتقب أثناء زيارة العاهل املغربي لبكني 
تدشني الشراكة اإلســـتراتيجية واالقتصادية 
الصينيـــة املغربية توطيدا للتعـــاون الثنائي 
على عـــدة مســـتويات سياســـيا واقتصاديا 

وأمنيا.
وفـــي هـــذا الســـياق اعتبر خالد شـــيات 
أستاذ العالقات الدولية بجامعة محمد األول 
بوجـــدة، في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن املغرب 
فـــي حاجـــة لتنويـــع شـــراكاته االقتصاديـــة 
والتجاريـــة ألن االعتماد على شـــركاء بعينهم 
فيه تهديد الســـتقراره وهو األمر الذي يدفعه 
نحو أســـواق جديدة برهان جديـــد قائم على 
البعـــد االقتصادي لكـــن ال يخفى أهمية البعد 
اإلســـتراتيجي بحيث ميكن أن يجني املغرب 
مزايا سياســـية أيضا وال سيما في ما يخص 

قضية وحدته الترابية.
ومعلـــوم أن الصـــني العضـــو الدائم في 
مجلـــس األمـــن تدافع عـــن الوحـــدة الوطنية 
للـــدول، لذلـــك فهـــي تعتبر قضيـــة الصحراء 
املغربية قضية وحدة ترابية ال بد من تسويتها 
سلميا حفاظا على أمن واستقرار املنطقة. وقد 
أكد خالد شـــيات في هذا الصدد، على أهمية 
توطيد املغرب لعالقاته مع الصني لالستفادة 

من موقفها بخصوص النزاع الصحراوي.

وســـبق أن صّرح إدريس لكريني أســـتاذ 
العالقـــات الدولية بجامعـــة القاضي عياض 
بأن ”هذه الزيـــارة تندرج في إطار  لـ“العرب“ 
توجه املغرب لتنويع شركائه اإلستراتيجيني، 
وهـــي بدورهـــا تعكـــس اســـتقاللية القـــرار 
اخلارجـــي للمغـــرب الـــذي عبر عنـــه العاهل 
املغربـــي في القمـــة اخلليجيـــة املغربية، كما 
تعبـــر عن مدى حرص املغـــرب على مصاحله 
اخلارجيـــة، ســـواء فـــي شـــقها السياســـي 
املرتبـــط بتعزيز عالقاته مع قوى دولية كبيرة 
والتعويـــل عليها فـــي خدمة قضايـــا املغرب 
الكبرى وعلى رأسها قضية الصحراء، باعتبار 
أن الصـــني عضو دائم في مجلـــس األمن، أو 
فـــي شـــقها االقتصـــادي، إذا مـــا نظرنا إلى 
املنجزات التي حققهـــا االقتصاد الصيني ما 
قد يفتح عدة فرص كثيرة لالستثمار الصيني 

في املغرب“.
وأضاف لكريني ”ال ننسى أن الصني أيضا 
تراهن على هذه الزيارة على عدة مســـتويات، 
فبكـــني تراهن مـــن الناحية السياســـية على 
االستفادة من االستقرار الذي يعيشه املغرب، 
واقتصاديـــا تتطلع إلى االســـتفادة من مكانة 
املغـــرب فـــي أفريقيا واملنطقـــة العربية ما قد 
يجعل مـــن اململكة بوابـــة لتعزيـــز العالقات 
الصينيـــة  والعالقـــات  املغاربيـــة  الصينيـــة 

األفريقية“.
وأشـــار أســـتاذ العالقات الدولية، إلى أن 
العالقـــات املغربية الصينية، شـــهدت تطورا 
اخلمســـينات، وهذا يشـــكل  ملحوظـــا منـــذ 
أرضية متينـــة بإمكانها أن تزيـــد من تطوير 
هذه العالقات، باإلضافة إلى ذلك ال ننســـى أن 
الصني في سياستها اخلارجية دائما حترص 
علـــى وحدة الدول، ومن ثمـــة فتعويل املغرب 
على املوقف الصيني مزدوج فيه شق سياسي 

استراتيجي وشق اقتصادي.
وتعتبر هذه الزيارة، هي الثانية من نوعها 
التي يقوم بها العاهل املغربي إلى الصني منذ 
اعتالئه العرش ســـنة 1999، بعد زيارته إليها 
ســـنة 2002. وتلقى العاهـــل املغربي في 2014 
دعوة مـــن رئيس اجلمهوريـــة الصينية، لكن 
الزيـــارة تأجلت إثر تعـــرض العاهل املغربي 

لوعكة صحية.

ومـــن جهته أشـــار محمد الغالي، أســـتاذ 
العالقـــات الدوليـــة بجامعـــة محمد اخلامس 
بالرباط، في تصريح لـ“لعرب“، إلى أن املقاربة 
التي اعتمدها امللك محمد السادس منذ العام 
1999، تعطـــي األولويـــة لألبعـــاد االقتصادية 
لتطويـــر املغـــرب وذلـــك باســـتثمار موقعـــه 
مما  السياسية،  ومكانته  اجليواســـتراتيجي 
يعني حســـب ذات املتحدث، أن تطوير املغرب 
لعالقات شراكة مع الدول االقتصادية الكبرى 
كجمهورية الصني يعزز احلموالت التعاونية 
على املدى املتوســـط والبعيد، ممـــا يعني أن 
تطويـــر الربـــاط لعالقاتها مع بكني ينســـجم 
واختيـــار االنفتـــاح وتنويـــع الشـــركاء الذي 
يســـير فيه املغـــرب. وبالنظر إلـــى التحوالت 
اجليواســـتراتيجية التي يعرفها العالم اليوم 

فإن املنطـــق يفترض مواصلة املغرب جلهوده 
التـــي بدأهـــا فـــي تطويـــر التعـــاون الدولي 
مـــن خـــالل منهجيـــة براغماتيـــة تعتمد على 
تنويع روابطه وتشـــبيك عالقاته السياســـية 
واالقتصاديـــة، ولهـــذا يؤكد محمـــد الغالي، 
على أولوية التوجه نحو أقطاب متنوعة مثل 
الواليات املتحدة وروسيا والصني وكلها دول 

متتلك حق النقض في مجلس األمن الدولي.
وأكد خالد شـــيات أن هناك حتديني اثنني 
تواجههما العالقـــات الصينية املغربية، أوال، 
وجود شـــريك كبير للصني في شمال أفريقيا 
وهو اجلزائر، وثانيـــا، صعوبة االنخراط في 
اإلســـتراتيجية الصينية بعيـــدا عن التصور 
اإلستراتيجي للشركاء التقليديني للمغرب أي 

أوروبا والواليات املتحدة.

ونظرا لهذا التوجه املغربي اإلستراتيجي 
املبنـــي علـــى رؤيـــة استشـــرافية ملســـتقبل 
عالقات اململكة اخلارجية، فإن محمد الغالي، 
يشـــدد علـــى أنهـــا إشـــارة قوية علـــى قدرة 
اململكـــة فـــي خلـــق براديغـــم فـــي التعـــاون 
والشـــراكة قـــادر علـــى التكيف مـــع تقلبات 
جغرافية املصالح العاملية، وهو ما سيســـاعد 
وضمـــان  اململكـــة  اســـتقرار  ضمـــان  علـــى 
مصاحلهـــا االســـتراتيجية خاصـــة املرتبطة 
بضمـــان الوحدة الترابية التي تشـــكل صمام 

دوام واستمرار الدولة املغربية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت الوحدات األمنية 
بصفاقس والمنستير والمهدية، من 
”الكشف عن خلية تكفيرية بالمعهد 
األعلى للرياضة والتربية البدنية 

بصفاقس وسط تونس، تتكون من 
ستة عناصر وجميعهم طلبة بهذا 

المعهد“، وفق بيان لوزارة الداخلية.

◄ أعلن النائب المستقل بالبرلمان 
التونسي مهدي بن غربية أنه قدم 

اقتراح قانون يرمي إلى تسهيل 
المساواة في الميراث بين الرجال 
والنساء، مشددا في الوقت نفسه 

على الطبيعة ”االختيارية“ القتراحه 
بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية 

الحساسة.

◄ داهمت عناصر تنظيم داعش 
ليلة االثنين – الثالثاء عددا كبيرا 

من المنازل في األحياء الزراعية 
ببلدة القداحية جنوب سرت، 

والوشكة والثالثين غرب سرت، 
واعتقلت 11 شابا، حسب ما أكدته 

مصادر محلية لموقع ”بوابة 
اإلخباري. الوسط“ 

◄ وافقت الحكومة الليبية 
المؤقتة برئاسة عبدالله الثني 

على تخصيص مليوني دينار ليبي 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
منها 1.5 مليون دينار ليبي لنازحي 

مدينة سرت.

◄ أفادت مصادر إعالمية بأن 
محكمة قضايا اإلرهاب في 

المغرب قضت، بالسجن عامين 
اثنين نافذين، ضد المتهم ياسين 

أباعوض، الشقيق األصغر 
لعبدالحميد أباعوض، ”العقل 

للهجمات اإلرهابية التي  المدبر“ 
طالت العاصمة الفرنسية باريس 

نوفمبر الماضي.

باختصار

العاهل المغربي في الصين لتمتين جسور التعاون
[ 50 سنة من العالقات المغربية الصينية تتعزز بشراكة استراتيجية [ الرباط تراهن على بكين لدعم قضية الصحراء
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} ليوبليانــا - قـــال نائب األمـــني العام حللف 
شـــمال األطلســـي (ناتو) ألكســـندر فيرشبو، 
إن احللـــف قد يقرر مســـاعدة ليبيا قبل قمته 
املقررة في يوليو املقبل في وارســـو إذا طلبت 

احلكومة الليبية منه الدعم.
وقال فيرشبو لرويترز على هامش مؤمتر 
للحلف في ســـلوفينيا ”مازلنا مستعدين لدعم 
ليبيـــا في بنـــاء مؤسســـاتها العســـكرية إذا 
تلقينا طلبا من احلكومة الشرعية في ليبيا“.

وأضـــاف ”نأمل جميعـــا أن تعزز حكومة 
الوفاق التي يقودها فايز الســـراج ســـلطتها. 
إذا حدث ذلك وتلقينا طلبا فقد نستجيب حتى 
قبل أن تعقد قمة وارسو“. ولم يحدد فيرشبو 

شكال محتمال لتلك املساعدة.
وكان احللـــف األطلســـي نفذ فـــي مارس 
2011 غـــارات في ليبيا في إطـــار قرار ملجلس 
األمـــن يهـــدف إلى حمايـــة املدنيـــني من قمع 
النظـــام حينهـــا، لكن بعض أعضـــاء مجلس 
األمن وخصوصا روسيا والصني اعتبروا أن 
الغارات األطلســـية جتـــاوزت تفويض القرار 

الدولي.
وأكد مراقبـــون، في ذلك الوقت، أن الهدف 
اإلستراتيجي حللف الناتو من خالل عملياته 
العسكرية في ليبيا هو السيطرة على مقدرات 
ومـــوارد الدولـــة من نفط وغـــاز، وكذلك جعل 
ليبيا موطئ قدم لألوروبيني في منطقة شمال 

أفريقيـــا، فـــي ظل ضعـــف النفـــوذ األوروبي 
التنافـــس  بفعـــل  ســـنوات،  منـــذ  احلاصـــل 
األميركي الصيني على هذه القارة، باإلضافة 
إلى املوقع اجليواســـتراتيجي الليبي وطول 
الســـاحل البحري، الذي يؤهل ليبيا ألن تكون 
محطـــة أوروبية جديـــدة للنقـــل البحري من 
وإلـــى أفريقيا، األمر الذي شـــجع األوروبيني 
على القيام بتدخل عســـكري مبّرره الظاهري 

حماية املدنيني.
وعمومـــا ترتبط السياســـة األميركية في 
عالقاتها اخلارجية أساسا باألمن الطاقوي أو 
أمن الطاقة، وهـــو ما دفع العديد من احملللني 
إلـــى وصـــف التحـــّرك األميركي فـــي العصر 

احلالي (عصر العوملة) بـ“اإلمبريالية النفطية 
اجلديدة“.

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.
ويستنكر مراقبون تخاذل املجتمع الدولي 
وعـــدم اتخاذه إجراءات عملّية إزاء ما يحصل 
من أحداث عنف في ليبيا، حيث اتهموا اإلدارة 
األميركية بتجاهل ما خّلفه تدخل الناتو الّذي 

دفع مؤسسات الدولة نحو االنهيار.

الناتو: مستعدون لمساعدة حكومة الوفاق الليبية

يســــــعى املغرب إلى تنويع عالقاته الدولية ضمن سياسة خارجية قوامها تنويع الشراكات 
ــــــاح على القوى العظمى مع احلفاظ على الشــــــركاء التقليديني. وتندرج ضمن هذا  واالنفت

اإلطار زيارة العاهل املغربي امللك محمد السادس إلى الصني والتي تبدأ األربعاء.

أخبار

المغرب ينوع شراكاته

«تونس تبحث عن شراكة فعلية مع الخارج تقوم على تقاسم املخاطر واألعباء واملزايا عالوة 

على حماية التجربة الديمقراطية». 

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

«حلف شـــمال األطلسي قد يقرر مساعدة ليبيا قبل قمته املقررة في يوليو املقبل في وارسو إذا 

طلبت الحكومة الليبية منه الدعم».

ألكسندر فيرشبو
نائب األمني العام حللف شمال األطلسي

} الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي التقى، الثالثاء بقصر قرطاج، الهيئة املديرة جلمعية ”القطب التونسي للمواطنة والدميقراطية وحقوق 
اإلنسان“. ومتحور اللقاء حول الدور الهام للمجتمع املدني في إجناح املسار الدميقراطي التونسي.

الجزائر تضبط ترسانة 

أسلحة على الحدود مع مالي

} الجزائــر - اكتشـــف اجليـــش اجلزائـــري، 
الثالثـــاء، مخبـــأ يحتـــوي على ترســـانة من 
األســـلحة مبنطقة برج باجـــي مختار القريبة 

من احلدود مع مالي.
وأوضحـــت وزارة الدفـــاع فـــي موقعهـــا 
علـــى  يحتـــوي  كان  املخبـــأ  أن  اإللكترونـــي 
منظومـــة إطالق صواريخ 12 أنبوبا عيار 107 
ملم وصـــاروخ مـــن نـــوع -BM21 وبندقيتني 
وبندقية رشاشة  رشاشـــتني من نوع ”اف ام“ 
من نوع ”ار بي كا“ ومسدســـني رشاشـــني من 

نوع كالشنيكوف وبندقيتني تكراريتني.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه مت التحفظ 
على تســـع قذائف هاون عيار 120 ملم وســـت 
قذائـــف مدفع عيـــار 76 ملـــم و2960 طلقة من 
مختلف العيارات ومخزنني خاصني بالبندقية 
وثالثـــة  كا“  بـــي  ”ار  نـــوع  مـــن  الرشاشـــة 
مخازن خاصة باملســـدس الرشـــاش من نوع 
كالشـــنيكوف، و50 كيلوغراما من مادة نترات 

األمونيوم. 
الدفـــاع  وزارة  أفـــادت  يومـــني،  ومنـــذ 
اجلزائرية بأن اجليش اكتشف مخبأ يحتوي 
على كمية ضخمة من األسلحة تتكون من 131 
قطعة ســـالح حربـــي، إضافة إلى 14 وســـيلة 
اتصـــال، فـــي منطقة بئـــر الذر فـــي محافظة 

الوادي، القريبة من احلدود مع تونس.

خالد شيات:

المغرب في حاجة لتنويع 

شراكاته االقتصادية 

والتجارية

جسر اقتصادي مغربي بني الصني وكل 

من أوروبا وأفريقيا
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}   مقديشو - أعلنت حركة الشباب اإلسالمية 
الصوماليــــة أنها صدت ليــــل االثنين الثالثاء 
هجومــــا شــــاركت فيــــه عناصر مــــن القوات 
الخاصــــة األميركية قــــرب مدينــــة توراتورو 
على مســــافة ســــتين كلم إلى جنوب العاصمة 

مقديشو.
وأكد ســــكان فــــي المنطقة وقــــوع هجوم 
شــــنته قــــوات مدججة بالســــالح محمولة في 
مروحيات، من دون أن يكون بوسعهم توضيح 

هوية الجنود.
وأفــــادت حركة الشــــباب الموالية لتنظيم 
بوصــــول  مســــبقا  ُأبلغــــت  إنهــــا  القاعــــدة 
المهاجمين، في بيان نشــــرته إذاعتها ”راديو 

األندلس“ على موقع أنستغرام.

وأوضحت الحركة ”كنا ُأبلغنا بالمعلومات 
حيــــن غــــادروا قاعــــدة بيليدوغلــــي الجوية. 
وكانــــوا على متــــن مروحيتيــــن وحطوا على 
مســــافة أربعة كلــــم من توراتــــورو ليواصلوا 

الطريق سيرا“.
انطلقــــت  التــــي  ”القــــوات  إن  وتابعــــت 
لمطاردتهم صدت األميركيين، ووقعت معارك 
ضاريــــة اســــتمرت لبعض الوقــــت. ثم هبطت 
المروحيتــــان لحملهم من غير أن ينجحوا في 

مهمتهم“.
وذكرت مصادر مختلفة ان وحدات خاصة 
صومالية دربتها القــــوات األميركية قد تكون 

شاركت في الهجوم.
ولم تكن مــــن الممكن معرفة هدف العملية 

بصــــورة دقيقة. فال تنفذ مثل هــــذه العمليات 
لقــــوات محمولــــة بمروحيات عــــادة إال إلنقاذ 
رهائن أو تصفية قادة كبار في حركة الشباب.
وقــــال زعيم قبلي في قريــــة مجاورة يدعى 
عبدالقــــادر معلــــم في اتصــــال هاتفي ”حصل 
هجــــوم الليلــــة الماضيــــة. ليــــس لدينــــا أي 
تفاصيــــل، لكــــن المعلومات التــــي جمعناها 
تفيد بأن عشــــرة عناصر من القوات الخاصة، 
بعضهم أجانب، شــــاركوا في الهجوم“. وأكد 
شــــهود انه تــــم اســــتخدام مروحيتيــــن وأن 

الهجوم استمر أكثر من أربعين دقيقة.
وقال أحد السكان ”كانت هناك مروحيتان 
مســــاء الثالثاء. رأيتهما تحلقان على ارتفاع 
منخفض وكان بوسعنا ســــماع تبادل إطالق 

النار واالنفجارات“.
وتعــــد القوات األميركية حوالي خمســــين 
عنصــــرا فــــي الصومال معظمهم مــــن القوات 

الخاصة المدربة على مكافحة اإلرهاب.
ونفــــذت طائــــرات وطائرات بــــدون طيار 
أميركية فــــي مطلع مارس عملية قصف دامية 
علــــى معســــكر لحركة الشــــباب على مســــافة 
حوالى مئتي كلم إلى شــــمال مقديشو، فقتلت 

أكثر من 150 منهم، بحسب البنتاغون.
وبعــــد بضعــــة أيــــام، أفــــاد البنتاغون أن 
مروحيــــات أميركية نقلت جنــــودا صوماليين 
لتنفيــــذ هجوم لم يحدد هدفــــه وحصيلته في 
مدينة اوديغيلي على مسافة حوالي خمسين 

كلم غرب مقديشو.

} أنقرة – قال مسؤولون، الثالثاء، إن البرلمان 
األوروبـــي لن يناقـــش مقترح إعفـــاء مواطني 
تركيا من الحصول على تأشـــيرات عند دخول 
دول االتحـــاد األوروبـــي إلى أن تعـــدل أنقرة 

قوانين اإلرهاب.
ويمكن أن يخاطر هذا القرار باالتفاق الذي 
أبرم بين االتحاد األوروبي وتركيا لوقف تدفق 

المهاجرين.
وأكدت تركيا مرارا أن إعفاء مواطنيها من 
التأشـــيرات عند دخول دول االتحاد األوروبي 

هو حجر زاوية بالنسبة لالتفاق.
وكانـــت المفوضية األوروبيـــة قد اقترحت 
إلغاء شرط الحصول على التأشيرة عند السفر 
إلى دول االتحاد األوروبي بالنسبة للمواطنين 
األتـــراك، ولكـــن بشـــرط تنفيذ تركيا لشـــروط 
االتحاد األوروبي، ولكـــن األمر يتطلب موافقة 

البرلمان األوروبي وأغلبية من دول التكتل.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قد أثـــار حفيظة أعضـــاء البرلمـــان األوروبي 
عندما رفض الجمعة الماضي شـــرطا مســـبقا 

يتعلق بقوانين اإلرهاب.
وقـــال جاي فيرهوفشـــتادت، زعيـــم الكتلة 
الليبراليـــة فـــي البرلمان األوروبـــي، الثالثاء، 
إن ”جميـــع األطراف حاليا في وضع متســـاو، 
لن نبدأ حتى في مناقشـــة مقترح المفوضية… 
إذا لـــم يظهر قبل أي شـــيء الدليل على الوفاء 
بجميع الشـــروط الـ72 (في االتفـــاق). وهو ما 
يعني أيضا تعديل قانون مكافحة اإلرهاب في 

تركيا“.
كمـــا قـــال زعيـــم الكتلـــة االشـــتراكية في 
البرلمـــان األوروبي ”ال يمكن أن نقبل تهديدات 
وابتزاز من تركيا في ما يتعلق بحماية حقوق 
اإلنسان“. وأضعف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان اآلمـــال في تحقيق تقـــدم مع أوروبا 

فـــي االتفاق الخـــاص بالحد مـــن الهجرة غير 
الشـــرعية وقال إن أنقـــرة لن تغيـــر قوانينها 
المناهضـــة لإلرهاب من أجل أن تفي بشـــروط 

االتحاد األوروبي.
وكان االتحـــاد طلب من أعضائه الســـماح 
بدخـــول األتراك دون تأشـــيرات مقابل موافقة 
تركيـــا على منع المهاجريـــن من الوصول إلى 
أوروبا عبـــر أراضيها وقـــال إن تركيا ال تزال 
بحاجـــة إلـــى تغيير بعـــض قوانينهـــا ومنها 

قوانين اإلرهاب لتتوافق مع معايير االتحاد.
واالتفاق بين بروكســـل وأنقـــرة كان ثمرة 
مفاوضـــات قادها من الجانـــب التركي رئيس 
الوزراء أحمد داود أوغلو الذي أعلن استقالته 
من منصبه بعد أسابيع من التوتر مع أردوغان.

وقـــال الرئيـــس التركـــي فـــي كلمـــة أمام 
مؤيديـــه في مدينة مالطيـــا بمنطقة األناضول 
”مـــن يطلبـــون مـــن تركيـــا أن تغيـــر قوانينها 
الخاصـــة باإلرهاب كان عليهـــم أوال أن يزيلوا 
خيام اإلرهابييـــن التي نصبت خارج البرلمان 

األوروبي“.
وكان أردوغان يشـــير إلى سماح السلطات 
البلجيكية ألنصار حزب العمال الكردســـتاني 
المحظور بتنظيم احتجـــاج خارج مقر انعقاد 

قمة أوروبية- تركية في مارس الماضي.
وأضـــاف أردوغـــان موجهـــا حديثـــه إلى 
المســـؤولين األوروبييـــن ”فـــي الوقـــت الذي 
تتعـــرض فيـــه تركيـــا للهجـــوم مـــن منظمات 
إرهابية ومن القوى التي تساند تلك المنظمات 
بشـــكل مباشر أو غير مباشر يقول لنا االتحاد 
األوروبي غيروا قانون مكافحة اإلرهاب ويقول 
لنا ســـنلغي تأشـــيرات الدخول لكم وهذا هو 
الشـــرط. آســـف.. سنســـير في طريقنـــا وأنتم 
ســـيروا في طريقكـــم واتفقوا مع مـــن يمكنكم 

االتفاق معه“.
ويقـــول محللـــون إن اللهجـــة الحـــادة في 
الخطـــاب الذي ألقـــاه أردوغان تأتـــي بمثابة 
ضربـــة ألي أمل لدى العواصـــم األوروبية بأن 
العالقـــات مع تركيا ستســـير كالمعتاد بعد أن 
أعلن رئيس الـــوزراء أحمد داود أوغلو تنحيه 
عن منصبه. وكان داود أوغلو قاد المفاوضات 
على اتفاق الهجرة مع االتحاد األوروبي ووفى 

بالتزامات تركيا من االتفاق حتى اآلن.
ونقلـــت صحيفة صبـــاح اليومية عن وزير 
شـــؤون االتحـــاد األوروبي في تركيـــا فولكان 
بوزكير في وقت ســـابق قولـــه إن تركيا أجرت 
بالفعل بعـــض التغييرات التي طلبتها أوروبا 
بما يشـــمل اإلشارة إلى ”مفهوم الخطر الداهم 
لكن  والمباشـــر الـــذي يهـــدد األمـــن العـــام“ 
الســـلطات ”ليس لديها رفاهية“ إدخال المزيد 

من التغييرات.
ويعد الســـفر من دون تأشيرة أكبر مكسب 
بالنســـبة للكثير من األتراك مـــن وراء االتفاق 
مع االتحاد األوروبي. في الوقت نفســـه تعّول 
أوروبـــا على تركيا في اســـتمرار االتفاق الذي 
ســـاهم في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا 

انطالقا من الشواطئ التركية.
وعزز رحيـــل داود أوغلو ســـلطة أردوغان 

الذي انتقد في الســـابق أوروبا بشدة ويعتبره 
االتحـــاد األوروبـــي مفاوضـــا متشـــددا وأقل 
تمسكا في السنوات األخيرة بطموحات بالده 

في االنضمام إلى االتحاد.
غير أن ســـفير االتحاد األوروبي في أنقرة 
أعرب الجمعة بأن االتحاد يتوقع تعاونا من أي 
حكومـــة تركية قادمة إلتمام االتفاقات الخاصة 
بالهجرة والتأشـــيرات وذلك بعد إعالن رئيس 

الوزراء أحمد داود أوغلو عزمه التنحي.
وقال المبعوث هانزيورج هابر للصحافيين 
في إفادة ”تعاونا بشـــكل جيد مـــع الحكومة.. 
االتفـــاق الخـــاص بالمهاجريـــن كان مبـــادرة 
اقترحتهـــا الحكومـــة التركيـــة برئاســـة داود 

أوغلو“. 
وتابـــع ”وضـــع اللمســـات النهائيـــة على 
االتفـــاق يتطلب مواصلة العمل في المســـائل 

الفنيـــة وكذلك الرغبة في االلتـــزام بالمعايير. 
نتوقع ذلك من أي حكومة مقبلة“.

ومن أجـــل دخول األتـــراك أوروبا من دون 
تأشـــيرة فمازال أمـــام تركيا ضـــرورة الوفاء 
بخمســـة معايير متبقية من جملـــة 72 معيارا 
يفرضهـــا االتحـــاد على الـــدول المعفـــاة من 
تأشـــيرات الدخـــول ومنها تضييـــق التعريف 

القانوني لإلرهاب.
تركيـــا  إن  حقوقيـــة  جماعـــات  وتقـــول 
استخدمت سلطات واسعة في مكافحة اإلرهاب 
إلسكات المعارضين ومنها اعتقال صحافيين 

وأكاديميين ينتقدون الحكومة.
وتقـــول أنقرة إن القوانيـــن ضرورية نظرا 
إلى حربها ضد المســـلحين األكراد في الداخل 
والتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية 

في سوريا والعراق المجاورين.

اتفاق الهجــــــرة بني تركيا واالحتاد األوروبي يترنح خصوصــــــا مع إعالن رئيس الوزراء 
عزمه التنّحي، ويشترط االحتاد التزام أنقرة بجميع املعايير مبا فيها تعديل قانون اإلرهاب 

قبل إلغاء التأشيرة املفروضة على األتراك لدخول القارة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تحاصر أردوغان.. تعديل قانون اإلرهاب قبل إلغاء التأشيرة
[ رحيل أوغلو يهدد بنسف اتفاق الهجرة بين أنقرة واالتحاد األوروبي [ الرئيس التركي يخطط للتملص من تعهدات سابقة

حرية السفر لألتراك مقابل إعادة هؤالء

◄ ندد مفوض األمم المتحدة 
األعلى لحقوق اإلنسان زيد رعد 

الحسين، الثالثاء، بسلسلة 
تجاوزات نسبت إلى الجيش 

التركي في جنوب شرق البالد 
تشمل إطالق نار على مدنيين 

عزل وترك أكثر من مئة شخص 
يحترقون حتى الموت.

◄ استهدف هجوم بالسيارة 
المفخخة ديار بكر كبرى مدن 

جنوب شرق تركيا ذي الغالبية 
الكردية، ما أوقع 15 جريحا من 

قوات األمن، بحسب ما أفادت 
وسائل اإلعالم التركية.

◄ قرر حلفاء المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل في بافاريا العدول 

عن تقديم شكوى أمام المحكمة 
الدستورية لالعتراض على االنفتاح 

إزاء المهاجرين، وذلك في بادرة 
تهدئة أولى بعد أشهر من الخالفات 

الداخلية حول المسألة.

◄ قررت الحكومة الفرنسية 
الثالثاء اعتماد قانون العمل الجديد 

المثير للجدل من دون العودة إلى 
البرلمان للتصويت عليه، بسبب 

معارضة النواب اليساريين له.

◄ يقوم باراك أوباما بزيارة إلى 
هيروشيما خالل رحلته المقررة 

إلى اليابان في وقت الحق من هذا 
الشهر ليصبح أول رئيس أميركي 

يتوجه أثناء توليه مهامه إلى 
المدينة التي دمرت بقنبلة ذرية 

أميركية في نهاية الحرب العالمية 
الثانية.

◄ وعد المحامي الشعبوي 
رودريغو دوترتي، الثالثاء، بشن 
حملة ال هوادة فيها على اإلجرام 

بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية 
التي كشفت شعور الفلبينيين 

باستياء عميق من النخبة.
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أخبار

باختصارحركة الشباب الصومالية تصد هجوما للقوات األميركية الخاصة

«الرئيـــس أوبامـــا وأنا مقتنعان بـــأن بريطانيا العظمى تملك قوة كبيـــرة تمكنها من مواصلة 

دورها القيادي. نعتقد أن العضوية باالتحاد األوروبي تعظم من دور بريطانيا». 

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

«ال يمكن للجهود الرامية إلى تطبيق اتفاق مينســـك للســـالم أن تستمر بشكل دائم، لذلك نحن بحاجة 

ليس فقط إلى اعتراف واضح من أطراف النزاع بهذه االتفاقية بل إلى إحراز تقدم في تطبيقها».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

} فــورت ماكموراي (كنــدا) – خلفت الحرائق 
التي نشبت في مدينة فورت ماكموراي، بوالية 
ألبيرتا الكندية، خسائر تقدر بـ9 مليارات دوالر، 
حتـــى اآلن، إلـــى جانب المنازل والمســـاحات 
الكبيرة، التـــي تحولت إلى رماد جراء الحريق 
المتواصل منذ أســـبوعين، بحسب ”بنك أوف 

الكندي. مونتريال“ 
المحلـــل  ماككينـــون،  تـــوم  وبحســـب 
االقتصـــادي في ”بنـــك أوف مونتريـــال“، فإن 
مدينة فورت ماكموراي، تحتاج إلى 9 مليارات 
دوالر إلعـــادة إعمارها، باســـتثناء الخســـائر 
التـــي تعرضت لها المدينة في مجاالت الطاقة، 

والبترول، والغابات، والمحالت التجارية.
مـــن جانبـــه أفـــاد االقتصـــادي، روبـــرت 
كافيتيش، في البنك ذاته، أن فورت ماكموراي، 
تنتـــج في اليوم الواحـــد 500 ألف برميل نفط، 
مشيرا إلى توقفها عن اإلنتاج جراء الحرائق.

وُأجلـــي نحـــو 88 ألف شـــخص، بينهم 12 
ألف طالب، بتعليمات من حاكمة والية ألبيرتا، 
راشـــيل نوتلي، كما أجلت شـــركة ســـاينريود 
النفطيـــة، ألفـــا و500 مـــن عمالهـــا، وأغلقـــت 

منشآتها. 
واتخذت الســـلطات الكندية، تدابير حيال 
إطفاء الحريق، حيث أرسلت رجال إطفاء وفرق 
إنقاذ من كل أرجاء البالد، عددهم 710 من رجال 
اإلطفـــاء، إلى جانـــب مئـــات المتطوعين، و20 
مروحية، و31 طائرة إطفاء، و44 آلية صناعية.

وكان رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي، جاســـتن 
تـــوردو قال خـــالل األيـــام القليلـــة الماضية، 
إن حكومتـــه ســـتعمل كل ما يمكنهـــا من أجل 
مســـاعدة متضرري ســـكان فورت ماكموراي، 
داعيـــا شـــعبه إلى التبـــرع لصالـــح الصليب 
األحمـــر، في هذا اإلطـــار. وأعلن توردو، أن كل 
دوالر يجري التبرع به، ستدعمه الدولة بدوالر 

آخر من الميزانية الفيدرالية.
واعتبـــرت رئيســـة وزراء مقاطعـــة ألبرتا 
الكندية راشـــيل نوتلي االثنين أن إجالء سكان 
مدينة فورت ماكموراي بالكامل بســـبب حريق 
الغابات الهائـــل الذي اجتاحهـــا ونجاح هذه 
العملية من دون وقـــوع أي إصابة كان بمثابة 

”معجزة“.
وقالـــت نوتلي خـــالل جولة علـــى المدينة 
المنكوبة والتي ال يزال محظورا على ســـكانها 
الرجوع إليها أن ”كانت تلك معجزة، إننا تمكنا 
من إخراج الســـكان بالكامل“ بكل أمان وخالل 

ساعات.
وأضافت أن التدخل السريع لرجال اإلطفاء 
في مواجهة حريق الغابات الهائل الذي حاصر 
المدينة النفطية الواقعة في غرب البالد ساهم 

في ”إنقاذ 90 بالمئة من مدينة ماكموراي“.
ولكن السلطات لفتت إلى أن عودة السكان 
إلى المدينة ال يمكن أن تتم قبل إعادة تشـــغيل 
المنشآت التحتية مثل الماء والكهرباء والغاز 
وهـــذا األمر يتطلـــب عمال دؤوبا سيســـتغرق 

حتما أكثر من أســـبوعين. وقـــال رئيس جهاز 
اإلطفاء فـــي المدينة داربي آلـــن خالل مؤتمر 
صحافي إنه ”في غضون أســـبوعين ســـتكون 
لدينا فكرة أوضح بشـــأن متى يمكن للســـكان“ 

أن يعودوا إلى ديارهم.
وســـاهمت األحوال الجوية بعد انخفاض 

درجات الحرارة وتساقط األمطار في الحد من 
ســـرعة امتداد النيران. وتشير توقعات إلى أن 
فرق إصالح ستقوم في وقت قريب تقييم حجم 
األضـــرار الناجمة عن حرائق غابات في البلدة 
في الوقت الذي تناقش فيه شركات النفط حول 

المدينة المدمرة عودة اإلنتاج.

دمار كبير

حرائق كندا تخلف خسائر بـ٩ مليار دوالر

جماعات حقوقية تؤكد أن تركيا 

واسعة  سلطات  استخدمت 

كاعتقال  ــــاب  اإلره ملكافحة 

الصحافيني واألكاديميني

◄



} واشــنطن - تنطبع سياســـة بـــاراك أوباما 
جتاه الشرق األوســـط بخيبة أمل لدى العديد 
من املستشـــارين واخلبراء املقربني من البيت 
األبيض، وهـــذا أمر متوقع، حســـب مراقبني، 
خاصـــة وأن زيارته األخيـــرة للمملكة العربية 
السعودية لم تؤت النتائج التي توقعتها إدارة 
أوبامـــا، في احلني الذي جنح فيه اخلليجيون 
في إيصال رســـالة مفادها أن ارتباك السياسة 
األميركيـــة جتاه العرب أمر قـــد ال يعني كثيرا 
صنـــاع القـــرار فـــي اخلليج. األمـــر الذي دفع 
دنيس روس، املستشار السابق لباراك أوباما 
لشؤون الشرق األوسط، إلى القول إن ”العرب 

قد تخلوا إلى حد ما عن أميركا“.
االتفاق النووي بني إيران والقوى الغربية 
التـــي تقودها الواليات املتحـــدة يعتبر محور 
التقـــارب أو التباعـــد بني العـــرب والواليات 
املتحـــدة، فهـــذا امللف ال يحتمـــل أي نقاش أو 
وضـــع ألمـــن منطقة حساســـة بأســـرها على 
محك التهديـــد اإليراني الطائفـــي الذي ميكن 
أن يتحول إلى تهديد نووي مســـلح قد يقوض 
األمن والسلم في العالم أجمع. خطورة امللف، 
دفعـــت قادة دول اخلليـــج العربي إلى التفكير 
في مســـارات أكثر جناعة وقـــوة للحفاظ على 
أمنها االســـتراتيجي، وكل خطوة اتخذت في 
هذا االجتاه كانت تعبر عن حترك مشـــروع في 
ســـبيل عدم انزالق املجتمعـــات الداخلية إلى 
الزلزال الطائفي الذي من شأنه حتويل الشرق 
األوســـط إلى عراق وســـوريا بأوسع جغرافيا 

ممكنة.

محاور شائكة

يعترف املستشـــار السابق ألوباما، دنيس 
روس، في حتليل له صدر عن معهد واشـــنطن 
لسياســـات الشـــرق األدنى بأن اســـتراتيجية 
البيـــت األبيـــض جتـــاه الوضع في الشـــرق 
األوســـط أدت إلى انفـــراط العقـــد جزئيا بني 
اخلليـــج العربي والواليات املتحدة، وذلك عبر 
”تردد أوباما في جلم جموح إيران في الهيمنة 
على املنطقة في احلني الذي يطلب فيه من قادة 

دول اخلليج التزام ضبط النفس“.
وأشـــار روس إلـــى أن ذلـــك دفـــع اململكة 
العربية الســـعودية إلى التحرك وفق ما متليه 
مصالح اإلقليـــم ككل. ويضيـــف دنيس روس 
قائال ”مـــن املفارقـــات، أن الكثير من شـــركاء 
الواليـــات املتحـــدة التقليديـــني فـــي املنطقة 
يدركون أنهم قـــد يضطرون إلى بذل املزيد من 
اجلهد بأنفسهم ألن أوباما أعرب عن تردده في 

استخدام القوة األميركية في املنطقة“.
في ســـياق نقـــاش ما يطرحـــه روس، فإن 
مدى صحة رؤيته تتوقف عند مسألة االعتماد 
الدائـــم في املســـتقبل علـــى القـــوة األميركية 

حلماية الشـــرق األوســـط من تهديدات إيران، 
لكن بعـــض األمور قد تغيب عمـــن يتبنى هذا 
املوقـــف، ألن اململكة العربية الســـعودية بدأت 
منذ أكثر من ســـنة مســـار بناء القـــوة الذاتية 
وتركيز أعمدة التحالف العربي الذي ميتد من 

األردن ليصل إلى املغرب.
وعاصفـــة احلزم، وإن كانـــت حركة عربية 
عســـكرية إلعادة السلطة الشرعية اليمنية إلى 
مكانهـــا الطبيعي، إال أنها عملية أخذت تبعث 
برسائل عديدة أخرى خارج اليمن ذاته. فأولى 
تلك الرســـائل هو أن احللول العربية العربية 
ألزمات الشـــرق األوســـط هي بدورهـــا حلول 
ناجعـــة وقادرة على التغيير ميدانيا وبالفعل، 
وقد ولى بذلك عصر التدخل األجنبي األميركي 
الذي يأتي بغطاء دولي وقرار تقني من مجلس 
األمـــن لالحتالل كمـــا حصل مع العـــراق. أما 
الرســـالة الثانية، فهي أن العـــرب قد اختبروا 
قدراتهم العســـكرية التي تطورت بشكل ملفت 
وبالتأكيـــد فـــإن أي قـــوة إقليميـــة تفكـــر في 
االقتراب من األمن العربي فإن الرد سيكون في 

مستوى ذلك التهديد.
التي  الكثيفـــة  الدبلوماســـية  التحـــركات 
قادتهـــا الســـعودية في األســـابيع املاضية لم 
تكـــن فـــي معزل عـــن محـــاوالت بناء أســـوار 
أمنية واســـتراتيجية عربية تدعم قوة املنطقة 
وحضورهـــا الدولـــي املهـــم. فزيـــارة العاهل 
الســـعودي امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى 
مصـــر ثم إلـــى تركيا وزيارة ولـــي ولي العهد 
األميـــر محمد بن ســـلمان إلـــى األردن وجولة 
العاهـــل املغربـــي امللـــك محمد الســـادس في 
اخلليـــج بني الرياض (قبيـــل القمة اخلليجية 
األميركيـــة) وأبـــو ظبـــي، كلها تنـــدرج ضمن 
التنســـيقات احلثيثة خللق تـــوازن جديد في 
املنطقة العربية أوال لتكون مقدمة لتســـويات 
بعينها في مناطق النزاع ســـواء في سوريا أو 
العراق أو فلسطني، وأيضا لدعم ذلك التوازن 
على املســـتوى اإلقليمي وإخبار إيران أنها لن 
تواجه اخلليج العربي فقـــط إذا أرادت حربا، 

بل منطقة بأسرها.

روسيا العب آخر

يؤكـــد دنيـــس روس في حتليلـــه املعنون 
”ملاذا يتحدث قادة الشـــرق األوسط إلى بوتني 
أن التردد األميركي في املسألة  وليس أوباما“ 
الســـورية خلق فراغا أدى إلى دخول مناسب 

لالعب الروســـي كي يفرض ورقة بقاء النظام 
وتدعيم قوة اجليش الســـوري وإرغام اجلميع 
على القبول بروســـيا عنصـــرا مفاوضا قويا 
فـــي الترتيبات السياســـية االنتقالية ســـواء 
في مفاوضات جنيـــف أو املفاوضات الثنائية 
والوســـاطات مع األنـــواع املختلفة للمعارضة 

السورية.
وبهذا املدخل، ميكـــن فهم التقارب املنتظر 
بني قادة دول اخلليـــج العربي، خاصة اململكة 
العربية السعودية وروسيا. فالظاهر أن إدارة 
أوباما قد ارتكبت خطأ استراتيجيا في إطالق 
يد إيران في املنطقة بعد االتفاق النووي معها، 
أدى إلى تقاطع موضوعي بني اخلليج وروسيا 
لم تتضح معامله بعد بشـــكل دقيق حول األزمة 
الروســـية، لكن األكيد أن األمر ســـوف يتضح 
تدريجيـــا بعد الزيارة املنتظرة للملك ســـلمان 

إلى موسكو في وقت الحق.
وأشـــار تقريـــر ورد في مجلـــة ”بوليتيكو 
ماغازيـــن“ األميركيـــة إلـــى أن االنتقـــال نحو 
مرحلة أخرى في منطقة الشـــرق األوســـط أمر 
حتمي الوقوع لكـــن إيقاعه بطيء، مضيفا أنه 
”إذا مـــا واصلـــت الواليـــات املتحدة سياســـة 
التـــردد هذه فســـوف يكون ذلـــك االنتقال إلى 
عصر سياسي آخر دون أميركا“، وتؤكد املجلة 
أن ”القرن الواحد والعشـــرين هو قرن أميركا 
فـــي العالم، لكن ذلـــك قد ال يعنـــي كثيرا دول 

اخلليج“.
أصبح من الواضح بعد هذا أن األميركيني 
أنفســـهم يؤكدون تراجع حظوتهم في الشرق 
األوســـط، ولم يخف هذا االعتـــراف بالتراجع 

مخـــاوف قـــادة البيـــت األبيض من أن يســـد 
الروس الفراغ الذي حتدثـــه أميركا يوما بعد 
يوم بسياســـة احلذر في كل مكان، خاصة وأن 
ضرباتها اجلوية التي تقوم بها مبعية حتالف 
دولي لم تســـتطع تقدمي ســـوريا خطوة نحو 

احلل.

أجندة بديلة

ذهـــب دنيس روس إلـــى أبعد مـــن مجرد 
حتليل الواقع السياسي اجلديد بني العناصر 
األساســـية ملشـــاكل الشرق األوســـط، مقترحا 
جملـــة من النقـــاط التي يرى أنـــه على اإلدارة 
األميركيـــة التعجيل بتنفيذها، كأنه يســـتبق 
قـــدوم اإلدارة اجلديـــدة املنتظـــرة فـــي البيت 
األبيـــض ليضـــع أجنـــدة عملها في الشـــرق 
األوســـط. وقد ارتكز روس فـــي مقترحاته إلى 
الـــدور األميركـــي الذي يســـعى إلصالحه بعد 
االعتراف بأنه انحرف عن املطلوب منه عربيا.
وأشـــار اخلبيـــر األميركـــي إلـــى ضرورة 
تشـــديد السياسة في بالده املعلنة جتاه إيران 
حول عواقب الغش في خطة العمل املشـــتركة 
الشـــاملة لتشـــمل لغة حـــادة واضحة بشـــأن 
اســـتخدام القوة، وليس العقوبات، إذا انتهك 
اإليرانيون التزامهم بعدم السعي أو احلصول 

على سالح نووي.
كمـــا أكد ضرورة البدء فـــي العمل مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي حول خطط طوارئ 
إليجـــاد خيارات محـــددة ملواجهة اســـتخدام 
إيران املتزايد للميليشـــيات الشيعية لتقويض 

األنظمة في املنطقة، وتوازيا مع ذلك يرى روس 
ضرورة االستعداد لتسليح القبائل السنية في 
العراق إذا ما اســـتمر اإليرانيون وامليليشيات 
البـــارزة في منع رئيس الوزراء حيدر العبادي 

من القيام بذلك.
أمـــا فـــي ســـوريا، فـــإن توضيح أنـــه إذا 
واصـــل الروس دعم األســـد وعدم إجباره على 
قبـــول مبادئ فيينا، فإنهم لن يتركوا أي خيار 
للواليات املتحدة ســـوى العمل مع شـــركائها 
إلقامة مـــالذات آمنة، فضال عـــن مناطق حظر 

الطيران.
وصـــول  أن  مراقبـــني،  حســـب  الظاهـــر 
دنيـــس روس إلـــى التفكير في إعـــادة إحياء 
التي كانت تستعملها  ”اســـتراتيجية اإلكراه“ 
الواليات املتحدة يكشف مدى خوف أميركا من 
أن تضيع حظوتها في الشـــرق األوسط كعامل 
ضبـــط فـــي املنطقة، فـــأن يقـــوم اخلليجيون 
بصناعة سياســـة جديـــدة قائمة علـــى إثبات 
الذات وأن يقومـــوا بتعرية األخطاء األميركية 
فهذا األمر يعتبر نقطة صد لتمادي أميركا في 
الصمت علـــى إيران، ودفاعا قويـــا ملراجعات 

عميقة في ما يقوم به األميركان اآلن.

} أنقــرة –  يدفع الرئيس رجب طيب أردوغان، 
حســـب متابعني للشأن السياسي التركي، ثمن 
ضغطه علـــى رئيس حكومتـــه وحزبه احلاكم 
أحمد داود أوغلو لالستقالة بسبب قراءته لنية 
انقالب رمبـــا يقوم به أوغلو على رئيســـه في 
املســـتقبل. ويظهر ذلك من خالل ورود العديد 
مـــن التقارير التي تتحدث عن حتول املعارضة 
داخل حزب العدالة والتنمية احلاكم من حركة 
علنيـــة داخل احلزب إلى حركة ســـرية ال تريد 
فضـــح خياراتها كي ال تنتهي خارج الســـلطة 

حسب تلك اآلراء.
ترتكـــز املعارضـــة داخـــل حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، والتـــي كان أوغلـــو أحـــد أركانها، 
إلـــى نقطة هامة تتناقض مـــع طموح أردوغان 
الرئاســـي، هـــذه النقطـــة هي التحـــول متاما 
إلـــى تطبيـــق نظـــام رئاســـي تنفيـــذي تكون 
الصالحيات الهامة فيه فـــي يد رئيس الدولة. 
فبعـــد أن كان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو 
مـــن أبرز صقور اجلماعـــة احمليطة بأردوغان، 
أصبـــح الرجـــل مغضوبا عليه لـــدى أردوغان 
وحلفائه في احلزب احلاكم خاصة وأن أوغلو 
بصفته رئيسا للوزراء قام بعدد من اإلجراءات 
مع دول أوروبية في ملف الالجئني واملهاجرين 

غير الشـــرعيني لم حتض برضـــاء رجب طيب 
أردوغان الســـاعي إلى تسليط ضغط عال على 
األوروبيني في شـــكل ابتزاز لقبوله في االحتاد 

األوروبي.
جاء إعالن داود أوغلو أنه لن يرشح نفسه 
مـــرة أخرى كزعيـــم للحزب فـــي املؤمتر الذي 
يعقده في 22 مايو اجلاري، ومن ثم ســـيتنحى 
عن رئاســـة الوزراء ليعـــزز قبضة أردوغان في 
ســـعيه للحصول على التأييد للنظام الرئاسي 
الكامـــل. ولئـــن كان ذلك حســـب محللني أتراك 
أنـــه خضوع كامـــل إلمالءات أردوغـــان، إال أن 
األمر يعني في ســـياقه العام أن االستراتيجية 
األردوغانيـــة في التحول إلى الســـلطة املطلقة 
أمر واقع على اجلميع التعاطي معه. وتضيف 
تقارير أن قوة أردوغـــان نافذة في احلزب إلى 
درجة أن املعارضة الداخلية متارس نشـــاطها 

سرا وتتبادل وجهات النظر خارج األطر.
خبر إعالن أوغلو اســـتقالته يسلط الضوء 
أيضا على شـــروخ خلـــف الواجهة التي تظهر 
الوحـــدة حلزب العدالة والتنمية الذي أسســـه 
أردوغـــان قبـــل 15 عاما وحكم تركيـــا منذ ذلك 
احلني وشهدت البالد في سنواته األولى زيادة 
واضحـــة في ثروة البـــالد التي تعد عضوا في 
حلف شـــمال األطلســـي فتعاظم نفوذها، األمر 
الـــذي أوهم أردوغان أن الطريق أمامه ســـالكة 
ينضم إلـــى النادي  ليكـــون أول ”إمبراطـــور“ 

اليورو.
وقال مســـؤول رفيـــع باحلـــزب طالبا عدم 
نشر اسمه ”ثمة فريق داخل احلزب غير مرتاح 
ملسار األمور وهذا واقع“. وأضاف أنه ال توجد 
احتمـــاالت تذكر حلـــدوث انقســـام علني على 

املدى القصير، مشيرا إلى اخلطاب الذي ألقاه 
داود أوغلو األســـبوع املاضي والذي دافع فيه 
عن ســـجل أعماله خالل رئاسة الوزراء، طالب 
فيـــه أيضا بوحدة الصفوف في احلزب وتعهد 

أال يذكر إردوغان بسوء.
وتابـــع املســـؤول ”أردوغـــان هـــو الزعيم 
األوحـــد دون شـــك“، لكنـــه أضـــاف أن التذمر 
قـــد يعـــود ليؤرقه داخـــل احلزب. وقـــال ”إذا 
لم تســـر األمـــور على مـــا يرام فرمبـــا تتجدد 
اخلالفات وتكتســـب األصوات املعارضة دعما 
جديـــدا“. وقد أغضبت اخلطوات األخيرة التي 
اتخذهـــا أردوغـــان خصومه من خـــارج حزب 

العدالة والتنمية واتهموه مبخالفة الدســـتور 
وباالنخراط في السياسة احلزبية رغم أنه من 
املفروض أال يكون رئيس الدولة منتميا حلزب.
ومـــا زال أردوغـــان يواجه مســـارا صعبا 
لتأمني التعديل الدستوري الذي يريد أن يحول 
به نظام احلكم في تركيا من دميقراطية برملانية 
إلـــى نســـخة تركية مـــن النظـــام األميركي أو 
الفرنسي الذي ميلك فيه رئيس الدولة السلطة 
التنفيذية. ولتحاشـــي ضرورة إجراء استفتاء 
وإجراء التعديل الدســـتوري املطلوب مباشرة 
يحتـــاج احلزب احلاكم إلى تأييد ثلثي أعضاء 
البرملان املكون من 550 مقعدا، أي ما يزيد على 

مقاعد احلزب البالـــغ عددها حاليا 317 مقعدا. 
وســـيكون التصويت فـــي البرملـــان باالقتراع 
السري أي أنه ميكن لبعض نواب حزب العدالة 
والتنمية التصويـــت برفض التعديل، وهذا ما 
يرجح القيام به في إطار سياسة العمل السري 

التي يقوم بها املعارضون داخل احلزب.
وقال في الســـياق زعيم املعارضة القومية 
التركيـــة، دولـــت بهجلـــي، إن مســـاعي حزب 
العدالة والتنمية احلاكم لتطبيق نظام رئاسي 
تنفيذي ”باطلة“، نافيـــا بذلك صحة التكهنات 
بأنـــه قـــد يدعم دســـتورا جديدا يغيـــر النظام 

السياسي للبالد. 
وأضـــاف زعيـــم حـــزب احلركـــة القومية 
متحدثـــا ألعضـــاء حزبه مـــن نـــواب البرملان 
”بنهاية الفصل بني الســـلطات يبـــدو واضحا 
ما هـــي التطـــورات التي ســـُتحدث حتوال في 
االجتاهـــات االجتماعيـــة والسياســـية وفـــي 
أي اجتـــاه. والقـــول بـــأن النظـــام الرئاســـي 
هـــو انعكاس طبيعـــي لتطلعـــات قومية باطل 
وينطوي على مبالغة بالنسبة إلينا“. وأضاف 
أن تهيئة األجواء النتخابات مبكرة بعد إعالن 
رئيـــس الـــوزراء أحمـــد داود أوغلـــو تنحيـــه 

األسبوع املاضي تصل إلى حد ”اخليانة“. 

[ أوباما لم يتعظ من دروس العراق وأفغانستان في تعاطيه مع المنطقة [  سوريا اختبار للتوازنات الدولية الجديدة
لماذا يتجه العرب إلى بوتين

أردوغان يبدأ في إخماد المعارضة داخل الحزب الحاكم

قوة أردوغـــان نافذة فـــي الحزب 

إلى درجة بـــروز معارضة داخلية 

تمارس نشاطها ســـرا لتعطيل 

تغيير النظام السياسي

◄

التـــردد األميركـــي في المســـألة 

الســـورية خلـــق فراغـــا أدى إلـــى 

دخول مناســـب لالعب الروســـي 

كي يفرض أوراقه

◄

اســـتقالته  أوغلـــو  إعـــالن  خبـــر 

يســـلط الضوء على شروخ خلف 

الواجهـــة التـــي تظهـــر الوحـــدة 

لحزب العدالة والتنمية

◄

لم يســــــتطع مستشــــــار الرئيس أوباما السابق لشؤون الشــــــرق األوسط دنيس روس أن 
يخفــــــي قلق قادة البيت األبيض اآلن من تبعات إطالق يد إيران في املنطقة على حســــــاب 
دول اخلليج العربي. فقد متكنت دول مجلس التعاون اخلليجي من بناء استراتيجية تظهر 
مالمحها صلبة في مواجهة التحديات املفروضة في الشرق األوسط، والتلويح بلعب ورقة 
ــــــى االعتراف بأن وقت مراجعة الذات  التقارب الروســــــي أدت بقيادات الرأي األميركي إل

قد حان.
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في 
العمق

{تهيئـــة األجـــواء النتخابات مبكرة بعد إعالن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تنحيه األســـبوع الماضي 

تصل إلى حد الخيانة}.

دولت بهجلي
رئيس حزب احلركة القومية التركي

{دول الخليج بحاجة إلى مســـاعدة عســـكرية وبحرية لمواجهة تحركات إيران التي تسبب اضطرابات 

في المنطقة وعلينا االعتراف بذلك}.

أشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي

حصاني رابح مؤقتا

سياسة ال أرى سوى نفسي ستؤدي إلى تفكك الحزب الحاكم

دنيس روس: 

تردد أوباما في لجم إيران دفع 

السعودية إلى التحرك وفق 

مصلحة اإلقليم ككل



حممد وديع

} القاهرة – أثارت العملية التي اســـتهدفت 
رجال شـــرطة األحد قرب القاهـــرة، وتبّناها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية في سيناء،  وقبله 
”المقاومـــة  يدعـــى  آخـــر  تنظيـــم  تبّناهـــا 
الشـــعبية“، انتقـــادات حادة وجدال واســـعا 
وزادت مـــن حالة االســـتقطاب في الشـــارع 

المصري.
وكان محور الجدل باألساس تقييم األداء 
األمني للقـــوات المصرية وصّحـــة التقارير 
التـــي تتحّدث وتكّرر، في أكثر من مناســـبة، 
عـــن قـــرب اجتثاث عناصـــر تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية من ســـيناء، وســـط التباس في 
استراتيجية مقاومة هذا التهديد الذي ما إن 

يهدأ حتى يعاود التصاعد مرة أخرى.
وكشـــف مصدر أمني مصري لـ ”العرب“ 
قـــرب القضـــاء على نشـــاط تنظيـــم داعش 
في ســـيناء بعـــد حوالي ثالث ســـنوات من 
المواجهـــات العنيفـــة مع قـــوات األمن في 
مصر. وسبق أن أطلق المسؤلون المصريون 
تصريحـــات مماثلـــة من قبل، لكـــن المصدر 
يؤّكد أن كل ما تـــم تداوله صحيح. وأضاف 
أن ما تبقى من تنظيم والية سيناء الذي يعد 
الفرع المصري من تنظيم الدولة اإلســـالمية 
أطلق قبل أيام ما يشـــبه ”نداء االســـتغاثة“ 

لباقـــي الدواعش في المنطقة للحصول على 
دعمهـــم في مواجهة الهزائـــم المتتالية أمام 

الجيش المصري.
يفـــّك هـــذا التطـــور الكثير مـــن األلغاز 
المتعلقة باســـتمرار العمليات اإلرهابية في 
سيناء من حين آلخر، ومحاوالت نقلها خارج 
شـــبه الجزيرة، التي تعتبر المركز التقليدي 
للجماعـــات الجهاديـــة في مصـــر والمنطقة 
عموما، عبـــر عمليات نوعية تتم على فترات 

في القاهرة.
ولفت طلعت مســـلم، الخبير العســـكري، 
إلـــى أن األجهـــزة االســـتخباراتية واألمنية 
نجحت بشكل كبير في توجيه ضربات عنيفة 
وقاصمـــة للتنظيمات اإلرهابية في ســـيناء، 
وأوضـــح أن ما تـــم دليل علـــى نجاحها في 
االختراق ورصد شبكتها التنظيمية، وتوفير 

قدر كبير من المعلومات حولها. 
وأنصـــار بيت المقدس أحـــد التنظيمات 
المنتشـــرة في سيناء، والتي تكّثف وجودها 
بعـــد 2011، منهـــا تنظيم الرايات الســـوداء 
والجهاديـــة الســـلفية والتكفيـــر والهجـــرة 
وأنصـــار الجهـــاد وجيـــش اإلســـالم. وفي 
الســـنتين األخيرتين، تكّثفت عمليات قوات 
الجيـــش المصري في ســـيناء بما أفقد هذه 

التنظيمات توازنها. 
وعلمت ”العرب“ من مصادر أمنية مصرية 

أن أغلـــب مســـؤولي المجموعـــات القتالية، 
أو مـــا يطلق عليهم ”أمـــراء الحرب وحاملو 
الرايات“، من أصحاب النشـــاط الجنائي ما 
ســـهل مهمة التعرف عليهم لوجود سجالت 

سابقة لهم لدى األجهزة األمنية.
ومن العوامل األخرى التي ســـاعدت على 
نجاح األمن المصري في اختراق التنظيمات 
المتطرفة، اســـتئجار الجيش المصري قمرا 
صناعيـــا أوكرانيـــا لرصـــد تحـــركات قادة 
الجماعات اإلرهابية على األرض في سيناء، 
كما اعتمـــد على أجهـــزة حراريـــة أميركية 

جديدة لرصد تحركاتهم الليلية.
واكتملت منظومة النجاح بعدما تمكنت 
وحدة الحـــرب االليكترونية التابعة للجيش 
الثانـــي الميدانـــي مـــن اختـــراق شـــفرات 
االتصاالت بين اإلرهابيين، حيث تم التوصل 
لمصـــدر أجهزة الالســـلكي الحديثـــة التي 
يســـتخدمونها من تركيـــا المتهمة بالتورط 
في دعـــم العمليات اإلرهابية في مصر ودول 

أخرى.
 واســـتخدم اإلرهابيـــون، أيضا، شـــبكة 
اتصاالت إســـرائيلية يمتد مجـــال تغطيتها 
إلـــى ما يزيد على 20 كم داخل ســـيناء، على 
أمـــل أن تبقـــى بعيـــدة عـــن إمكانيـــة رصد 

االتصاالت عبر الشبكات المصرية.
لكن القوات المســـلحة التـــي قامت عقب 
تولي الفريق أسامة عسكر القيادة الموحدة 
للعمليـــات العســـكرية فـــي ســـيناء بتغيير 
كافة أجهزة الالســـلكي لديها بأخرى حديثة 
روســـية الصنـــع تمكنـــت من رصـــد وتتبع 
اتصاالت قادة التنظيمات المتطرفة. وأّمنت 
تلك األجهزة الحديثـــة التي تتمتع بموجات 
شـــديدة التعقيد يصعـــب اختراقهـــا غطاء 
قويا للعمليات العســـكرية للقوات المسلحة 
المصرية لتحقق العديـــد من النجاحات في 

الفترة األخيرة.
يقرأ هاني الجمل، رئيـــس مركز الكنانة 
للدراسات السياســـية واالستراتيجية، هذه 
التطورات مشـــيرا في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن واقع العمليات العســـكرية في سيناء 

بين القوات المصرية والجماعات اإلرهابية 
تغير تماما في الفترة األخيرة. وحدد الجمل 
عاملين إضافيين لحدوث التغيير إلى جانب 
العوامل التي ســـبق ذكرها، هما: التنســـيق 
القـــوي مع قبائل ســـيناء التي تحولت لدعم 
العمليـــات العســـكرية للجيـــش المصـــري 
وقاومـــت تجنيـــد بعـــض أبنائهـــا ضمـــن 

الجماعات المتطرفة كما كان يحدث.
بالتنســـيق  الثانـــي  العامـــل  ويتعّلـــق 
المصري مع حركة حماس التي تسيطر على 
غزة لضمان عدم تورطها في إيواء العناصر 
اإلرهابية فضال عن تســـليم حوالي 12 قيادة 

الذت بغزة.
وأوضح هاني الجمـــل أن عام 2016 منذ 
بدايته شهد تفوقا ملحوظا للجيش المصري 
بداية من تصفية شـــحاتة فرحان المسؤول 
األول عـــن خريطـــة التفجيرات في ســـيناء، 
والذي يعد الســـاعد األول لرئيـــس التنظيم 

في سيناء.
وقال إن هناك تخطيطا جيدا من الجيش 
لقطع خيوط التواصل بين التنظيم في سيناء 
وأعوانه في الخارج، لدرجة أن التنظيم األم 
لم يعد يعلن تبعية والية ســـيناء له بســـبب 

تكبده خسائر متالحقة على األرض.
تتسق هذه المعلومات مع بعض التقارير 
التي ذهبت إلى أن عشرات العناصر وبضع 
قيادات من تنظيم أنصار بيت المقدس فروا 
من ســـيناء إلى ليبيا خالل الشـــهور الثالثة 
الماضية، بحثا عن مـــالذ آمن بعد أن ضّيق 

الجيش المصري الخناق عليهم.
لكن، رغم هـــذا التقّدم الذي تحقق لفائدة 
الجيش المصـــري، يبقى الخطـــر قائما في 
ما لم يتّم التعامل مع مســـّبباته الرئيســـية 
والتـــي يأتي على رأســـها التهميش وغياب 
التنمية عن هذه المنطقة، بما يجعل تحّولها 
إلى بـــؤرة توّتر أمرا ســـهال، مقارنة بعملية 

تطهيرها من هذا الخطر.
وقـــال بعـــض المراقبين إن المســـاهمة 
الحكومية، وأيضـــا الخارجية، على غرار ما 
قّدمتـــه الســـعودية، في تنمية ســـيناء تؤكد 
أن تنميتهـــا تصب في صالـــح األمن القومي 
العربي، وهنـــاك بيئة تســـاعد على ذلك من 
خـــالل مد يد العـــون للحكومة لمســـاعدتها 
علـــى التنمية، علـــى غرار ما تم ســـابقا في 
مدينة شـــرم الشـــيخ جنوب ســـيناء، حيث 
تبرع األهالي بأراضيهم للحكومة المصرية 

لتعميرها.
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} اجلزائر- شــــهد إنتاج النفــــط في اجلزائر 
تراجعــــا خطيرا في اآلونــــة األخيرة، يتجاوز 
بعــــده االقتصــــادي ليلقــــي بثقل كبيــــر على 
واملضطــــرب،  الهــــش  االجتماعــــي  الوضــــع 
وفــــي خضم أزمــــات سياســــية متصاعدة بني 
املعارضة واحلكومة، تزيد من حّدتها التقارير 
الصــــدارة بــــني الفينة واألخــــرى حول صحة 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويحــــّذر فرانســــيس غيــــالس فــــي مركز 
برشــــلونة للشــــؤون الدولية من هذا الوضع 
متوّقعا أن تكون هنــــاك نتائج وخيمة لهبوط 
أســــعار النفط منذ اخلريف املاضي. وسيكون 
الوضع الصعب الذي ستواجهه البالد شبيها 
مبا حصــــل في منتصــــف الثمانينــــات حيث 
ُســــّجل هبوط حاد في مستوى العيش وثورة 
شــــعبية واســــعة ومحاولة فاشــــلة لدمقرطة 

النظام السياسي.
فــــي ذات الوقت يــــزداد القلق على الوضع 
في البالد بســــبب صحة الرئيــــس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، الوضع الذي ّخلصتــــه داليا غامن 
-يزبــــك (الباحثة الزائرة فــــي مركز كارنيغي 
للشــــرق األوســــط، املتخّصصــــة في الشــــأن 
اجلزائــــري) في عنوان دراســــة حديثــــة لها، 
هو ”اجلزائر علــــى حافة الهاوية: ماذا حّققت 

األعوام السبعة عشر من حكم بوتفليقة“.
أمضــــى الرئيــــس اجلزائــــري عبدالعزيز 
بوتفليقة سبعة عشــــر عاما في منصبه، وهو 
يقضــــي اآلن فترة واليته الرابعة على كرســــي 
متحّرك (تعــــّرض بوتفليقة البالــــغ من العمر 
تسعة وســــبعني عاما إلى ســــكتة دماغية في 
العام 2013 وقــــام بحملته االنتخابية بعد عام 

واحد وهو على كرسي متحّرك). 

انجازات ولكن...

لكــــن، قبــــل أن تصــــل احلــــال بالســــاحة 
السياســــية في اجلزائر إلى هــــذه املرحلة من 
االستقطاب والســــخط على الرئيس والدائرة 

املقّربــــه منه، تشــــير داليا غــــامن يزبك إلى أن 
انتخاب بوتفليقة في املــــرة األولى، في العام 
1999، القــــى ترحيــــب الكثير مــــن اجلزائريني 
واملجتمع الدولي؛ إذ لم يكن بوتفليقة رئيســــا 
مدنيــــا وحســــب، بعد سلســــلة من الرؤســــاء 
العســــكريني، بــــل كان أيضا رئيســــا منتخبا 
انتخابا حرا، حيث فاز بنســــبة 73.5 في املئة 

من األصوات.
وتدفــــع حالــــة الرئيس (الرئيــــس مريض 
اآلن) إلــــى إجراء تقييم إلرثه السياســــي يبرز 
مــــن خاللــــه إجنازان سياســــيان كبيــــران من 
الســــنوات التي أمضاها في الســــلطة: األول 
هو إشــــرافه على انتقال اجلزائر إلى مجتمع 
مــــا بعــــد احلــــرب، والثاني هو إعــــادة إحياء 
السياسة اخلارجية اجلزائرية، ما أنهى عزلة 

البالد خالل سنوات احلرب األهلية.
وال تنفــــي داليــــا غامن- يزبــــك، في اجلزء 
األخير من دراســــتها الذي حمل عنوان ”شيء 
من عدم اليقني في املســــتقبل“، أن اجلزائر في 
العــــام 2016  في وضــــع أفضل ّمما كانت عليه 
في العام 1991. فقد ســــاهم ميثــــاق بوتفليقة 
للســــلم واملصاحلة الوطنية إلى حّد كبير في 
إعادة إرســــاء االستقرار واألمن في البالد. وال 
تزال سياســــة املصاحلة متّثــــل إجنازا رائعا. 
وحتى إن كان هنــــاك تهديد جهادي إلى اآلن، 
فإنــــه محّلــــي وعرضــــّي، وال ميكــــن بحال من 
األحــــوال مقارنته مبــــا شــــهدته البالد خالل 

تسعينات القرن املاضي.
عــــالوة علــــى ذلــــك أتــــاح التعــــاون مــــع 
اجلهاديني السابقني لألجهزة األمنية الفرصة 
جلمع قدٍر كبيٍر من املعلومات حول اجلماعات 
الستخدامها  وأموالها  وشــــبكاتها  املســــّلحة 
عنــــد احلاجة. مع ذلــــك، فإن العيــــب الرئيس 
الــــذي تنطوي عليه آلية املصاحلة هو أنها لم 
تتعامل مع األســــباب الهيكلية للعنف في زمن 
احلرب. فقد فشلت هذه اآللية في البدء بعملية 
لدراسة الظروف التي دفعت آالف اجلزائريني 
لالنضمام إلــــى اجلماعات املســــلحة. كما أن 

مســــألة املفقودين لم حتّل متاما، حيث التزال 
هناك 3104 حاالت معّلقة لم تتم تسويتها وفقا 

لألمم املتحدة.
في الواقع، ســــعت الدولــــة اجلزائرية إلى 
فرض الســــالم على شعبها. لكن ال ميكن لنهج 
مــــن القّمة إلى القاعدة أن ُيؤّدي إلى مصاحلة 
حقيقيــــة. فاحلل املتســــّرع الذي جلــــأت إليه 
احلكومــــة أّجــــل فقط األزمة التــــي من املرّجح 
أن تعود قريبا، وال ســــّيما أن اجلزائر تعاني 
حاليا من اجلمود السياسي، وتواجه حتديات 
ماليــــة حاّدة بســــبب انخفاض أســــعار النفط 
والغاز العاملية، واالقتصاد الريعي الذي جعل 

الدولة عرضة للتأّثر بالصدمات اخلارجية.

مستقبل غامض

من بني العوامل التي لم ُتســــعف كثيرا أن 
بوتفليقــــة، الــــذي كان ينظر إليه في الســــابق 
على أنــــه يبعث األمل في نفــــوس املاليني من 
اجلزائريــــني، يعتبر اليوم الرجــــل الذي لّطخ 
سمعة اجلزائر. فقد قام بتعديل الدستور حتى 
يتمّكن من الترّشــــح ملنصب الرئاسة متجاوزا 
الفترتني الرئاســــيتني املقّررتني. وتسّتر على 
الفساد في املســــتويات العليا، وأّيد القوانني 

التي أضعفت املجتمع املدني. 
ومبزيــــٍج مــــن القمــــع والهبات الســــخّية 
بفضل ثــــروة النفط والغاز في اجلزائر، متّكن 
أيضا من شراء السلم االجتماعي، ونزع فتيل 
احتجاجــــات العــــام 2011 التــــي رّددت صدى 
االحتجاجات فــــي أماكن أخرى فــــي املنطقة، 
واحلفاظ على الوضع القائم. مع ذلك، أســــعار 
النفــــط والغاز، علــــى غرار صحــــة بوتفليقة، 
ال تشــــهد حتّســــنًا. وعليــــه، فإن عــــدم وجود 
آليــــة لتقاســــم الســــلطة بني جميــــع األطراف 
ذات الصلــــة (أي بــــني األحزاب السياســــية، 
واملعارضــــة، واملجتمــــع املدني، والســــلطتني 
صراعات  ووجــــود  والتنفيذية)،  التشــــريعية 

داخليــــة فــــي النظــــام، يجعالن مــــن الصعب 
تصــــّور إمكانية جتديد النظام السياســــي في 

اجلزائر.
أما في ما يتعلق بسياسة اجلزائر الثابتة 
فــــي عدم التدّخل، فهي قد تثير أيضا مشــــاكل 

للبــــالد، باعتبــــار أن املنطقــــة تتغير بســــرعة 
كبيــــرة. وإذا ما أرادت اجلزائر أن تكون عامل 
اســــتقرار فــــي منطقة غيــــر مســــتقّرة للغاية، 
فســــيتعني عليها أن ُتعيد النظر في سياستها 

بعدم التدّخل في بلدان أخرى.

الجزائر على حافة الهاوية: هبوط أسعار النفط وتململ اجتماعي وعجز سياسي

في 
العمق

عجز  الرئيس يسبب عجز البالد

الحرب على اإلرهاب.. تسليح وتنمية

[ إلرث حكم بوتفليقة تأثير كبير على مستقبل البالد [ المصالحة الوطنية هشة ألنها فشلت في معالجة جذور العنف
غير  منطقة  فــي  تعمل  الــجــزائــر 

سياستها  أن  يعني  مــا  ة 
ّ
مستقر

في  الــتــدخــل  عــدم  فــي  المتمثلة 

شؤون اآلخرين لم تعد عملية

◄

منذ عام 2016 تم تسجيل تفوقا 

ملحوظا للجيش بداية من تصفية 

شحاتة فرحان المسؤول األول عن 

خريطة التفجيرات في سيناء

◄

تواجه اجلزائر بعد ســــــبعة عشر عاما من حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة واقعا جديدا 
ترى داليا غامن-يزبك اخلبيرة السياسية في مركز كارنغي أنه سيضطر خلفه إلى التكّيف 
معــــــه، لكن بصعوبة، إذ أن عجــــــز قادة اجلزائر عن جتديد النظام السياســــــي احملّلي أو 
إعادة النظر في طبيعة الســــــلوك اجلزائري في اخلــــــارج، ميكن أن يطرح مخاطر حقيقية 

على مستقبل البالد.

{بينما تبدأ الجزائر التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة، ســـيكون اإلرث السياســـي للرئيس ذا تأثير 

كبير على مستقبل البالد}.
دالية غامن يزبك
باحثة مبركز كارنيغي للشرق األوسط

{الجماعات المسلحة “ تعكف على تبني الهجمات اإلرهابية كنوع من اإلرباك لألجهزة األمنية، 

كي تبعد األنظار عن الجهة التي نفذت الهجوم}.
محمد نبيل فؤاد
خبير عسكري مصري

سيناء خالية من اإلرهاب: تطور عسكري ال يكتمل دون انجاز تنموي

} القاهــرة - تقـــوم مصر حاليـــا بترتيب 
صفقـــة جديـــدة مـــع فرنســـا لشـــراء قمـــر 
اصطناعي لالتصـــاالت والمراقبة، في ثالث 
صفقة عســـكرية كبيـــرة بيـــن البلدين. وفي 
إطـــار اتمام ترتيبـــات هـــذه الصفقة أجرى 
اللواء محمد العصـــار وزير اإلنتاج الحربي 
المصري زيـــارة لباريس مســـاء األحد على 

رأس وفد عسكري.
وكان العصار توصـــل خالل لقائه بمدير 
االستخبارات العسكرية الفرنسية قبل ثالثة 
أشـــهر، إلى اتفـــاق بخصـــوص توقيع عقد 
لشراء قمر اســـتطالع عسكري كهروبصري. 
وكشـــف مصـــدر عســـكري لــــ ”العـــرب“ أن 
الصفقـــة تأتي في إطار خطـــة مصر المتالك 
شـــبكة مـــن األقمـــار الصناعية العســـكرية 

والمدنية للمراقبة والمالحة واالتصاالت.
تعـــد رحلـــة العصـــار الثانيـــة لفرنســـا 
خـــالل ثالثة أشـــهر، إليجاد توافق ســـريع، 
حيث وقعت القاهرة بالفعل عقد شـــراء قمر 
اصطناعي من شـــركتي تاليـــس وإيرباص، 
لتزويدهـــا بقمر عســـكري لالتصاالت بنحو 

600 مليون دوالر.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد تعثر مشـــاورات بين 
البلديـــن حول قمـــر ثان، حيـــث كانت مصر 
تريد في البداية شـــراء قمرين اصطناعيين، 
واآلخـــر  العســـكرية  لالتصـــاالت  أحدهمـــا 
للتجســـس العســـكري، لكن تم التوقيع على 
واحد فقط وتم تأجيل الثاني بســـبب ارتفاع 

السعر.
وجاءت زيـــارة العصار لباريس عشـــية 
وصول وفد عســـكري فرنســـي كبيـــر، يضم 
53 ضابطا، إلـــى القاهرة لبحث دعم عالقات 
التعاون العســـكري بيـــن البلديـــن. وأكدت 
المصادر أن الوفد يمثـــل كبار ضباط وزارة 
الدفـــاع الفرنســـية، ويلتقي عـــددا من كبار 
المســـؤولين في مصر، لبحـــث دعم التعاون 

في مجالي التسليح والتدريب المشترك.
وأوضـــح اللواء طلعت موســـى، الخبير 
العســـكري، أن التعاون يبلـــغ ذروته بصفقة 
األقمـــار الصناعيـــة، التـــي تحتاجها مصر 
لتأميـــن حدودهـــا المتراميـــة وســـط تزايد 

التهديدات الخارجية.  

مصر تتسلح 

بشبكة أقمار صناعية
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} كانت بيروت، كعادتها، وفّية ملن أعاد إليها 
احلياة ووضعها مجددا على خارطة املنطقة 
والعالم في وقت كان هناك دائما من يسعى 
إلى تدمير املدينة، خصوصا قلبها، وعزلها 

عن محيطها العربي.
ليس انتصار ”الئحة البيارتة“ التي 

شّكلها الرئيس سعد احلريري في االنتخابات 
البلدية سوى انتصار لبيروت أّوال في 

وجه التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان 
وعاصمته. في مقّدمة هذه التحديات غياب 

رئيس اجلمهورية واملمارسات املنهجية 
لـ”حزب الله“ التي تصب في ترييف بيروت 
وحتويلها إلى ضاحية فقيرة من ضواحي 

طهران، بدل أن تكون مدينة مزدهرة. فبيروت 
املزدهرة تساهم في دعم االقتصاد اللبناني، 

وتصبح منطلقا لتعميم مشروع اإلمناء 
واإلعمار في كّل بقعة من بقاع البلد، كما 

جتعل اللبنانيني يتمسكون بالبقاء في بلدهم 
بدل الهجرة إلى حيث يستطيعون احلصول 

على تأشيرة.
كانت جتربة االنتخابات البلدية جتربة 

مهّمة، كشفت أن ال شيء مينع إجراء 
انتخابات في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس 

اجلمهورية. عرس لبنان احلقيقي في انتخاب 
رئيس للجمهورية، كما قال وزير الداخلية 
نهاد املشنوق الذي يعود إليه الفضل في 

إجراء االنتخابات البلدية بدءا ببيروت 
والبقاع. 

لعّل أهّم ما كشفته هذه االنتخابات زيف 
ادعاءات ”حزب الله“ أن اململكة العربية 
السعودية تعّطل االنتخابات الرئاسية. 

هل السعودية هي التي متنع نّواب احلزب 
وأولئك التابعني له من النزول إلى مجلس 
النواب كي يتأمن نصاب يسمح بانتخاب 

رئيس للجمهورية؟
كان إجراء املرحلة األولى من االنتخابات 

البلدية مبثابة تأكيد لفعل املقاومة الذي 
ميارسه الشعب اللبناني، خصوصا أهل 

بيروت. هؤالء مقاومون حقيقيون يدافعون 
فعال عن بلدهم وقد أثبتوا مّرة أخرى أن 

عبارة ”وحياتك بتمون“ التي كانوا يقولونها 
لرفيق احلريري ال تزال تخرج من القلب 

عندما يدعوهم سعد احلريري إلى النزول إلى 
أقالم االقتراع والتصويت لـ”الئحة البيارتة“. 
لعّل أهّم ما في هذه الالئحة محافظتها على 

جانب كبير من إرث رفيق احلريري، أي 
جانب املناصفة بني املسيحيني واملسلمني. 
املؤسف أن هذه الناحية فاتت عددا كبيرا 

من املسيحيني الذين لم يقبلوا على صناديق 
االقتراع ألسباب ال تزال غامضة، قد تعود 

إلى عدم استيعاب ما تعنيه هذه املعادلة في 
هذه املرحلة املصيرية التي مير بها البلد 

واملنطقة.
اآلن وقد طويت صفحة االنتخابات 

البلدية في بيروت، وظهرت موازين القوى في 
املدينة على حقيقتها، ال مفّر من مجموعة من 

املالحظات التي ميكن أن تساعد في إيجاد 
الظروف املالئمة التي ميكن االنطالق منها 

لتحسني الوضع في بيروت. 
في مقّدمة هذه املالحظات من املفترض 

أال يغيب عن اللبنانيني عموما، وأهل بيروت 
على وجه التحديد، أن العائق األّول أمام تقّدم 

لبنان هو سالح ”حزب الله“ غير الشرعي. 

هذا السالح يهّدد كل مؤسسات الدولة 
ويحول دون أن يكون لبنان دولة طبيعية في 

ظل مساواة بني املواطنني بغض النظر عن 
الطائفة واملذهب واملنطقة.

كّل من يفصل بني السالح امليليشياوي 
ومستقبل بيروت ولبنان، إمنا يعيش في 
عالم آخر ال عالقة له بالواقع من قريب أو 
بعيـد، خصوصا أن ذكـرى غـزوة بـيروت 
التي استهدفت أهل العاصمة في السابع 
من أّيار ـ مايو ٢٠٠٨، ما زالت ذكرى طرية 

عالقة في األذهان. كان الهدف تأديب الدولة 
اللبنانية، وتكريس واقـع يتمّثل في أّن هذه 
الدولة تابعة لدويلة ”حزب الله“ الذي ليس 
سوى ذراع إيرانية وال شيء آخر غير ذلك.
هذا ال مينع من االعتراف بأّن تشكيل 

الئحة ”بيروت مدينتي“، التي واجـهت 
”الئحـة البيارتة“ وحصلت على عدد محترم 

من األصوات، كان ظاهرة صّحية إلى حّد 
كبير. هناك شباب لبناني يؤمن باملثاليات 

ويعتقد أّنـه يستطيع صنع فارق. هذا 
الشـباب على حق في ما يخـص تطوير 

بيروت، ومعاجلة مشاكل املواطنني، على 
الرغم من أّنه لم يأخذ في االعتبار أن املشكلة 
الكبرى في املدينة وخارج املدينة هي سالح 
”حزب الله“ وامليليشيا املذهبية التي ميّثلها 

هذا احلزب.
ال ميكن فصل أي مشروع إصالحي عن 

اخلطر الذي يشكله هذا احلزب الذي ال 
يعترف باحلدود اللبنانية وال بلبنان كدولة 
مستقّلة ذات نظام دميقراطي وتاريخ عريق 
في ممارسة اللعبة االنتخابية التي تعني، 

أّول ما تعني، التداول السلمي على السلطة.

ميكن االستفادة من الظاهرة الصّحية 
التي شّكلتها ”بيروت مدينتي“ التي ضّمت 
أشخاصا صادقني ومحترمني ال يحتاجون 

إلى شهادة أحد، مثل أحمد قعبور، لتحسني 
أداء املجلس البلدي اجلديد. هناك شكوى 

من املجلس السابق. هذه الشكوى أكثر من 
محّقة، خصوصا بعدما برزت أزمة النفايات 

التي كان يجب التحسب لها باكرا.
كّل ما ميكن قوله اآلن أن بيروت مدينة 

تتراجع فيها اخلدمات يوميا. هناك فوضى 
سير ليس بعدها فوضى. هناك تقاعس على 

كل صعيد. هناك من يرفض إعادة االعتبار 
للرصيف الذي يشّكل مظهرا حضاريا في 

املدينة. ال احترام حّتى إلشارات املرور. هناك 
وقوف للسيارات في األماكن املمنوعة، حّتى 
على صفني، في معظم الشوارع. املؤسف أن 

هذه الظاهرة متددت أخيرا لتشمل وسط 
املدينة، وكأّن هناك سلطة فوق سلطة شرطي 

السير متنعه من أداء واجبه!
بعيدا عن القضايا الكبيرة من نوع 

جرمية منع العرب واألجانب من املجيء إلى 
لبنان، يحتاج املواطن إلى من يعالج القضايا 

الصغيرة املرتبطة بحياته اليومية التي 
جتاهلها املجلس البلدي السابق ألسباب ما 

زالت مجهولة. رمبا من بني هذه األسباب 
الغياب الطويل لسعد احلريري عن بيروت، 
وهو غياب فرضته ظروف معّينة ذات طابع 

أمني.
معظم الذين صّوتوا لـ”بيروت مدينتي“ 

كانوا ميتلكون حّسا وطنيا مرهفا، كما كانوا 
ميتلكون كّل النّيات احلسنة. صحيح أّنه 
كانت تنقصهم التجربة السياسية، وهذا 

النقص عائد إلى العجز عن استيعاب خطورة 
ما ميثله ”حزب الله“ وسالحه وممارساته 

الهادفة إلى تغيير طبيعة املجتمع اللبناني 
وطبيعة النظام في البلد، لكن الصحيح أيضا 

أن عدد األصوات التي نالتها الالئحة هو 
مبثابة جرس إنذار.

هذا يعني بطبيعة احلال أّنه ال بّد من أخذ 
ما طرحته ”بيروت مدينتي“ على محمل اجلّد 

ال أكثر وال أقل. 
بكالم أوضح، ثّمة حاجة إلى انقالب على 

ممارسات املجلس السابق يظهر أن الوعي 
السياسي الذي جعل ”الئحة البيارتة“ تنتصر 

سينسحب على اإلمناء أيضا. هناك حتّد 
اسمه الرصيف. بدأ انهيار مدينة اسمها 

القاهرة بإلغاء الرصيف فيها. هل تستفيد 
بيروت من هذا الدرس الذي مصدره مدينة 

عريقة اسمها القاهرة؟
بعض التبسيط يبدو ضروريا أحيانا لدى 

التعاطي مع مشاكل معّقدة من النوع الذي 
تعاني منه بيروت.

لماذا بقيت بيروت وفية

{بيـــروت أكدت أن قرارها بيدها وأن المناصفـــة خيار ال تراجع عنه. الذين حموا قرار بيروت 

هم البيارتة الذين يريدون بيروت على صورة لبنان وعاصمة لكل اللبنانيين}.

سعد احلريري
رئيس تيار املستقبل اللبناني

{أهمية االنتخابات البلدية تكمن في أنه منها يبدأ بناء الدولة الفعلية والشفافية الحقيقية، 

خصوصا في ظل العجز عن بناء المؤسسات ومرض البلد بسبب غياب الرئيس منذ سنتين}.

أنطوان زهرا
عضو كتلة القوات اللبنانية

} لعل السبب األبرز لعدم قدرة الئحة 
”بيروت مدينتي“ أن تشكل بديال عن التيارات 
احلزبية في بيروت، وأن تكون رافعة لتجارب 

مماثلة في أكثر من مكان هو أنها اتخذت، 
شاءت أو أبت، صيغة طائفة.

الطائفة في السياق اللبناني ميكن أن 
تضم، في حلظة ما، تشكيلة من ناس ينتمون 

إلى طوائف مختلفة، كما هو حال تركيبة 
”بيروت مدينتي“، إذا كان ممكنا اختصارها 
ببعد واحد. هكذا لم تستطع هذه التجربة 
الوليدة فصل نفسها عن البنية املؤسسة 
لشكل الطائفة وخطابها، فصارت حاملة 

ومنتجة لصورة حتتوي على أبرز ما تتسم 
به الطوائف وهي كونها مجتمعا كامال، 

وتاما، ومنجزا، وال يقبل في صفوفه إال من 
يعلن الوالء التام لهذا املشروع، واخلضوع 

لكل سياقاته.
من هنا كان التصويت الذي نالته – 

والذي كان فيه الفرق بني أول اخلاسرين في 
الالئحة وآخر الرابحني  في الالئحة املقابلة 

ال يتجاوز الـ7000 صوت – مدخال لقراءة شكل 
هذا التصويت واملعاني الذي اتخذها والتي 

أظهرت املعلومات التي خرجت عن توزيع 
خارطة التصويت أنه كان تصويتا مسيحيا 
بالدرجة األولى، وتعود أسبابه إلى النكاية 

باحلريرية وليس إلى االقتناع باملشروع 
املنطقي واملنظم الذي تنادي به هذه الالئحة.
النكايات ال تخلق سياقات سياسية، وال 

تؤدي إلى إعادة إنتاج الوعي االجتماعي 
وتفكيك احلس الطائفي، بل تدفع إلى إعادة 

التمركز حول البنى القائمة ومتكينها. 
الصوت املسيحي تهرب من قرار قيادته 

الثنائية ”الَعْونّية – الُقّواتية“ ألنه أراد أن 

يزايد عليها في مسيحيتها، وليس ألنه رأى 
أن هناك مشروعا بديال يستحق التأييد، 

وكذلك كان الصوت السني البيروتي الرافض 
للتوافق الذي رأى فيه تعبيرا عن نقص حاد 
في سنية الرئيس سعد احلريري، وإصرارا 

على دفع ثمن عناوين لم تعد حاملة ألي 
معنى، نظرا ألن القوى األخرى ال تشاركه في 
التوجهات نفسها، بل تستفيد فقط من مرونة 

طروحاته ووطنيتها للحصول على مكاسب 
دون أن تلتزم مبوجبات التحالف.

اخلطير الذي أفرزه واقع االنتخاب في 
العاصمة اللبنانية، يقول إن احلريري الذي 

أبدى علنا مرارة كبيرة من سلوك احلليف 
املسيحي الذي صبت جل أصواته ضد الئحة 
التوافق التي بناها على حسابه، ال يستطيع 
بعد اآلن إبداء مرونة كبيرة أمام الرأي العام 
السني البيروتي، الذي وجه له رسالة شديدة 
اللهجة من ناحية، وأعاد تشكيل زعامته من 

ناحية أخرى بشروط قاسية ال تقبل التسامح، 
وال التهاون في أي شأن يتصل بالعنوان 

السني.
يعتبر الصوت السني الذي حسم املعركة 
في بيروت لصالح احلريري أن وجهة نظره 
الرافض للتوافق واملناصفة أثبتت صحتها 

وقائع خيانة احللفاء، وتفترض أن ذلك يجب 
أن يترجم عبر إعادة إنتاج لكل التحالفات 

والعالقات بني احلريري واألطراف املسيحية 
بشكل عام. احلريري وبعد انكشاف مسارات 
التصويت املسيحي أبدى رغبة في الرد على 
هذا السلوك، وال يبدو أن هناك طريقة للرد ال 
تتخذ شكل إنهاء احللف املستقبلي القواتي 

الذي ظهر في اآلونة االخيرة عامرا باخلدوش 
والثقوب التي تعبر من خاللها اخلالفات 

اجلوهرية.
انتصار األحزاب في الساحة املسيحية 

يقول األمر نفسه من ناحية الشكل الذي 
اتخذته املعارك االنتخابية في منوذجها 

البلدي، حيث أنها لم تكشف عن صراع بني 
تيارين أو بني مشروعني، بل عن مزايدات 

حول األمر نفسه. األحزاب املسيحية الفائزة 
حتمل عنوان حقوق املسيحيني، ومتثيل 
املسيحيني، وحتارب األطراف املسيحية 

األخرى بحجة أنها تفرط بالقرار املسيحي، 
ومبا تعده هذه األحزاب إجماعا مسيحيا 

يعتبر اخلارج عليه مهرطقا، ويستحق 
اإلعدام البلدي، وما يستتبعه من إعدام نيابي 
ومتثيلي الحقا. هكذا يتخذ انتصار األحزاب 

املسيحية عنوان انتصار األكثر مسيحية على 
األقل مسيحية، وتاليا فإن هذه املسيحية 

احلزبية املنتصرة ال ميكنها أن تنتج 
سوى املزيد من األمر نفسه على مستويات 

السياسة واالنتماء.
الساحة الشيعية التي انتصرت فيها 

ثنائية حزب الله وأمل، بنسبة 54 في املئة 
من األصوات مقابل 46 في املئة ملنافسيه، 
ال تفصح عن مشهد مغاير لواقع اإلحكام 

الطائفي بصيغته احلزبية، عكس ما تذهب 
الكثير من التحليالت املتفائلة والتي ترى في 

هذه األرقام دليال واضحا على بداية خروج 
الرأي العام الشيعي من أسر هذه الثنائية 

احلاكمة.
العناوين الكبرى التي تشكلت صلب 

اخلطاب السياسي للحزب لم متس إطالقا 
على الرغم من أن االنتخابات البلدية اتخذت 
طابعا سياسيا. بقي اخلطاب متمركزا حول 

العناوين نفسها، وحرص املتنافسون مع 

حزب الله وأمل على عدم فصل أنفسهم عن 
خياراته األساسية، ما يعني أن األمور في 

الساحة الشيعية التزال على حالها، وأن كل 
ما أنتجته هذه االنتخابات ال يتجاوز حدود 

إجبار نائب األمني العام حلزب الله، نعيم 
قاسم، على خفض نبرة صوته قليال.

رمبا تكون املرارة األبرز في كل هذا 
السياق أن املجتمع املدني بتحوله إلى طائفة 
لم يخسر معركة فحسب، ولكنه خسر احلرب، 

وأفشل إمكانات ظهور كل سياقات التغيير 
املمكنة.

كل محاوالت التغيير الالحقة سوف 
تقاس على طبيعة خطابه، وما اتخذه من 

سياقات تضعه في مواجهة هواجس طوائف 
محددة قبل أن جتعله منسجما مع طموحات 

أكثريات مغلوبة. كل هذا لن يسمح سوى 
باعتباره واحدا من الطوائف املستجدة التي 

ال ميكنها أن تنتزع لنفسها حيزا في ظل 
التركيبة احلالية.

طائفة النكايات المدنية وطوائف األحزاب والعائالت

انتصار {الئحة البيارتة} التي شكلها 

الرئيس سعد الحريري في االنتخابات 

البلدية ليس سوى انتصار لبيروت أوال 

في وجه التحديات الكبيرة التي تواجه 

لبنان وعاصمته

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

النكايات ال تخلق سياقات سياسية، وال 

تؤدي إلى إعادة انتاج الوعي االجتماعي 

وتفكيك الحس الطائفي، بل تدفع 

إلى إعادة التمركز حول البنى القائمة 

وتمكينها

المرارة األبرز في كل هذا السياق أن 

المجتمع المدني بتحوله إلى طائفة 

لم يخسر معركة فحسب، ولكنه 

خسر الحرب، وأفشل إمكانات 

ظهور كل سياقات التغيير 

الممكنة

تشكيل الئحة {بيروت مدينتي}، التي 

واجـهت {الئحـة البيارتة} وحصلت على 

عدد محترم من األصوات، كان ظاهرة 

صحية إلى حد كبير
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آراء
} أخيرا ترجل رئيس الوزراء التركي أحمد 

داود أوغلو من منصبه، فاحتا بتنحيه 
الطريق أمام رجب طيب أردوغان ليصبح 

الرجل الوحيد؛ فالرجالن اللذان جمع 
بينهما حلم استعادة تاريخ تركيا العثماني 
سرعان ما فرقت بينهما املواقف السياسية 

بسبب االنقسام حول طبيعة ذلك احللم 
اإلمبراطوري. ويشبه األمر معركة ربحها 

اإلمبراطور ومعاونه، لكنهما اختلفا في لون 
العلم.

رغم أن استقالة أحمد داود أوغلو 
من منصبه شكلت مفـاجأة داخل تركيا 
وخارجها، إال أن اخلالفات بينه وبني 

أردوغان ليست جديدة؛ فمنذ تولي داود 
أوغلو مسؤولية قيادة حزب العدالة والتنمية 
احلاكم، ورئاسة الوزراء عام ٢٠١٤، والتباين 
في املواقف السياسية بني الرجلني في عدد 

من القضايا الداخلية واخلارجية يتفاقم 
باستمرار. 

ولعل تراكم تلك اخلالفات في ظرف 
سنتني فقط يعكس الوتيرة السريعة التي 
بات يسير بها أردوغـان، منـذ أن شعر بأن 

قبضته على الدولة بدأت تشتد أكثر، مع 
التخلص من خصومه الرئيسيني، باملوازاة 

مع وضع احملسوبني عليه في مفاصل الدولة 
واحلزب بحيث يصبح أكثر اطمئنانا على 

مستقبله السياسي، في أفق تشطيب املشهد 
السياسي التركي مبا يسمح له بتمرير 

التعديالت الدستورية التي متكنه من نقل 
البالد إلى النظام الرئاسي.

ال أحد يعرف حتى اليوم ما الذي دار بني 
الرجلني في آخر لقاء جمعهما، وقرر بعده 
داود أوغلو تقدمي استقالته من مسؤوليته 

على رأس احلزب ومن منصبه في احلكومة، 
وهل يتعلق األمر بصفقة سياسية مت 

إبرامها؟ لكن املؤكد أن أردوغان جنح، في كل 
األحوال، في التخلص من مستشاره السابق 
في السياسة اخلارجية الذي شكل بالنسبة 

إليه شخصا ثقيل الظل، منذ أن أصبح 
أردوغان قادرا على اإلبحار مبفرده بعيدا عن 
وصاية ”املنّظر“ الذي كان يلعب دور التوازن 

داخل احلزب واحلكومة؛ فالواضح أن 
أردوغان، الذي قدم خالل السنوات املاضية 

أكثر من عربون على ضيقه باملعارضة 
السياسية في البالد، كان ال بد أن يكون أكثر 
انزعاجا من أي صوت نشاز داخل احلزب من 

باب أولى.
استقالة داود أوغلو تدل على أن التعايش 

لم يعد ممكنا بني اإلثنني، وعلى أن األمر 
يتعلق بخالفات حقيقية ومن الوزن الثقيل 
ترتبط مبسار الدولة ورمبا مبصير احلزب 
نفسه، وعلى رأسه أردوغان، الذي يريد أن 
يعطي عن حزبه صورة التنظيم املتماسك 

الذي يقوده رجل وحيد بدون خصوم. 
وبالرغم من أن رئيس الدولة جنح طيلة 

األعوام املاضية في رص شبكة من املصالح 
حوله داخل احلزب وفي قلب مؤسسات 
الدولة وأجهزتها، بينما ظل داود أوغلو 
مثل العازف املنفرد، إال أن احلظوة التي 

يتمتع بها هذا األخير في األوساط اإلعالمية 
والسياسية التركية جعلت منه على الدوام 

عنصر إزعاج.
ففي الفترات املاضية أبدى داود أوغلو 

مواقف معارضة جلملة قرارات اتخذها 
أردوغان، مثل التضييق على الصحافة 
التركية ومالحقة حركة ”اخلدمة“ التي 

يقودها فتح الله كولن، املقيم في الواليات 
املتحدة األميركية، والزج بعدد من 

الصحافيني في السجن، وشن احلرب على 
حزب العمال الكردستاني، على اعتبار أن 

تلك اإلجراءات ال تخدم سياسة االنفتاح التي 
يجب أن تسير فيها البالد، كما نظر لها هو 

نفسه في كتاباته السياسية.
بيد أن اخلالفات األكبر انفجرت في 

محطتني أساسيتني، األولى عندما وضعت 
احلكومة برئاسة داود أوغلو حزمة مقترحات 

قوانني تهم محاربة الرشوة عام ٢٠١٤، لكن 
أردوغان قام بإلغائها بدعوى أن الظروف غير 

مناسبة. 
والظاهر أنه قد يكون فهم منها محاولة 

من داود أوغلو للنكاية به، إذ جاءت تلك 
املقترحات في الوقت الذي كانت الصحف 

احمللية تشن حمالت على حزب العدالة 
والتنمية واحلكومة بالتورط في الفساد 

املالي.
أما احملطة الثانية فهي االنتخابات 

األخيرة املبكرة التي حقق فيها حزب 
أردوغان فوزا كبيرا مقابل منافسيه، لكن دون 

أن يتمكن من احلصول على عدد كاف من 
املقاعد في البرملان بشكل يسمح له بتعديل 
الدستور واإلعالن عن نظام رئاسي مينحه 

صالحيات أوسع. 
وكانت وجهة نظر داود أوغلو قبيل تلك 

االنتخابات هي إنشاء حكومة ائتالفية وعدم 
التسرع في تكريس املبدأ الرئاسي، بينما كان 

أردوغان مستعجال تلك اخلطوة، لكن نتائج 
االنتخابات أفسدت عليه خطته وأظهرت 

سالمة وجهة نظر داود أوغلو.
لكن اخلالف السياسي بني الرجلني ال 

يعني خالفا في التصور األيديولوجي لكل 
منهما. لقد كان داود أوغلو صاحب نظرية 
العثمانية اجلديدة التي بشر بها من داخل 

حـزب العدالة والتنميـة احلاكـم، لتكون 
مبثابة الرؤية اإلستراتيجية اجلديدة التي 

يسير عليها؛ وهي الرؤية التي تبناها 

أردوغان وحاول تنزيلها في أكثر من ملف، 
واختـبر جناعتهـا في مرحلـة الربيـع 

العـربي، قبل أن تنقلب املوازين اإلقليمية 
والدولية وجتد تركيا نفسها أمام اختبار 

جديد.
نّظر داود أوغلو للدور اجلديد الذي يجب 

أن تلعبه تركيا في مرحلة ما بعد احلرب 
الباردة، بحيث تستعيد تأثيرها القدمي 

كقائدة للعالم اإلسالمي على مختلف احملاور، 
وقد رأى في كتابه ”العمق االستراتيجي“ أن 

سقوط اخلالفة العثمانية ال يعود إلى الرفض 
العربي لها والتمرد عليها بسبب نزعتها 

الطورانية، بل إلى تراجع تركيا إلى حدودها 
القومية في األناضول حتت ضغط القوى 

الدولية، مما أدى إلى عدم قدرتها على حتمل 
أعباء العالم اإلسالمي التي كانت تتحملها 
طيلة قرون، ونتيجة لعدم القدرة هذه فقدت 
”متثيلية“ العالم اإلسالمي، وهو ما أدى إلى 

سقوط اخلالفة. 
وعلى الرغم من أن داود أوغلو ال يوظف 

كلمة اخلالفة في قاموسه إال أن عبارة 
”التمثيلية“هي التي أرادها مفتاحا لسياسة 
تركيا اجلديدة، وهي سياسة لن تنجح في 

نظره من دون توظيف العمق التاريخي الذي 
يلعب دورا في حتديد اإلدراكات واألمناط 
السلوكية والتصورات االستراتيجية لدى 
الالعبني اإلقليميني والدوليني، ولذلك رأى 

في كتابه أن محاولة تركيا لعب دور إقليمي 
ودولي جديد من دون توظيف ذلك العمق 

التاريخي ”تشبه إجراء حتليل سيكولوجي 
لشخص ما دون التعرف على محتويات 

ذاكرته“.
واليوم ميكن القول بأن أردوغان أخذ من 

املنظر الرؤية االستراتيجية، لكنه لفظ املوقف 
السياسي.

تركيا… انقسام التوأم السيامي

{بانسحاب داود أوغلو، يكون األمل في اعتدال السياسة التركية الداخلية والخارجية قد 

تحطم، ومن ثم فإن هناك تخوفا من استمرار نهج التشدد واالستقطاب داخل تركيا}.

جيم أوزدميير
زعيم حزب اخلضر األملاني املعارض

{تأســـيس األحزاب الدينية كان أكبر عملية نصب في تاريخ السياســـة المصرية حيث قدمت 

هذه األحزاب برامج ال تقوم على أساس ديني بينما تمارس السياسة على أساس ديني}.

طارق محمود
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} لم يكن هناك أحد في العالم العربي يجرؤ 
على توجيه النقد إلى رجال الدين خشية 

أن يتهم باملروق على الدين. فلقد أوهم 
البعض من رجال الدين عامة الناس مبكانته 

املستلهمة من التعاليم السماوية. وهو ما 
كرسته ورعته وحمته األنظمة السياسية 
الشمولية املستفيدة من صمت املؤسسة 

الدينية على االستبداد.
من جهتها فإن األحزاب واجلماعات 

الدينية استفادت من تلك املهابة املزورة في 
مترير مشاريعها التي تهدف إلى واحد من 

أمرين؛ إما االستيالء على السلطة وإما نشر 
الفوضى. بالرغم من أن تلك األحزاب ال تكن 

أدنى احترام أو تقدير للمؤسسة الدينية.
على سبيل املثال فإن جماعة اإلخوان 

املسلمني في مصر ال ترى في مؤسسة األزهر 
إال تابعا خنوعا للسلطة الضالة. 

أما حزب الدعوة اإلسالمي في العراق 
فإنه، من جهته، ال يعترف باملرجعية الدينية 
الشيعية في النجف، بل ويحرض في الكثير 

من األحيان أتباعه على الوقوف ضدها 
ومناهضتها.

وكان من املمكن أن تستمر األمور على 
ما هي عليه من ضبابية لوال ظهور اخلميني 

املفاجئ في إيران واستالمه السلطة، وهو 
احلدث املدوي الذي قلب قواعد اللعبة، فصار 
واضحا أن السلطة التي ميثلها رجال الدين 

شيء والدين شيء آخر.

يومها سقط نظام محمد رضا بهلوي 
الشمولي في إيران، ليحل محله نظام أكثر 
شمولية وأشد تعسفا هو نظام آيات الله 

الذي يؤمن، وبيقني كامل، بأن كل ما تفعله 
يده إمنا هو نوع من القصاص املستند إلى 

حكم إلهي ال ميكن نقضه.
وهكذا متت شرعنة قتل اخلصوم علنا 

ومباشرة، وكان آية الله صادق خلخالي 
بطل مسرحياتها األوحد مبوافقة وإشراف 

ومباركة اخلميني نفسه والذي وصف قبوله 
بتوقف ماكنة القتل في احلرب العراقية ــ 

اإليرانية بتجرع السم.
ولم تكن تلك احلرب لتقوم لوال إصرار 
اخلميني على دعوته إلى تصدير الثورة 

عن طريق احلرب إلى الدول العربية وفي 
مقدمتها العراق. كان اخلميني رجل حرب 

ولم يكن في حقيقته رجل دين مصلحا.
غير أن انكشاف حقيقة اخلميني، 

وقد متكن من السلطة في إيران، قد نفض 
الغبار عن حقيقة موقف األحزاب واحلركات 
واجلماعات الدينية من املجتمع. فهي وبعد 

أن استقوت بوجود اخلميني في السلطة 
لم يعد يعنيهـا في شيء ذلك الصلح املنافق 

الذي عقدته مع املجتمعات التي تعمل بني 
فئاتها.

يومها برزت ظاهرة العنف الديني من 
خالل إعالن اجلماعات التكفيرية عن نفسها. 
وهي اجلماعات التي لم تكتف بتكفير الدولة 

وأجهزة احلكم، بل ذهبت أبعد من ذلك حني 
كفرت املجتمع برمته.

لقد تبني أن الوحش الذي رعته 
املجتمعات في قمقم صمتها كان قد استعد 

لتدميرها.
وألن وقت العالج قد تأخر، فقد حاولت 

املجتمعات نوعا من الصلح مع عدد من تلك 
التيارات من خالل استرضائها في مواجهة 

التيارات األشد فتكا.
كان الفشل هو النتيجة املتوقعة لتلك 

احملاولة.
خالل سنة واحدة من حكمها كادت جماعة 

اإلخوان املسلمني أن تدخل املجتمع املصري 
في أتون حرب أهلية، لم ينقذه منها سوى 

االنقالب على اجلماعة وإعادتها إلى أقبيتها 
السرية.

وفي تونس عملت حركة النهضة 
اإلسالمية عبر ثالث سنوات، هي زمن 
وجودها في السلطـة، إلى شـق وحـدة 
الشعـب التونسي ونشر الفوضى بني 

صفوفه.
أما في العراق فإن حزب الدعوة اإلسالمي 

لم يكتف باالستيالء على ثروة العراق 
وشرعنة الفساد املالي واإلداري، بل مضى 
أبعد في تدمير مستقبل العراق حني تخلى 

عن ثلث أراضيه لتنظيم داعش، الذي هو 
اآلخر تنظيم إسالمي متشدد.

لقد بات جليا أن التنظيمات التي 

متسكنت زمنا طويال حتت ذريعة اإلهمال 
والصد والتهميش والعزل الذي مارسته 

املجتمعات في حقها كانت تبيت أمرا خطيرا 
لتلك املجتمعات، فما إن متكنت حتى حدثت 

الفتنة.
كان اختطاف الدين بابها الواسع الذي 

أطلت منه على اختطاف املجتمع، ومن 
ثم قطف ثمار السلطة. وكانت تلك الثمار 
التجسيد األمثل لفلسفة تلك األحزاب أي 

القتل واللصوصية ونهب املال العام ونشر 
الفوضى وتدمير السالم األهلي والفتك 

بالتآخي، باعتباره نوعا من ذكرى املاضي 
الذي يجب أن ُميحى.

ما فعله لصوص الدين بشعوبنا عجزت 
عن القيام به األنظمة الوطنية املستبدة. لقد 

دمروها من الداخل.

ما الذي فعله لصوص الدين بشعوبنا

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

ما فعله لصوص الدين بشعوبنا 

عجزت عن القيام به األنظمة الوطنية 

المستبدة. لقد دمروها من الداخل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ربي ب

} في عام 1956 مت اختيار الشاب الطموح 
علي النعيمي ملتابعة دورات دراسية في 

اخلارج، بدأت في بيروت في الكلية العاملية 
(إنترناشيونال كوليدج) ثم في اجلامعة 

األميركية. تابع النعيمي حتصيله بعد ذلك 
في جامعة الهاي في بنسلفانيا، حيث نال 

درجة البكالوريوس في اجليولوجيا في عام 
1962، ثم حصل على درجة املاجستير في 

اجليولوجيا من جامعة ستانفورد في عام 
.1963

شهدت السنوات التالية مراحل هامة من 
رحلة النعيمي الثرية في أرامكو السعودية 

حتكي قصة كفاح عصامية. من أهم هذه 
املراحل تفوقه في عمله مما أهله للترقية 
إلى عدة وظائف في الشركة؛ فمن مالحظ 
أشغال إلى ناظر لقسم اإلنتاج في بقيق، 

ثـم إلى مدير اإلنتاج في املنطقة الشمالية. 
شغل النعيمي أول منصب إداري تنفيذي له 
في الشركة عام 1975 حني ُعّني نائبا للرئيس 
لإلنتاج. وبحلول عـام 1978 أصبح النعيمي 

نائبا أعلى للرئيس ألعمال الزيت، وفي 
عام 1980 انُتِخب عضـوا في مجلـس إدارة 
الشركة، وهو نفس العام الذي حصلت فيه 

احلكومة السعودية على حصة 100 باملئة من 
أرامكو.

املرة األولى التي التقيت فيها مع وزير 
النفط السابق علي النعيمي كانت في عام 

1981 أثناء عملي في مكتب شركة أرامكو 
في هيوسنت في الواليات املتحدة األميركية. 

كانت مهمتي تنسيق اجتماع رسمي بني 
املهندس النعيمي (وكان وقتها نائب الرئيس 

التنفيذي لألعمال)، مع مدير شركة نفط 
عاملية. عندما التقى الرجالن، هممت مبغادرة 

القاعة، إال أن املهندس النعيمي أشار إلي 
بيده أن أحضر االجتماع. لألمانة سأحتفظ 

بتفاصيل اللقاء لنفسي، وكل ما أستطيع 
قوله أنه كان أفضل درس تعلمته في علم 

اإلدارة.
في عام 1984 أصبح علي النعيمي أول 

سعودي يتم تعيينه رئيسا لشركة أرامكو بعد 
51 عاما على تأسيس الشركة، وفي عام 1988 
أصبح كبير اإلداريني التنفيذيني، باإلضافة 

إلى منصبه كرئيس للشركة.
تقلد النعيمي منصب وزير البترول 

والثروة املعدنية في اململكة العربية 
السعودية في شهر أغسطس 1995. بعد 

تقلده مسؤولية الوزارة، خاض النعيمي 
معارك ال لني فيها وال هوادة. دافع بأدب 

وهدوء ولكن بصرامة وشراسة ضد الذين 
هاجموا السياسات النفطية للمملكة العربية 

السعودية. أجاب على أسئلة اإلعالميني 
بحرفية متناهية، وفي الكثير من األحيان 

بروح النكتة و“القفشات“ الذكية. وكما أتقن 
قيادة أكبر شركة نفط في العالم مبهارة 

استثنائية عالية، كذلك أتقن التعامل مع 
اإلعالم الغربي الذي حاول أكثر من مرة النيل 

من السعودية بكل الوسائل ”االستفزازية“ 
املتاحة.

أما املناسبة الثانية للقائي مع املهندس 
النعيمي فكانت بعد جولة مجلس إدارة شركة 

معادن، والتي كنت أعمل فيها منتدبا من 
شركة أرامكو. انتهزت الفرصة الذهبية التي 

جمعتني به على الطائرة اخلاصة من مهد 
الذهب إلى الظهران، ألندفع بكل ما لدي من 

أسئلة عن النفط والغاز وصناعة التعدين 
في السعودية. لم أنشر أي تفاصيل عن ذلك 
اللقاء، بسبب انتمائي الوظيفي إلى أرامكو 
في تلك الفترة، وحفاظا على أمانة املجالس 

وشرف املهنة. كان هذا عام 1999، وكانت 
أسعار النفط قد وصلت إلى حاجز متدن 
حيث بلغت 16 دوالرا للبرميل، بعد زيادة 

إنتاج النفط من العراق، وتزامنا مع األزمة 
املالية اآلسيوية.

امتاز علي النعيمي بعدة مزايا أذكر منها 
اثنتني: عصامية وتواضع هذا الرجل الكبير، 

وإجاباته على األسئلة املُِلَحة بدقة واتزان 
وهدوء وحرفية.

شكرا بو رامي على عطائك لوطنك. ُقدَت 
السفينة وسط أمواج عاتية بصدق وأمانة 
ومهارة سيسجلها لك التاريخ بأحرف من 

ذهب.

شكرا بو رامي

النعيمي دافع بأدب وهدوء ولكن 

بصرامة وشراسة ضد الذين هاجموا 

السياسات النفطية للمملكة العربية 

السعودية. أجاب على أسئلة اإلعالميين 

بحرفية متناهية، وفي الكثير من 

األحيان بروح النكتة و{القفشات} 

الذكية

استقالة داود أوغلو تدل على أن 

التعايش لم يعد ممكنا مع رجب طيب 

أردوغان، وعلى أن األمر يتعلق بخالفات 

حقيقية ومن الوزن الثقيل ترتبط 

بمسار الدولة وربما بمصير الحزب 

نفسه



} الربــاط – توقـــع محللـــون أن تعطـــي زيارة 
العاهل املغربي امللك محمد الســـادس إلى بكني 
اليوم، إشـــارة انطالق للشـــراكة االستراتيجية 
املوســـعة بـــني البلدين، في مســـعى لترســـيخ 
وتنويـــع الشـــراكات علـــى جميع املســـتويات 

وخاصة االقتصادية.
وســـيجري العاهل املغربي خـــالل الزيارة 
مباحثـــات رســـمية مع الرئيس الصيني شـــي 
جني بينغ، تتـــوج بتوقيع حزمة من االتفاقيات 
الثنائية، بحســـب بيان صـــدر أمس، عن وزارة 

القصور امللكية املغربية.
العالقـــات  أن  اقتصـــاد  خبـــراء  ويـــرى 
االقتصاديـــة املغربيـــة الصينية بوســـعها أن 
تتطـــور أكثر فأكثر بفضل تكامل موارد البلدين 
وإمكانياتهما واإلرادة التي حتذو قائديهما في 

جعل تعاونهما في خدمة أفريقيا وأوروبا.
وأكد رئيـــس جمعيـــة الصداقـــة والتبادل 
املغربـــي الصينـــي محمـــد خليـــل أن املغـــرب 
يضطلع بدور مهم كجســـر بني الصني وأوروبا 

من جهة وأفريقيا من جهة أخرى.
ويرســـم املغـــرب مالمح عالقـــة جديدة مع 
الصني متســـلحا مبوقعـــه اجلغرافي وموارده 
البشرية واتفاقات التبادل احلر التي وقعها مع 
عـــدد من الدول، كما له من اإلمكانيات ما يؤهله 
ليصير قطبا لالســـتثمارات األجنبية في القارة 

السمراء.
وقـــال خليـــل في تصريـــح لوكالـــة املغرب 
العربـــي لألنبـــاء إن ”على املغرب االســـتفادة 
من موقعه االســـتراتيجي القريـــب من أوروبا 
وعالقاتـــه االســـتثنائية مـــع بلـــدان أفريقيـــا 
واســـتقراره اإلقليمي لدعم عالقاته مع الصني 

في مختلف املجاالت“.
كما ســـلط املســـؤول املغربـــي الضوء على 
الفرص الواعدة التي تخولها السوق السياحية 
الصينية وعلـــى أهمية الترويج لوجهة املغرب 

والتعريف مبزاياهـــا وقدراتها لدى الصينيني 
من أجل االستثمار.

في املقابل، وسعيا إلى احلفاظ على منوها 
االقتصـــادي املتســـارع، وجـــدت الصـــني التي 
أضحت في حاجة ملحة للمواد األولية نفســـها 
مجبرة علـــى تنويع شـــركائها واالنفتاح على 
أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا عبر املغرب 

وعدم حصر تواجدها في األسواق التقليدية.
الشـــراكة  ترســـيخ  مـــن  املبتغـــى  ولعـــل 
يدعـــم  جهـــة  فمـــن  مـــزدوج،  االســـتراتيجية 
العالقات االقتصاديـــة، ومن جهة أخرى يهدف 
إلى تقليص العجز التجـــاري بني البلدين عبر 
تطويـــر االســـتثمارات الصينيـــة فـــي املغرب 

وتنمية التعاون في القطاعات الواعدة.
وبهدف إعـــادة التوازن للميـــزان التجاري 
يعتزم البلدان تعزيز عالقاتهما االقتصادية مع 
إرســـاء شراكة رابح رابح وتوسيع التعاون من 
خالل االنفتاح على أسواق إقليمية في قطاعات 
واعدة على غرار سوق الطاقة والتكنولوجيات 

احلديثة.
وشـــهد التبادل التجاري بني البلدين خالل 
الســـنوات اخلمـــس املاضية منـــوا كبيرا مكن 
الصني من أن تصبح الشـــريك التجاري الثالث 
للمغـــرب بعـــد االحتـــاد األوروبـــي والواليات 
املتحـــدة. وتظهر أحدث البيانات الرســـمية أن 
الصـــادرات املغربية إلى الصـــني بلغت حوالي 
233 مليـــون دوالر أي بنســـبة 1.1 باملئـــة مـــن 
إجمالـــي الصـــادرات، أما الـــواردات فبلغت 3 

مليارات دوالر.
وتتمثل الصـــادرات الصينيـــة إلى املغرب 
أساســـا فـــي النســـيج والتجهيـــزات املنزلية 
والصناعية والشـــاي، بينما ميثل الفوســـفات 
واملنتوجات البحريـــة املغربية أهم الصادرات 

إلى الصني.

وكانت البنـــوك املغربية منذ ســـنوات هي 
الســـباقة إلـــى التقارب من العمالق اآلســـيوي 
ال ســـيما من أجـــل مصاحبة صـــادرات املكتب 
الشريف للفوســـفات والتعريف أكثر باقتصاد 
البالد، في حني بدأ املستثمرون الصينيون في 

غزو السوق املغربية بشكل واضح.
فقد أعلنت شركة ”دونغفينغ“، ثاني مصنع 
صيني في قطاع السيارات، عن استقرارها في 
املغـــرب في إطار شـــراكة جتمعهـــا مع املصنع 
الفرنســـي ”بـــي.إس.آ“ في موقعـــه بالقنيطرة 

شمال البالد.
كمـــا تعمل الشـــركة املغربيـــة املختصة في 
تركيـــب الشـــاحنات املســـتوردة مـــن الصـــني 
”ريـــاض موتورز هولدينغ“ لفائـــدة عالمات من 

قبيل ”باو سينوتراك“ و”زونغتونغ باس“.
أمـــا في قطـــاع االتصـــاالت فقـــد افتتحت 

التي تعمل في مجال صناعة  شـــركة ”هواوي“ 
الهواتف احملمولة واالتصاالت واملتواجدة في 
املغرب منذ سنة 2006 في يونيو املاضي مكتبا 
ثانيـــا لها في الـــدار البيضـــاء، بينما افتتحت 

شركة ”لينوفو“ مكتبا إقليميا لها في املغرب.
وعلـــى صعيـــد آخـــر، أجنـــز الصينيـــون 
اســـتثمارات هامة في مشـــاريع كبـــرى للبنية 
التحتيـــة من بينهـــا احملطة احلراريـــة للفحم 
املزمـــع إجنازها في جرادة في شـــمال شـــرق 
البـــالد بقـــوة 300 ميغاوات ويتـــم تأمني جزء 
من متويلها املقدر بنحـــو 360 مليون دوالر من 

”تشاينا إكسيم بنك“.
كمـــا قامـــت مجموعة شـــاينا أوفرســـيس 
بتشـــييد اجلســـر املعلق  إجنينريينغ ”كوفيك“ 
على نهر أبـــي رقراق في الربـــاط والذي ميكن 

من تأمني الربط بالطريق االلتفافي للعاصمة.

وبغيـــة حتقيـــق التـــوازن علـــى مســـتوى 
املبادالت التجارية مع الصني، يقول اقتصاديون 
إن بوســـع املغـــرب التموقع كأرضيـــة لتوجيه 
االســـتثمارات الصينية املباشـــرة في أفريقيا 
وأوروبا، إذ من شأن تطوير القطب املالي للدار 
البيضـــاء ومتوقـــع االســـتثمارات املغربية في 

القارة أن يسهم في إجناح هذا التوجه.
ويشـــكل التجار الصينيون أحـــد الفاعلني 
األساســـيني في احلركة االقتصاديـــة في الدار 
البيضـــاء عبـــر تواجدهـــم بعـــدد مـــن املواقع 
التجارية وعينهم على فرص التسويق املتاحة 
مع احلرص على االنفتاح على املجتمع املغربي.

وتتطلع جمعية الصداقة والتبادل املغربي 
الصيني التي أنشـــئت في 2012 للمساهمة في 
إرساء أســـس جديدة في العالقات بني البلدين 

التي تعود لستة عقود على كل املستويات.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ رجح تقرير رسمي صادر عن 
صندوق النقد الدولي تراجع نسب 
النمو االقتصادي في أملانيا خالل 
الفترة املقبلة، بسبب زيادة أعمار 

السكان فيها، ودعا برلني إلى 
االستفادة من تشغيل الالجئني.

◄ أعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
التركية تسجيل خسائر كبيرة 

خالل الربع األول من العام احلالي 
بلغت نحو 422 مليون دوالر، 

بسبب االضطرابات السياسية 
واالقتصادية وتزايد املخاطر 

العاملية.

◄ توقعت وكالة ستاندرد أند بورز 
للتصنيف االئتماني أن يؤثر ضعف 

الظروف االقتصادية سلبا على 
األداء املالي للبنوك اإلسالمية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 

العامني احلالي واملقبل.

◄ اجتمعت هيئة كهرباء ومياه 
دبي أمس مع ممثلي أكثر من 100 

شركة سويسرية في دبي لبحث 
فرص االستثمار في مشاريع 
الطاقة في دبي والتعاون مع 

الشركات السويسرية العاملة في 
اإلمارات.

◄ افتتح العاهل األردني امللك 
عبدالله الثاني، في عمان أمس 

فعاليات معرض ”سوفكس 2016“ 
للصناعات الدفاعية العسكرية 

مبشاركة أكثر من 380 شركة من 37 
دولة من أنحاء العالم.

◄ أظهرت بيانات نشرت أمس 
أن مؤشر أسعار املستهلكني 

في الصني، والذي يعد مقياسا 
رئيسيا للتضخم، ارتفع بنسبة 2.3 

باملئة في أبريل مبقارنة سنوية 
بسبب ارتفاع كبير في أسعار 

األغذية.

باختصار

{بوســـع اليونانيين النظر بتفاؤل إلى المستقبل… جهود اإلصالحات ينبغي أال تتراخى بأي حال 

من األحوال وسنعمل على تنظيم المواضيع األخيرة العالقة قريبا}.

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{الصندوق السعودي للتنمية قدم دعما للموازنة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دوالر لاللتزام 

بتعهداتها لألشهر الثالثة األولى من العام الحالي}.

أحمد قطان
سفير السعودية لدى جامعة الدول العربية

ــــــرى في العالم،  ــــــالت االقتصادية الكب ــــــز دوره كنقطة لقاء بني التكت ــــــزم املغرب تعزي يعت
مســــــتفيدا من موقعه اجلغرافي واتفاقاته الكثيرة للتبادل التجاري احلر. وســــــوف يسعى 
هذا األسبوع لتكريس دور جديد كجسر اقتصادي بني الصني وكل من أوروبا وأفريقيا.

جسر اقتصادي مغربي بين الصين وكل من أوروبا وأفريقيا
[ زيارة العاهل المغربي تنقل العالقات إلى الشراكة االستراتيجية [ اتفاقات متوقعة لتعزيز استثمارات الصين في المغرب

محمد خليل:

على المغرب االستفادة من 

موقعه االستراتيجي لدعم 

عالقاته مع الصين

مليار دوالر حجم التبادل 

التجاري السنوي بين 

البلدين، لكنه ال يزال 

يميل لصالح الصين
3.23

الوطنـــي  املكتـــب  أعلـــن   – الربــاط   {
للهيدروكاربورات واملعـــادن، التابع للحكومة 
املغربية أمس أنه مت توقيع 40 اتفاقية شراكة 
مع شـــركات عاملية للتنقيب علـــى املعادن في 

أنحاء البالد.
الفـــرع  مديـــر  متقـــي،  عبداللـــه  وقـــال 
االستكشـــافي والتقني في املكتب إن االتفاقات 
مت توقيعها مع شركات من أستراليا وأسبانيا 
وفرنســـا وكنـــدا والهند والصني. وكشـــف أن 
هناك مفاوضـــات مع شـــركات أجنبية أخرى 
من الواليـــات املتحدة من أجل عقد شـــراكات 

للتنقيب عن املعادن.
األيـــام  مؤمتـــر  هامـــش  علـــى  وأضـــاف 
اجليولوجية، الذي بـــدأت آماله في العاصمة 
املغربية أمس ويســـتمر حتى غد اخلميس، أن 

اخلطط تتضمن تنفيذ عدة مشاريع واتفاقيات 
جتاريـــة الســـتخراج املعـــادن وعرضهـــا في 
األســـواق العاملية. وشهد املؤمتر الذي تنظمه 
وزارة الطاقة واملعادن املغربية توقيع اتفاقية 
تعـــاون مع املركز امللكي لالستشـــعار عن بعد 
مـــن خـــالل تكنولوجيـــا الفضـــاء، مـــن أجل 
استغالل الصور الفضائية في وضع اخلرائط 
اجليوليوجيـــة للبالد. وأوضح متقي أن قطاع 
املعادن في املغرب ميثل حاليا نحو 6 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي، وأنه يوفر أكثر من 34 
ألف فرصة عمل مباشـــرة، إضافة إلى الفرص 

غير املباشرة في القطاعات املساندة.
وكان وزيـــر الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 
عبدالقادر عمارة، قد ذكر في ديســـمبر املاضي 
أن املغرب يســـعى للســـيطرة علـــى حصة 40 

باملئة من السوق العاملية للفوسفات.
وتوقـــع حينها أن تصل االســـتثمارات في 
قطاع األســـمدة واملعادن فـــي املغرب إلى نحو 

20 مليار دوالر بحلول عام 2025.
وميتلـــك املغـــرب أكبـــر احتياطـــات مـــن 
الفوسفات في العالم، والتي تصل إلى نحو 85 
باملئة مـــن االحتياطات العاملية املؤكدة. ويقدر 
إنتاجه الســـنوي بنحو 30 مليون طن، والذي 
يذهـــب معظمه نحو التصديـــر. وميلك املغرب 
احتياطـــات كبيرة من املعـــادن، بينها الفضة 
والنحـــاس والزنـــك واملنغنيـــس والكوبالت، 
باإلضافة إلى الفوســـفات وعـــدد من الثروات 
املعدنية األخرى، التـــي يذهب معظم إنتاجها 
للتصدير. ووضع املغـــرب خططا للتحول إلى 
تصدير املواد املصنعة من املعادن واألســـمدة 

انطالقـــا من الفوســـفات، بـــدل االقتصار على 
تصدير الفوســـفات اخلام، وهو يحتل املرتبة 
األولى في تصدير الفوسفات واملرتبة الثانية 

عامليا من حيث حجم اإلنتاج.
ونسبت وكالة األناضول إلى متقي تأكيده 
أن املغـــرب يواصـــل جهـــود تطويـــر صناعة 
التعديـــن مـــن أجل التحـــول إلى أكبـــر منتج 

لألسمدة في العالم بحلول عام 2017.

الرباط تعلن توقيع 40 اتفاقية شراكة للتنقيب عن المعادن

أبوظبي تصدر سندات 

بقيمة 5 مليارات دوالر

عمال جمع النفايات في العاصمة البولندية وارسو أثناء احتجاجهم أمس على تعديالت حكومية تقلص المزايا التي يحصلون عليها

أعلنـــت إمـــارة أبوظبي إغالق  } أبوظبــي – 
طرحهـــا بنجـــاح لســـندات ســـيادية بقيمة 5 
مليارات دوالر، نصفها ألجل 5 سنوات وبعائد 
2.218 باملئة، والنصف اآلخر ألجل 10 ســـنوات 
بعائـــد 3.154 باملئة. وحظي اإلصـــدار بإقبال 
كبير من املســـتثمرين اإلقليميـــني والعامليني، 
ووصلت نســـبة التغطية أكثر مـــن 340 باملئة، 
بعـــد أن تلقـــت أكثر مـــن 600 طلـــب جتاوزت 

قيمتها 17 مليار دوالر.
وقـــال ريـــاض عبدالرحمن املبـــارك رئيس 
دائـــرة املالية في إمـــارة أبوظبـــي إن اإلقبال 
الكبير يؤكد املكانـــة االئتمانية العالية والثقة 
الكبيـــرة التي تتمتع بها أبوظبي في الســـوق 
العامليـــة، بفضـــل اجلهـــود املبذولـــة لتنويع 
للصناديـــق  الناجحـــة  واإلدارة  االقتصـــاد 
الســـيادية. وجاء التخصيص النهائي لتوزيع 
ســـندات العشـــر ســـنوات بنســـبة 62 باملئـــة 
للمســـتثمرين العامليني و38 باملئة ملســـتثمري 
الشرق األوســـط. ومت تخصيص 53 باملئة من 
سندات اخلمس سنوات للمستثمرين العامليني 

و47 باملئة ملستثمري الشرق األوسط.
وعينـــت دائـــرة املاليـــة بنـــك أوف أمريكا 
ميريل لينش وسيتي غروب وجيه.بي مورغن 
كمـــدراء لالكتتاب. ومت تعيـــني بنوك أبوظبي 
التجـــاري وأبوظبي الوطنـــي واخلليج األول 

كمدراء إلصدار السندات.

فرص واعدة لالستثمار

عبدالقادر عمارة:

المغرب يسعى للسيطرة 

على حصة 40 بالمئة من 

السوق العالمية للفوسفات



أعلنـــت شـــركة طيـــران اإلمـــارات  } ديب –  
أمـــس أن أرباحهـــا في الســـنة املاليـــة التي 
انتهت بنهايـــة مارس املاضي، ســـجلت قفزة 
كبيرة بلغت نســـبتها 56 باملئة لتصل الى 1.9 
مليـــار دوالر، في ظل ارتفاع أعداد املســـافرين 

وانخفاض كلفة الوقود.
وجـــاءت تلـــك النتائـــج رغم قـــوة الدوالر 
األميركـــي مقابل العمالت الرئيســـية األخرى، 
ما أدى إلى تراجع طفيف في إيرادات الشـــركة 

التي متلكها إمارة دبي.
وقالت الشـــركة فـــي بيان صـــدر أمس إن 
االنخفاضـــات الكبيـــرة فـــي أســـعار صـــرف 
العمـــالت العامليـــة الرئيســـة مقابـــل الدوالر 
بتأثيـــر  الســـعرية  والتعديـــالت  األميركـــي، 
انخفاض أســـعار الوقـــود، أدت إلـــى تراجع 
عوائـــد طيران اإلمارات بنســـبة 4 باملئة لتبلغ 

نحو 23.2 مليار دوالر.
وأعلنت الشركة، وهي أكبر ناقل جوي في 
الشـــرق األوسط، أن عدد املســـافرين على منت 
طائراتها خالل الســـنة املالية 2015-2016 بلغ 
51.9 مليون شخص، بارتفاع 8 باملئة عن العام 

املالي السابق.
وأشار الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات 
الشيخ أحمد بن ســـعيد آل مكتوم أمس خالل 
مؤمتر صحافي، إلى أن الشركة حققت أرباحا 
للســـنة 28 على التوالي، لكنـــه أقر بأن الدوالر 
األميركـــي القـــوي، الـــذي يرتبط بـــه الدرهم 

اإلماراتي، سيبقى ”يشكل حتديا لنا“.
وأكد أن أداء الشـــركة ”شـــاهد على جناح 
منوذج عملنا واســـتراتيجيتنا، خصوصا أنه 
حتقق وســـط أوضاع غير مؤاتيـــة، حيث أّثر 
انخفاض أسعار صرف العمالت على عائداتنا 
وأرباحنـــا، باالضافـــة إلـــى التقلبـــات التـــي 
تشهدها االقتصادات العاملية والتي جنم عنها 

ضعف ثقة املستهلكني واملستثمرين“.
وأضاف ”نرى أن اســـتمرار أســـعار النفط 
ســـيبقى ميثل ســـيفا ذا حدين: نعمة لتكاليف 

التشـــغيل، ولعنة لبيئة األعمال العاملية وثقة 
املســـتهلكني“. وأوضحـــت الشـــركة أن تأثير 
ارتفاع ســـعر صرف الـــدوالر علـــى عائداتها 
فـــي الســـنة املالية التي انتهت فـــي 31 مارس 

املاضي، كبدها 1.6 مليار دوالر.
وال يـــزال الوقـــود يشـــكل الكلفـــة األكبـــر 
بالنســـبة لشـــركة الطيران، إال أن نســـبته من 
مجمـــل تكاليفها انخفضت مـــن 35 باملئة إلى 

26 باملئة.
وحققـــت مجموعـــة اإلمـــارات، التي تضم 
طيـــران اإلمـــارات وشـــركة ”دناتـــا“ خلدمات 
املطارات، زيادة نسبتها 50 باملئة في أرباحها 
الصافية، التـــي بلغت نحـــو 2.2 مليار دوالر، 
وارتفعت العائدات بنســـبة 3 باملئة لتصل إلى 

25.2 مليار دوالر.
وكانت طيران اإلمارات قد حققت في السنة 
املاليـــة املاضية (2014-2015) أرباحا بلغت 1.2 
مليـــار دوالر، بزيادة 40 باملئـــة عن العام الذي 
سبقه، مســـتفيدة من انخفاض أسعار الوقود 
وزيادة العائدات. وتعد الشـــركة أكبر مشـــغل 
فـــي العالم لطائرات ايرباص أي 380 العمالقة 
وطائـــرات بوينغ 777. ويبلغ حجم أســـطولها 

اجلوي 250 طائرة.
ونقلت وكالـــة بلومبيرغ عن رئيس طيران 
اإلمارات تيم كالرك قوله إن الشـــركة مستعدة 
لطلـــب املزيـــد من طائـــرات ايربـــاص أي 380 
بطرازها الراهن، في حـــال لم تنتج املجموعة 
األوروبية الطائرة اجلديـــدة ايرباص أي 380 

نيو.
وأضاف كالرك أن الشركة قد ترفع طلباتها 
لطائرات أي 380 من 140 حاليا إلى 200 طائرة، 
عنـــد االنتقال الـــى مطار آل مكتـــوم في دبي. 
ومتلك الشركة حاليا 75 طائرة من تلك الطائرة 

العمالقة ذات الطابقني.
وأعلن الشـــيخ أحمد بن سعيد أمس أنه ال 
يتوقع انتقـــال طيران اإلمـــارات الى مطار آل 

مكتوم الدولي قبل ســـنة 2023. وتسير طيران 
االمـــارات رحالت إلـــى 153 وجهة مـــن مطار 
دبـــي الذي صنف العام املاضي كأكبر مطارات 

العالم من حيث عدد املسافرين الدوليني.
اخلليجيـــة،  الطيـــران  شـــركات  وباتـــت 
للطيـــران  واالحتـــاد  اإلمـــارات  وخصوصـــا 
واخلطـــوط اجلويـــة القطرية، تســـتحوذ على 
جـــزء كبير مـــن حركـــة النقل اجلـــوي عامليا، 

مستفيدة من املوقع اجلغرافي للخليج.
وقال الشـــيخ أحمـــد إن طيـــران اإلمارات 
تســـلمت خالل العام املالي املنتهي في مارس 
29 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات 
ينضم إلى األسطول خالل سنة مالية، منها 16 
طائرة ايربـــاص أي 380 إضافة إلى 12 طائرة 
مـــن طراز بوينغ 300-777 أي.آر وطائرة بوينغ 

777 أف للشحن.
وأضـــاف أن 9 طائرات خرجت من اخلدمة 
خالل الســـنة املالية املنتهية، ما خفض معدل 

عمر أســـطول طيران اإلمارات إلى 74 شـــهرا، 
وهو نصف املســـتوى العاملي للصناعة البالغ 

140 شهرا. 
فـــي  املســـتمرة  "اســـتثماراتنا  إن  وقـــال 
مواردنا البشـــرية مكنتنا من حتســـني أدائنا 
والتعامـــل باقتدار مـــع التحديـــات والفرص 
اجلديدة التي تبرز كل عام. وكشـــف أن طيران 
اإلمارات استثمرت خالل السنة املالية املاضية 
نحو 4.7 مليار دوالر لشـــراء طائرات ومعدات 
جديدة وإنشاء مرافق جديدة وحتديث املرافق 
القائمة وجلب أحدث التقنيات وتوظيف املزيد 

من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم.
وأضاف الشيخ أحمد أن تلك االستثمارات 
"تشـــكل إضافة نوعية ألســـس أعمالنا وتعزز 
قدراتنا التنافسية وسرعة تقدمنا نحو حتقيق 

أهدافنا املستقبلية".
وارتفع عدد العاملني في أكثر من 80 شركة 
تابعة للمجموعة بنسبة 13 باملئة خالل السنة 

املاليـــة املاضيـــة ليصل إلى أكثر مـــن 95 ألف 
شخص ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية.

وأطلقت طيران اإلمارات خالل تلك الســـنة 
خدمـــات إلـــى 8 محطـــات ركاب جديـــدة فـــي 
اندونيســـيا وإيطاليا والفلبني وتركيا وإيران 

وباكستان والواليات املتحدة.
 كما أضافت رحالت وزادت السعة املتاحة 
إلـــى 34 مدينة عبر شـــبكة محطاتهـــا القائمة 
في أفريقيا وآســـيا وأوروبا والشرق األوسط 
وأميركا الشـــمالية، ما وفر للعمالء مزيدا من 

اخلدمات وخيارات السفر.

11 األربعاء 2016/05/11 - السنة 38 العدد 10272

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ ذكرت وزارة الزراعة المصرية 
أنها تستهدف أن يصل إنتاج القمح 

في البالد خالل العام الحالي إلى 
نحو 9 ماليين طن، لكنها قالت 

إن ذلك ال يعني أنها ستتسلم تلك 
الكمية من المزارعين المحليين.

◄ توقعت وزارة الفالحة المغربية 
أن يبلغ إنتاج البالد من الحبوب 

هذا العام نحو 3.35 مليون طن 
بانخفاض 70 بالمئة عن المستوى 

القياسي لمحصول الموسم السابق 
الذي بلغ 11 مليون طن.

◄ توقع صندوق النقد الدولي 
أمس نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي غير النفطي لدولة 
اإلمارات بنسبة 2.4 بالمئة خالل 
العام الجاري، وذلك بعد اختتام 

بعثة الصندوق زيارتها إلى 
اإلمارات.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن معدل 
التضخم ألسعار المستهلك في 

مصر ارتفعت في أبريل بنسبة 1.5 
بالمئة بمقارنة شهرين، لتصل إلى 

نحو 10.9 بالمئة مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي.

◄ يعقد وزراء التجارة في دول 
مجلس التعاون الخليجي اجتماعا 

غدا في مقر األمانة العامة 
للمجلس في الرياض لمناقشة 

إزالة العقبات التي تعترض 
انسياب السلع والخدمات بين 

الدول الست.

◄ ذكر مسؤولون عراقيون أن فرق 
إخماد اإلطفاء ال تزال تعمل على 

إخماد النيران المشتعلة في بئرين 
للنفط الخام في حقل خباز النفطي 

غربي مدينة كركوك، بعد عمل 
تخريبي األسبوع الماضي.

باختصار

اقتصاد
{الســـوق النفطية في مســـارها الصحيح نحو اســـتعادة التـــوازن في النصف الثانـــي من العام 

الحالي، ومن المرجح أن يبدأ ذلك مع بداية موسم الرحالت الصيفية}.

محمد السادة
وزير الطاقة القطري

{أوبك انتهت فعليا كمنظمة موحدة وينبغي نسيان الحقبة التي كان بوسعها التحكم في أوضاع 

أسواق النفط العالمية خاللها}.

إيغور سيتشني
رئيس شركة روسنفت الروسية

طيران اإلمارات تحلق إلى أرباح قياسية

قفزت أرباح طيران اإلمارات في العام املالي املاضي إلى مســــــتويات قياسية جديدة. كما 
قفزت أيضا أعداد املســــــافرين وعدد أسطول الطائرات وأعداد العاملني في املجموعة إلى 

مستويات قياسية جديدة.

[ ارتفاع األرباح السنوية بنسبة 56 بالمئة إلى 1.9 مليار دوالر [ الشركة نقلت خالل العام المالي الماضي 51.9 مليون مسافر

الطيران إلى آفاق جديدة

تيم كالرك:

طيران اإلمارات مستعدة 

لزيادة طلباتها لطائرات 

أي 380 إلى 200 طائرة

طائرة في أسطول 

اإلمارات يبلغ 

متوسط أعمارها 74 

شهرا فقط
251

أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   – الريــاض   {
السعودية بصدد نقل ملكية مشروع مركز امللك 
عبدالله املالي من املؤسسة العامة للتقاعد إلى 
صنـــدوق االســـتثمارات العامة، لتبـــدأ ببناء 
صندوقهـــا الســـيادي العمالق، الـــذي تخطط 

لبلوغ أصوله نحو تريليوني دوالر.
وتأتـــي اخلطـــوة في إطـــار جهـــود إنقاذ 
املشروع الذي بدأ منذ عشر سنوات ويهدف ألن 
تصبح الرياض مركزا ماليا عامليا، ومؤشـــرا 
على تنامي نفوذ صندوق االستثمارات العامة 
الذي تريد الســـعودية أن يصبح أكبر صندوق 

سيادي في العالم.
وكانت رؤية 2030 لإلصالحات االقتصادية، 
قد أشـــارت إلـــى خطـــط لتحويل املركـــز إلى 
منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية 

ومستثناة من تأشيرات الدخول.
ودعت الرؤيـــة إلى ربط املنطقة مباشـــرة 
باملطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات 

الدخول لألجانـــب وزيادة املنشـــآت العقارية 
والفندقيـــة فيها خللق بيئـــة متكاملة وجاذبة 

للعيش والعمل.
واختار صندوق االســـتثمارات العامة بنك 
جيه.بي مورغن لتقدمي املشورة في عملية نقل 
امللكية وفي دراســـة جدوى قيد اإلعداد حاليا، 
بحســـب اثنني من املصادر وسيضطلع أيضا 
مبهمة تقييم املركـــز وحجم التعويضات التي 

ستدفع إلى املؤسسة العامة للتقاعد.
وبــــدأت أعمــــال البنـــاء في مركـــز امللـك 
عبداللـــه املالـــي فــــي عــــام 2006 ويتضمــــن 
املشــــروع ناطحات ســـحاب ومكـاتب للبنوك 
واجلهـة املنظمـــة للقطـاع املـالـــي في منطقـة 
مخطــــط لهـا علــــى مســـاحـة 1.6 مليـون متـر 
مربــــع أي نحــــو أربعـة أمثــــال حجـم كنـاري 

وارف في لندن.
لكن املركز الواقع في شمال الرياض شابته 
مشـــاكل يتعلق آخرها باملطور الرئيسي وهو 

مجموعـــة بن الدن في ظل تأخـــر أعمال البناء 
واحتجاجات العمال في موقع املشروع بسبب 

عدم احلصول على رواتبهم لعدة أشهر.
وأقرت السلطات بأن املشروع يجد صعوبة 
في اجتذاب املستأجرين التجاريني. وانتقدت 
رؤية 2030 املشروع، بسبب عدم دراسة جدواه 
االقتصاديـــة وقلـــة اجلهـــود املبذولـــة إلقناع 

املجتمع املالي باالستثمار.
ووصل إجمالي االســـتثمار في املشـــروع 
نحـــو 8.27 مليار دوالر في مايو 2014 حســـب 
ما قاله محافظ املؤسسة العامة للتقاعد محمد 
اخلراشـــي لرويترز حينئذ. ومتلك املؤسســـة 
مركز امللـــك عبدالله املالـــي بالكامل من خالل 
االســـتثمارات  شـــركة  االســـتثمارية،  ذراعها 

الرائدة.
وقام امللك ســـلمان وولي ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان الذي أعلن رؤية 2030 في الـ25 
من أبريل املاضي بتعيني املعاونني الرئيسيني 

في برنامج اإلصـــالح االقتصادي في مناصب 
بارزة لتنفيذ أهداف الرؤية. وتقرر تعيني خالد 
الفالح يوم الســـبت وزيـــرا للطاقة والصناعة 
والثـــروة املعدنية وإعفاء وزيـــر البترول علي 

النعيمي من منصبه.
وبعد تكليفه بإحياء املشروع يبرز صندوق 
االســـتثمارات العامة كإحدى األدوات الفاعلة 
التـــي يســـتخدمها األميـــر محمد فـــي تنفيذ 
اإلصالحـــات التي تتضمن أيضا طرح أســـهم 
في شـــركة النفـــط الوطنية العمالقـــة أرامكو 

السعودية للبيع.
وقال اثنان من املصـــادر إن من املرجح أن 
يضـــخ صندوق االســـتثمارات العامـــة أمواال 

كثيرة في املشروع فور السيطرة عليه.
فـــي  خاصـــة  مناطـــق  بالفعـــل  وهنـــاك 
السعودية. فلدى أرامكو مدينة كاملة للعاملني 
فيها في شرق البالد، تتضمن منشآت ترفيهية 
مثل دور الســـينما وأحواض السباحة التي ال 

توجد في أنحاء أخرى من البالد.
ويعيـــش معظـــم املغتربـــني الغربيني في 
مجمعـــات ســـكنية مغلقـــة تتيح لهـــم تفادي 
التقاليد االجتماعية الصارمة في الســـعودية 
التـــي تتطلب مالبـــس خاصة للنســـاء وعدم 
االختالط بني الرجال والنساء الذين ال تربطهم 

صالت قرابة.
وفـــي أغلـــب األحيـــان مينـــع املواطنـــون 
الســـعوديون من دخول تلك املناطق اخلاصة 

أو يدخلون إليها حتت قيود صارمة.
وقـــال أحد املصادر إن من أهداف دراســـة 
اجلدوى حتديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول 
اخلاصة املقترحة للمشـــروع للسماح لعشرات 
اآلالف مـــن املواطنـــني الســـعوديني بدخـــول 

املنطقة يوميا للعمل.
ولم تتضح بعد أي تفاصيل بشأن القواعد 
االجتماعيـــة التـــي ســـيجري تخفيفهـــا فـــي 
املركز املالي. ففي مجمع أرامكو الســـكني في 
الدمام ال يســـمح مطلقا بشـــرب اخلمور بينما 
يسمح للنســـاء بقيادة السيارات وعدم ارتداء 

احلجاب.

السعودية تبدأ بناء صندوقها السيادي العمالق بنقل أصول المركز المالي

الشيخ أحمد بن سعيد:

النتائج الجيدة جاءت رغم 

تأثير قوة الدوالر على 

عائدات الشركة وأرباحها

منطقة حرة خارج القوانين المحلية

خطط لتحويل مركز الملك عبدالله المالية إلى 

منطقة حرة مرتبطة بالمطار، ال يحتاج األجانب 

إلى تاشيرات لدخولها



}طهران - عقب التوصل إلى االتفاق النووي 
بيـــن إيران والقوى العالميـــة في يوليو 2015، 
الـــذي من المفترض أن يمهد الطريق لتخفيف 
العقوبـــات على إيران ومـــن بينها المعامالت 
الماليـــة واســـتيراد األدويـــة والمســـتلزمات 
الطبية للمستشـــفيات اإليرانيـــة، خير بعض 
األطباء والخريجين من الجامعات الدولية في 
االختصاصات الصحيـــة العودة إلى موطنهم 
للقيـــام بدورهم والمســـاهمة فـــي إنقاذ حياة 
المرضـــى المعرضيـــن لخطر الموت بســـبب 

أمراض يمكن إنقاذهم ومعالجتهم منها.
يقـــول أحد األطبـــاء العائدين إلـــى إيران 
في مقابلة مع صحيفـــة الغارديان البريطانية 
”إنني غادرت إيران في ســـن مبكرة، وقررت أن 
أصبـــح طبيبا، وبين دراســـتي والتقدم بطلب 
للحصول على وظيفة، قررت أن آخذ فرصة في 
أواخر عام 2015، كواحد من أشـــهر اإليرانيين 

المختصين في جراحة المخ واألعصاب. 
جراحة المخ واألعصاب تخصص ال يمكن 
فيـــه للجـــراح أن يكتفـــي بعـــالج المرض بل 
ينبغي أن يحاول الحفاظ على هوية المريض، 
وشـــخصيته وســـالمة مداركـــه العقلية، أحد 
أصعب جوانب العمل هو إعداد األسرة نفسيا 
لما هو آت. هذه ليســـت مجرد مســـألة مرض 

وصحة، إنها مسألة حياة أو موت.  

هـــذا ما شـــدني إلى هـــذا التخصص منذ 
سنوات، ولم أفكر في أن هذا ما سوف يدفعني 
إلى العـــودة إلى إيـــران. في زيارتـــي األولى 
إلى مستشـــفى في طهران في يناير الماضي، 
أدهشـــني الفيـــض العاطفي في إيـــران حيث 
يتـــم تـــداول األخبار حـــول صحـــة المريض 
ومناقشـــتها فـــي أي مـــكان وفـــي أي وقـــت 
ممكـــن، من طرف األطبـــاء والعائالت على حد 
السواء. ورأيت في طريقي إلى المستشفى أبا 
يشـــعر بالنشـــوة واالرتياح، ويقدم الحلويات 
للموجوديـــن جميعا، مبلغـــا الجميع بأن ابنه 

الصغير قد شفي من علته. 
وبينما كنت جالســـا في صالة الجراحين، 
اســـتمعت إلـــى مناقشـــة بيـــن اثنيـــن مـــن 
الجراحيـــن. كان أصغرهمـــا يشـــتكي مـــن أن 
شـــركات التأمين ترفـــض أن تدفع لـــه مقابل 
الجراحات البالســـتيكية الترميميـــة، التي ال 
يقدر معظـــم المرضـــى على تحمـــل نفقاتها، 
وقال معبرا عن أســـفه ”ال أستطيع أن أتركهم 
يموتون. من واجبي إنقاذ المرضى، ولكني لم 
أحصل على الراتب المناسب منذ عدة أشهر“.
بعد برهة من الزمـــن وصل الدكتور أحمد 
الـــذي كنت أنتظره. دخل إلى صالة الجراحين 
ووقف الجميع مـــن مقاعدهم لتحيته. كان في 
الســـبعينات من عمـــره، تبدو عليـــه عالمات 
الخبرة ويمكن أن تالحظ ثروة من المعرفة في 
عينيه وسلوكه. طلب مني مقابلته في الطابق 

السفلي حيث غرفة العمليات.
كانت الحالة األولى التي ســـوف نشـــرف 
علـــى عالجها لســـيدة عمرهـــا 27 عاما جاءت 
إلجـــراء ”جراحة طفيفة التوغـــل“ وقالت إنها 
كانت تعاني من ورم خبيث غير قابل للشـــفاء 
وخضعت لعملية جراحية إلزالة جزء من الورم 

في دماغها، ولكن الورم سرعان ما انتشر.

وال تعنـــي الجراحة الجديدة عالجها التام 
مـــن المرض الذي ألم بهـــا، ولكن هي ال تعدو 
أن تكون عملية لتحســـين حياتها خالل الفترة 
المحدودة المتبقية من عمرها. سوف ينطوي 
جزء من عمليـــة إصالح التســـرب في الجيب 
الوتدي على إغـــالق ”صفيحة األنف“، عبر ما 
يشـــبه الغطاء الســـميك الذي يغلـــف الدماغ. 
وقـــال الدكتـــور أحمد إنه ال يمانـــع في إجراء 
العملية، ”إنها تبلغ 27 عاما فحسب، وتستحق 
رعاية أفضل. أنا ال أريد لها أن تعيش األشهر 
القليلة المقبلة بســـيالن من الدماغ ودم يقطر 
من أنفها“. ثم التفـــت إلي وهمس أنه إذا كان 
المريض غير قـــادر على تحمل نفقات العالج، 

سوف يتم خصم التكلفة من راتبه.
وفي اليوم الموالي جلســـت إلى أمير وهو 
أحـــد الجراحين الشـــبان المتدربيـــن، والذي 
حدثنـــي عن العالقة بيـــن الحكومة والعاملين 
في المجـــال الطبي،قائال ”لقد حـــاول األطباء 
القضاء على الفساد في نظام الرعاية الصحية، 
ولكن بدال من اعتراف الجهات المشرفة رسميا 
بســـوء اإلدارة وتنفيـــذ جملة مـــن العقوبات 

للردع، تم الترفيع في األســـعار، وهو ما جعل 
الناس يعتقدون أن ذلك ناجم عن جشع األطباء 
الذين ال هم لهم ســـوى ملء جيوبهم، وهو ما 
أضر بالعالقة بيـــن الطبيب والمريض. بعض 
المرضى ال يثقون بنا وينظرون إلينا بازدراء. 
وقد أدى هذا إلى تراجع دخلنا، حيث أن بعض 
المرضى وشركات التأمين يرفضون دفع كامل 
ثمن العمليات وفي بعض األحيان ال يدفعون. 

أنا مثال بالكاد أستطيع دفع إيجار منزلي“.
عندما أفكر في هذه البيئة الطبية أدرك أنه 
ال يمكنني تقديم المساعدة. ففي إيران، يكافح 
األطباء ألن الحكومة ال تقدم الدعم، إلى جانب 
محاربتهم إلهمال المخلفات في قطاع الصحة 
وصعوباته ومشـــاكله المتراكمة بسبب عقود 
من العقوبـــات المفروضة علـــى البالد، ولكن 
هؤالء األطباء صمدوا ضد كل هذه الصعوبات 
من أجـــل حماية صحة مرضاهم. وقال أحدهم 
”ســـوف أجـــري العمليـــات، ألجـــل المرضى، 
وســـوف أتحمل جميـــع التدابيـــر المطلوبة. 
ســـوف أتذكر أنـــي مازلـــت عنصرا مـــن هذا 

المجتمع، إلى جانب التزاماتي اإلنسانية“.

كابــول - يتخذ العنف ضد المرأة أشـــكاال  {
متعـــددة لكنه يكون أكثر حدة من حيث تبعاته 
واســـتمراريته إذ لم يتوقف عند الممارســـات 
الفردية وامتد إلى ممارســـة جماعية تســـتمد 
منطلقهـــا من المـــوروث االجتماعي واألعراف 
التي تزعم الجماعة أنها حريصة على االلتزام 
بها على أنهـــا جزء من ثقافتها وهويتها. هذا 
مـــا دأب عليه المجتمع األفغانـــي الذي يطبق 
طقوس ”البعاد“ إحالال للسالم وحال للنزاعات 
بين العائالت والقبائل لكي ال تتحول األخطاء 
الفردية والخالفات الشـــخصية أسبابا للقتال 
بين عائلـــة أو قبيلـــة الظالم وعائلـــة وقبيلة 
المظلـــوم، غيـــر أن هـــذه األهداف مـــن القيام 
بالبعاد التي تبدو نبيلة ال يمكن أن تخفي أنها 
تعتمد وسيلة أقل ما توصف به أنها الإنسانية 
ألن تســـوية الخالف تكون بارتكاب جريمة في 
حق فتاة بريئة تقدمها عائلة الظالم إلى عائلة 
المظلوم ليفعل بها أفرادها ما يشاؤون تكفيرا 

عن ذنب قريبها مرتكب الخطأ الفعلي.
تقـــول تقارير منظمة األمـــم المتحدة التي 
تصدرهـــا بعثتهـــا في أفغانســـتان إن تطبيق 
القانـــون الخاص بالعنف ضد المرأة يتعرض 
إلعاقـــات كثيـــرة بمـــا فيهـــا عدم اإلبـــالغ عن 
حـــوادث العنف وعـــدم إجـــراء تحقيقات في 
معظـــم هذه الحوادث، وأن القانون الذي صدر 
في أغســـطس عـــام 2009، والـــذي يجرم زواج 
األطفال والزواج القسري وبيع وشراء النساء 
تحـــت ذريعة الزواج، والبعـــاد، واإلجبار على 
التضحيـــة بالنفس وباقي أنـــواع العنف ضد 
المـــرأة بما فـــي ذلك االغتصـــاب والضرب، ال 
تنفذ مقتضياته وال العقوبات المســـلطة على 

مرتكبي الجرائم.

أكبـــر العوائـــق التي تحـــول دون تطبيق 
القانـــون تتمثـــل فـــي الثقافة التـــي أصبحت 
راســـخة في عقليـــة األفغانيين رجاال ونســـاء 
فالرجال يحرصون علـــى التخلص من تبعات 
ما اقترفـــوه من أخطاء وجرائم على حســـاب 
األخـــت أو البنت صغيرة الســـن رغم براءتها 
مما اقترفه، أما النســـاء فهن يشاركن في هذه 
الجريمة في حق فتاة بريئة بقبولهن لمواصلة 
تطبيـــق البعـــاد كقصـــاص من األنثـــى بذنب 
قريبهـــا الذكر. كمـــا أنهن يشـــاركن بصمتهن 
وســـلبيتهن فـــال يتجـــرأن حتى علـــى إبالغ 
السلطات بهذا الجرم. هذه العوامل التي تقف 
وراء رفض المحافظين لتنفيذ القانون جعلت 
حوادث العنف ضد المرأة ال تزال منتشرة إلى 
حد كبير في المجتمع األفغاني بســـبب القيود 
الثقافيـــة والمعاييـــر االجتماعية والمحرمات 
والممارسات العرفية والتمييز ضد المرأة. وال 
ننسى الدور الذي يلعبه انعدام األمن وضعف 
ســـيادة القانون في عرقلـــة وصول المرأة إلى 

مؤسسات العدالة الرسمية.
ورغـــم هـــذا الواقـــع، إال أن هنـــاك أفرادا 
مـــن المجتمع المدني ومـــن المثقفين مازالوا 
يقاومـــون العـــادات الرجعيـــة فـــي المجتمع 
األفغانـــي ومـــن بينهـــا البعـــاد. عـــادل معلم 
أفغاني يبلغ من العمر 24 ســـنة قرر أن يحتج 
ضد ممارســـة البعاد فخيم منذ أكثر من ثالثة 
أسابيع أمام مقر البرلمان األفغاني في كابول 
تعبيـــرا عـــن احتجاجه على هذه الممارســـة، 
وفـــي األثناء تلقـــى تهديدات بالقتـــل من قبل 
والديه ألنه يحاول التعدي على تقليد تمارسه 
العائـــالت األفغانية خاصة منها المنتمية إلى 
قبائل الباشتون منذ عقود بتقديم بناتها لحل 
خالفاتها. ويقول عادل في حديث له مع شبكة 
الرجال يبيعون  آن بي ســـي نيوز األميركية “ 
بناتهـــم وأخواتهم تحت عنـــوان الزواج دون 
موافقتهن. الفتيات ال يعشـــن حياة كريمة مثل 
غيرهن من النســـاء المتزوجات بل كعبيد لدى 
جميع أفراد العائلة ويعاملن مثل الحيوانات“.

وتتحدث بعض الفتيات أو النساء الالتي 
قدمـــن كقرابيـــن في البعـــاد أنهـــن يتعرضن 
للضـــرب واإلهانة وســـوء المعاملة وقد تصل 
األمور فـــي بعض الحاالت إلـــى القتل. إحدى 
النساء ضحايا البعاد من والية باروان شرقي 
البـــالد، تـــروي تجربتها لشـــبكة آن بي ســـي 
اإلخباريـــة دون اإلفصاح عن اســـمها (حماية 
لهـــا) تقـــول إنها قدمت في ســـن الــــ22 ربيعا 
لرجـــل أربعيني متزوج ولديـــه 8 أبناء مؤكدة 
أنها وجدت نفســـها كورقة للمســـاومة لفض 
مشـــكلة أخيها الـــذي أطلق النـــار على قريب 
زوجهـــا الحالـــي على وجه الخطـــأ. وتضيف 
”لن أســـامح عائلتي على ما فعلوه بي، فعائلة 
الضحية لم تقبل اتفاق الســـالم مع عائلتي إال 
بعد تســـليمها فتاتين من عائلتنا في المقابل 
وفـــي األخير تـــم اقناعها بقبـــول فتاة واحدة 
وكنت أنا سيئة الحظ وقد جاءني والدي باكيا 
ليقول إنني إذا رفضت فإن أخي سوف يقتل“.

وأكدت المتحدثة أنها كانت في جحيم من 
المعاناة لو لم تنجـــب فتاتين أعادتا لها طعم 

الحياة قائلة ”لم أعش هنا.. كنت دائما أعامل 
مـــن قبل زوجي وباقي أفراد العائلة على أنني 
عدوهـــم كثيرا ما تعرضـــت للضرب والتوبيخ 
حتـــى مـــن أبنـــاء زوجـــي“ وتضيـــف مكررة 
تعبيرها عن غضبهـــا لما ارتكبته عائلتها في 
حقها ”ال يمكن أن أســـامح عائلتي، فقد كانت 
لدي أحالمي وطموحاتي بمستقبل زاهر أكون 

فيه طبيبة لكن اآلن ضاع مني كل شيء“.
البعاد ممارســـة لم تستثن األطفال، وقصة 
الفتاة شـــكيال ذات الثماني سنوات مثال حي، 
فقـــد هاجمت مجموعـــة من الرجـــال من قرية 
مجـــاورة منـــزل عائلتها وأخذوهـــا وقريبتها 
للقصـــاص مـــن عمها الـــذي هرب مـــع زوجة 
أحد رجال القرية، تقول شـــكيال ”وضعونا في 
غرفـــة مظلمة ثم عمدوا إلـــى ضربنا بالعصي 
مرددين ’عمكما هرب بعيدا مع امرأتنا متعديا 
على شـــرفنا وسوف تدفعان الثمن‘ ولكننا كنا 
محظوظتين وتمكنا من الفرار من االحتجاز“.

معانـــاة ضحايـــا البعـــاد جعلـــت عـــادل 
المحافظـــة  القبائـــل  أكثـــر  مـــن  (المنحـــدر 

والمتمســـكة بهذه العـــادة وهي الباشـــتون) 
يرفض هذه الممارسة ويعلن احتجاجه ضدها 
دون خـــوف خاصـــة وأن اثنتين مـــن أخواته 
إحداهـــن طفلة فـــي الثانية عشـــرة من عمرها 
تـــم تقديمهما لتســـوية نزاع، كمـــا أن عائلته 
اســـتلمت امرأتين فـــي حوادث مشـــابهة. ما 
يعرفـــه عن قصص الضحايا جعلت عادل يقدم 
على االحتجـــاج متحديا عائلتـــه والمنظومة 
االجتماعية والعرفية التـــي ينتمي لها معبرا 
عن موقفـــه من البعاد بقوله ”هذه الممارســـة 

تتعارض مع اإلسالم ومع اإلنسانية“.

{البعاد} في أفغانستان.. عادة تقديم العذراوات فدى لتسوية النزاعات

املرضى في إيران ضحايا اإلهمال الرسمي للمنظومة الصحية
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ما باليد حيلة

شكيال قدمت فدية في سن الثامنة

[ ال يمكن درء العنف ضد المرأة وسط عائالت تبيع بناتها [ المجتمع األفغاني يتمسك بتقليد قبلي ال يستثني األطفال

[ األطباء اإليرانيون يكافحون الفساد إلنقاذ حياة المرضى

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

القانـــون الخـــاص بالعنـــف ضـــد 

فـــي تطبيقـــه  يتعـــرض  املـــرأة 

إلعاقـــات كثيـــرة بما فيهـــا عدم 

اإلبالغ عن حوادث العنف 

◄

علـــى  القضـــاء  حاولـــوا  األطبـــاء 

الفســـاد، ولكـــن بدال مـــن اعتراف 

الجهات املشـــرفة رســـميا بســـوء 

اإلدارة تم الترفيع في األسعار

◄

◄ عرض في طهران أربعة من 

األفغان الذين دخلوا البالد خلسة 
على المحكمة بتهمة اغتصاب شابة 

فرنسية في سبتمبر 2015، وأوضحت 
وكالة مهر لألنباء أن السائحة التي 

كانت آنذاك في الثالثة والعشرين من 
عمرها، كانت تمارس رياضة المشي 

في جبال فرح زاد شمال طهران، 
عندما هاجمها أربعة من األفغان 

لسرقة ما تحمله واغتصبوها. 

◄ قالت باكستان، الثالثاء، إن عملية 
مشتركة للقوات األفغانية واألميركية 
تمكنت من إنقاذ ابن رئيس الوزراء 

السابق يوسف رضا جيالني بعد 
ثالث سنوات من قيام مسلحين 

بخطفه في مسقط رأسه بباكستان. 

◄ رفضت المحكمة الرئيسية بوالية 
شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا 

قبول الشق العاجل للدعوى التي 
قدمها محامي الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ضد ماتياس دوبفنر، 
رئيس مجموعة شبرينجر اإلعالمية 

في ألمانيا متهما إياه بدعم القصيدة 
التي سخر بها إعالمي منه.

◄ أعرب مخرج فيلم ”محمد“ 
اإليراني، مجيد مجيدي، ، عن 

اعتقاده أن الفن هو أداة للتواصل، 
قائال إنه ”لو استمر بعث الرسل 

حتى عصرنا الحالي، الستخدموا 
السينما، من أجل إيصال رسالتهم 
إلى الناس بطريقة أفضل“. وحول 

فيلم ”محمد“ قال مجيدي إن ”مصر 
والمملكة العربية السعودية، حظرتا 

الفيلم دون مشاهدته".

◄ قّررت النيابة العامة في والية 
إزمير التركية إغالق ملف التحقيق 

بحق ألب أرسالن جيليك، الذي 
تناقلت وسائل إعالمية تصريحات 

منسوبة إليه، تفيد أنه قتل قائد 
المقاتلة الروسية، في تركيا في 

نوفمبر الماضي.

تعاني النســــــاء في أفغانســــــتان من االضطهاد بدرجات أكثر قســــــوة وبشاعة من غيرهن 
من النســــــاء في العالم. وما يجعل أوضاعهن اســــــتثنائية (في درجة املأساوية) هو أن ما 
يرتكــــــب ضدهن مــــــن عنف ال يقتصر على العائلة والذكور في األســــــرة بل إنه يصدر عن 
ــــــرات وفقا ملا تقتضيه األعراف  ثقافة اجتماعية كاملة تقضي باســــــتعمال الفتيات الصغي
والعــــــادات والتقاليد املوروثة في البالد والتي تعتبر املــــــرأة آلة لإلجناب والزواج والعمل 
ولطاعة الرجال وأيضا وسيلة لفض وتسوية النزاعات فتقدم الفتيات العذراوات من عائلة 
ــــــق عليه في العادات  ــــــوم كقربان أو فدية حلل النزاع وهو ما يطل ــــــم على عائلة املظل الظال

األفغانية ”البعاد“.

صدرت تقارير إيرانية من جهات رسمية وأخرى غير رسمية حول األوضاع الصحية في 
إيران تؤكد بأن املرضى اإليرانيني ميوتون جراء أمراض ميكن عالجها، وكانت أســــــباب 
الوفاة بالنســــــبة إلى أغلب احلاالت راجعة إلى النقص احلاد في املستلزمات الطبية التي 
من شــــــأنها أن تنقذ حياتهم. فقد منعت جتارة األدوية بشــــــكل رســــــمي جــــــراء العقوبات 
الدولية، لذلك كان من شــــــبه املستحيل بالنسبة إلى املستوردين دفع ثمن اللوازم املطلوبة 

والالزمة إلنقاذ املرضى، مبا أن البنوك الغربية جتنبت أي معامالت مع إيران.

باختصار

المعلم عادل:

الرجال يبيعون بناتهم 

وأخواتهم تحت عنوان 

الزواج دون موافقتهن

عام ٢٠٠٩ صدر قانون خاص بالعنف ضد املرأة في أفغانستان، يجرم زواج األطفال والزواج القسري 

وبيع وشـــراء النســـاء تحت ذريعة الزواج، والبعاد (أي التخلي عن امرأة أو فتاة لتســـوية نزاع)، واإلجبار 

على التضحية بالنفس وباقي أنواع العنف ضد املرأة.

تؤكـــد التقارير حول األوضاع الصحيـــة في إيران أن جزءا من املرضى يموتون بأمراض يمكن عالجها، 

وكانت أسباب الوفاة بالنسبة إلى أغلب الحاالت راجعة إلى النقص الحاد في املستلزمات الطبية بعد 

منع تجارة األدوية بشكل رسمي جراء العقوبات الدولية.



أمير علي حيدر

} يصّر اإلســـالميون فـــي إيران علـــى تلقين 
الشـــعب لقـــب الدولـــة الرســـمي“الجمهورية 
اإلســـالمية فـــي إيـــران“ لكن الشـــعب يرفض 
ذلـــك في الغالب، بـــل إّن العالم – وخاصة على 
مســـتوى الصحافة واإلعالم وأروقة السياسة 
– يتعامـــل مـــع مصطلح إيـــران كوصف نهائي 
لكتلة الجغرافيا والتاريخ التي حملت الوصف 
عبـــر المئـــات مـــن الســـنين، ورغـــم الضغط 
الخارجي الدولي واإلقليمي، عالوة على ضغط 
قـــوى الرفـــض والمعارضة فـــي الداخل، نجح 
اإلســـالميون في أن يبنوا بلـــدا قويا وصناعة 
متينـــة واقتصادا ال ريعيـــا ومتنوع المصادر، 
وهـــذه كلها أثبتـــت فاعليتها حيـــن عجزت 10 
ســـنوات من الحصار الدولي عن ترك أي تأثير 
على االقتصاد اإليراني (رغم تدّني سعر صرف 

الريال داخليا وخارجيا بشكل سريع).
اآلذريون هم القوة الخفية في“الجمهورية 
ويحملون الورقة الرابحة، فمنهم  اإلســـالمية“ 
”مرشـــد الثورة“ علـــي خامنئـــي (ويلّقب على 
المستوى الرسمي مقاِم معّظم رهبري) واللقب 
نفســـه يثير إشكاالت داخل المجتمع اإليراني، 
ويكتفـــون  بـــه  النطـــق  يرفضـــون  فكثيـــرون 
بالقـــول خامنئـــي، أما المتدينـــون الرافضون 
فيقولـــون  اإلســـالمي  اإلمبراطـــوري  للقـــب 
واآلذريـــون هم العمود  باختصار“ســـيد علي“ 
الفقـــري لقـــوات حـــرس الثـــورة ”باســـدران“ 

وللجيش اإليراني.
رغم أن وســـائل اإلعـــالم العربية والدولية 
بشـــكل عام تصـــّر على القول إن اإلســـالميين 
قـــد زّورا االنتخابات اإليرانيـــة، فإن هذا يبقى 
اّدعـــاء عاريـــا عـــن الصحة،أّمـــا حقيقـــة تلك 
االنتخابـــات فهي أّن المدن اإليرانية الكبرى لم 
تصّوت لإلسالميين ونفوذهم، وذهبت لتصّوت 

لإلصالح اإلسالمي السياسي، وما التظاهرات 
الكبرى التي رأيناها في المدن، وواقعة إطالق 
النارعلى المتظاهرين إّال إثباتات إعالمية على 
رفض سكان الحواضر لجمهورية اإلسالميين.
لكـــن ما لـــم يـــره اإلعـــالم غيـــر اإليراني 
وجمهوره، أّن الريف برمته صّوت لإلسالميين، 
وهـــذا يجعـــل النســـبة بحـــدود 65 بالمئة من 
الشـــعب مع اإلسالميين (ســـكان الريف الذين 
تســـميهم أدبيات السياســـة اإليرانية ”مناطق 
محروم كشـــور“)، وما تبقى راوح بين انتخاب 
اإلصالحييـــن وبين الحنين الســـتعادة المجد 

الشاهنشاهي.
هـــذا االنقســـام الحاد تجلـــى بوضوح في 
نســـيج المجتمع، فبتنا نرى اإليرانيين داخل 
إيـــران واإليرانييـــن خارج إيـــران (وهي أزمة 
عابـــرة للحدود ناتجة عن اتســـاع الفجوة بين 
الـــدول المتقدمة وبين بلـــدان العالم النامية)، 
فاإليرانيـــون المهاجـــرون ينتمـــون غالبا إلى 
الطبقة الوســـطى والطبقـــة المرّفهة، لكن على 
المراقـــب أن يخوض بحذر في هـــذا الميدان، 
فالحـــدود بين هذه الطبقات وألوان نســـيجها 
معّقدة. النســـاء اإليرانيات المســـافرات مثال، 
وحـــال مغـــادرة الطائـــرة لألجـــواء اإليرانية 
يذهبن إلى مرحاض الطائرة ويتخلصن من كل 
قطعة مالبس تنتمي إلى الحجاب اإلســـالمي، 
وهو ما أصبح الشـــباب الرجال أيضا يفعلونه 
السياســـي  النظـــام  مظهـــر  انتـــزاع  أّن  أي 
اإلسالمي هو أول إعالن لطالق المسافرين مع 
كل ما ينتمي إلى الداخل، وهكذا تنمو الفجوة 
بين الشـــعبين، أهل الخـــارج يضعون كل أهل 
الداخل في ســـلة الوالء للنظام واالنصياع له، 
وبالمقابـــل فإّن أهل الداخـــل يضعون كل أهل 
الخارج في ســـلة قلة الوطنية والوالء ألميركا 

على وجه الخصوص.
أي مراقـــب لوضع المهاجرين في الواليات 
المتحـــدة والعالـــم الغربـــي بوســـعه أن يميز 
بســـهولة اإليرانيين عـــن غيرهم، فهـــم األكثر 
األخالقيـــة  القيـــم  منظومـــة  عـــن  انســـالخا 
والمجتمعية اإلســـالمية في العالـــم، وال يجد 
المـــرء أي إيرانيـــة محجبة خـــارج إيران، كما 
ال يجـــد أي إيراني متدين خـــارج ”الجمهورية 
اإلســـالمية“، وهو ما يختلف جذريا عن وضع 

المســـلمات المهاجـــرات مـــن العالـــم العربي 
واإلســـالمي، مّمـــا يدعـــو إلى دراســـة ظاهرة 
رّدات فعل المســـلمين خارج خارطة اإلســـالم 

السياسي.
هذه القطيعة مع النظام السياسي ترافقها 
بطبيعـــة الحـــال غربة عـــن نســـيج المجتمع 
اإليرانـــي، لذا- ورغـــم الحديث عـــن 8 ماليين 
مهاجر إيراني خـــالل ما يقرب من أربعة عقود 
من الزمـــن- لم ينجـــح هؤالء في بنـــاء قاعدة 

معارضة، حتى فكرية، تهدد اإلسالميين.
مصادقـــة مجلس الشـــورى اإليراني خالل 
شـــهر أبريل 2016 على قانـــون يتيح للحكومة 
منح الجنســـية لعائالت أجانـــب قضوا خالل 
قتالهم ”لمصلحة البالد“ أثناء الحرب العراقية 
اإليرانية والحروب التي تدور رحاها حاليا في 
ســـوريا والعراق، تعنـــي أّن القتلى قضوا في 

سبيل قضية نشر اإلسالم السياسي المالئي.
ويمكـــن أن يســـري هـــذا القانـــون علـــى 
”المتطوعيـــن“ األفغان والباكســـتانيين الذين 
قتلـــوا خـــالل المعـــارك إلـــى جانـــب القوات 

السورية، على ما أوردت وكالة ”فرانس برس“.
وفي هذا الســـياق تنشـــر وســـائل اإلعالم 
اإليرانية بانتظام تقاريـــر عن مقتل متطوعين 
أفغـــان وباكســـتانيين فـــي ســـوريا والعراق، 

ويجري دفن جثثهم في إيران.
وجـــرى مثل ذلك خـــالل الحـــرب العراقية 
اإليرانيـــة، فقد قاتـــل األلوف مـــن المهجارين 
العراقييـــن (الذيـــن هّجرهـــم وعائالتهم نظام 
البعـــث في العـــراق بتهـــم التبعيـــة اإليرانية 
على مـــدى 3 عقـــود)، عالوة علـــى األلوف من 
المنتمين ألحزاب االســـالم السياسي الشيعية 
التي عارضت ســـلطة صدام حسين، واختارت 
أن تقف إلـــى جانب ”الجمهورية اإلســـالمية“ 
فـــي حـــرب الســـنوات الثماني، وقاتـــل معهم 
بضع مئـــات مـــن المقاتلين األفغـــان وهم في 
الغالـــب من المهاّجرين من العـــراق أيضا، كل 
هذا الخليـــط قاتل إلى جانب نظام الجمهورية 
اإلســـالمية ضد العراق، وقـــد صار كل األحياء 
من أولئك وكل ُأســـر من ُقتلوا منهم، يتمتعون 
بحقـــوق مواطنـــي الدرجة األولى فـــي إيران، 

وتســـّلم البعض منهم مناصب عليا في الدولة. 
نفس  وتتبنى حكومة ”الجمهورية اإلسالمية“ 
الموقف من مقاتلي حماس والجهاد اإلسالمي 
وحزب الله في لبنان، إذا تمنح عائالت قتالها 
امتيـــازات داخـــل إيـــران، تصل إلى مســـتوى 
منحهم الجنســـية اإليرانية، ومنحهم وحدات 
ســـكنية في المشـــاريع العمالقة التي تقيمها 
الحكومـــة والبازارعلى أطـــراف المدن فتقّوي 
االقتصاد، وتحل أزمة السكن وتشتري والءات 
”الجمهوريـــة  لمشـــروع  المنتميـــن  مالييـــن 
اإلســـالمية“ التـــي تمثل إيران أولـــى حلقاتها 

بانتظار اكتمال حلقات السلسلة األخرى.

} تونــس - أثبتت نتائج ســـبر لـــآلراء كانت 
قد أجرتها مؤسســـة ”ســـيغما كونســـاي“ أّن 
٧٣ باملئة من التونســـيني من مختلف الشرائح 
العمريـــة وينحـــدرون مـــن مختلـــف الفئـــات 
االجتماعية يفضلون فصل الدين عن النشـــاط 
السياســـي وأن حوالي ٧٠ باملئة يعارضون أن 
تكون الشـــريعة اإلســـالمية املصدر األساسي 

لتشريع القوانني في البالد.
وعلى الرغم من مساحات احلرية التي تكاد 
تكون مطلقة واستفادت منها جماعات اإلسالم 
السياسي مبا فيها اجلماعات السلفية بشقيها 
العلمي واجلهادي فـــي أعقاب انتفاضة يناير 
٢٠١١ التي أطاحـــت بنظام الرئيس بن علي لم 
تتمكن تلك اجلماعات من كســـب تأييد غالبية 

فئات املجتمع املتمسك بنمط تدينه املعتدل.
وتتطابـــق نتائـــج عملية ســـبر اآلراء هذه 
مع دراســـة ميدانية أجرتهـــا جامعة ماريالند 
األميركيـــة حـــول ”توجهـــات الـــرأي العـــام 
التونســـي ونشـــر نتائجها املوقع اإللكتروني 
لـ“هافينغتون بوست“ خالل األسابيع املاضية 
فـــي أّن غالبية التونســـيني يفضلـــون تطبيق 
العلمانيـــة كنمـــوذج للحكـــم ويشـــددون على 
ضرورة الفصل بني الدين والسياسة وأنهم ال 

يثقون في اجلماعات السلفية.
وتوصلت الدراسة التي أجريت على عينة 
من مختلف الشرائح بني عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ إلى 
أن ٧٣ باملئـــة من التونســـيني يفضلون الفصل 
بني الدين والسياســـة وتطبيق العلمانية كما 
توصلت إلـــى أّن ٧١ باملئة يرفضون أن تتولى 

احلكم في البالد حكومة إسالمية.
تتولـــى  التونســـيني أن  رفـــض  ويؤشـــر 
إدارة الشـــأن العام حكومة إسالمية إلى أنهم 
يتمســـكون بالتجربة الوطنية احلداثية التي 
قادتها مند العام ١٩٥٦ دولة االســـتقالل املدنية 

بنـــاء على رؤية علمانية تنـــأى بالدين عن أي 
شكل من أشكال الزج به في سياسات البالد.

وخالفا ملا كانت تتوقعه جماعات اإلســـالم 
السياســـي والتنظيمات اجلهادية التي قويت 
شـــوكتها في البالد خالل الســـنوات اخلمس 
املاضية، ارتفع منســـوب عدم ثقة التونسيني 
في اجلماعات املتشـــددة بشـــكل حاد ليبلغ ٨٠ 
باملئـــة في عام ٢٠١٥ بعدما كانت هذه النســـبة 
تبلـــغ ٥٥ باملئة خالل ٢٠١٣ وهـــي الفترة التي 
فّرخـــت فيهـــا اجلماعات املتشـــددة مســـتغلة 

هشاشة األوضاع العامة.
ويرى اخلبراء في اإلســـالم السياســـي أن 
منط تدين التونســـيني الذي يتخذ من املذهب 
الســـني املالكي األشـــعري مرجعية له يرفض 
واجلهاديـــة  الســـلفية  اجلماعـــات  مشـــاريع 
وأجنداتها املرتبطة مبحـــاور إقليمية ودولية 
حيـــث تبدو تلك األجنـــدات غريبة عن مجتمع 
ذي مســـحة ليبراليـــة يفاضـــل الـــوالء لدولة 
املواطنة املدنية عن الوالء جلماعات اإلســـالم 

السياسي.
ويضيف اخلبـــراء أن الهجمـــات الدموية 
التـــي شـــنتها اجلماعـــات اجلهاديـــة علـــى 
تونـــس خالل العام ٢٠١٥ وبدايـــة ٢٠١٦ عمقت 
رفض التونسيني لإلســـالم السياسي ورفعت 
مخاوفهـــم من اســـتهداف مؤسســـات الدولة 

واملجتمع.
وشهدت تونس خالل العام ٢٠١٥ هجومني 
دمويني استهدف األول املتحف األثري بباردو 
وســـط العاصمـــة واســـتهدف الثانـــي فندقا 
مبدينة سوســـة الســـياحية وخلف الهجومان 
١٤٧ ضحيـــة بـــني قتيل وجريـــح غالبيتهم من 
الســـياح األجانب، إضافة إلى عمليات أخرى 
كالهجوم على احلافلة التابعة لألمن الرئاسي 
والهجومات على مدينة بنقردان احلدودية مع 

ليبيا،غير أّن اجليش واألمن أحبطا مخططهم 
وقتال منهم العشرات.

زاد ذلـــك فـــي تعزيـــز ثقة التونســـيني في 
املؤسســـة العســـكرية واألمنيـــة التـــي باتت 
حتظى بنســـبة ثقة عالية تصـــل إلى ٩٧ باملئة 
وفـــق عملية ســـبر لـــآلراء أجرتها مؤسســـة 

سيغما كونساي.
وال تعني مفاضلة التونســـيني فصل الدين 
عـــن السياســـة أنهم غيـــر متدينني بـــل على 
العكس مـــن ذلك يؤكـــد تقرير حـــول ”احلالة 
املدنيـــة وحرية الضمير نشـــر فـــي مايو ٢٠١٥ 
أّن ٧٠ باملئة من التونســـيني يعتبرون أنفسهم 

”متدينني“.
وعلـــى الرغـــم من تزايـــد نشـــاطها خالل 
الســـنوات اخلمـــس املاضيـــة فـــإن جماعات 
اإلسالم السياســـي وجدت املجتمع التونسي 
”عصّيـــا“ عليها ولم تســـتقطب ســـوى الفئات 
الهشة، مستغلة األوضاع االجتماعية الصعبة 

للفقـــراء والعاطلني ما جعل نشـــاطها الدعوي 
ينحصـــر فـــي األحيـــاء الشـــعبية واجلهـــات 
الداخلية احملرومة. وفشلت حركة النهضة في 
االنفتاح ال فقط على املشهد السياسي واملدني 
الذي تؤثثه قوى علمانية شرسة في معاداتها 
لإلسالم السياسي بل فشلت أيضا في االنفتاح 
على الشباب وعلى املرأة غير املتحجبة وعلى 
الطبقة الوســـطى التي متتلك ثقافة سياســـية 
مدنية تتوجس من منظومة الثقافة العقائدية.

حركـــة  التونســـية  املعارضـــة  وتطالـــب 
النهضـــة ال فقـــط بفصـــل العمـــل الدعوي عن 
النشـــاط السياســـي بل بالقطع التـــام مع أي 
شكل من أشكال النشـــاط الديني، مشّددة على 
أن إبقاء النهضة على عملها الدعوي ســـيوفر 
لنشـــاطها السياســـي خّزانا لتعبئة األنصار 
ضمن جمعيات ومنظمات تنشط حتت عناوين 
مختلفة لكـــن هدفها واحد وهو توفير أكثر ما 

ميكن من اإلسناد الشعبي للنهضة.
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إيران.. هوة سحيقة بني الشعب والنظام

ثالثة أرباع التونسيني ال يرغبون بإقحام الدين في السياسة

بقايا إمبراطورية تضم أمما شــــــتى، فهي أكثر من دولة وأكبر من مملكة، لكنها تبقى أقل 
من أّمة! هو وطن يشــــــكو كرده وعربه وبلوشــــــه ظلم القومية، ويشــــــكو سنته ظلم شيعته، 
ويشكو مسيحيوه ظلم مسلميه، ويشكو زرادشتيوه ظلم إسالمييه، ويفر بهائيوه بأرواحهم 
هربا من قوانني دولته، وتشــــــكو مدنه تســــــلط أريافه. التعدد سمة متّيز أرض فارس التي 
ال يشكل الفرس ســــــوى ٦٣ باملئة من مكوناتها، لذا يصبح احلديث عن الشعب الفارسي 
واحلضارة الفارسية وأرض التشيع مصادرة حلقائق التاريخ وابتزازا حلق اجلغرافيا.

رفض أغلب التونســــــيني الزج بالدين في الشــــــأن السياســــــي وعبروا عن ســــــخطهم على 
اجلماعات اإلســــــالمية ونفورهم مــــــن حركة النهضة التي لم تتمّكن من توســــــيع قاعدتها 
االنتخابية وظلت ثابتة طيلة الســــــنوات اخلمس املاضية.. كلها مؤشــــــرات واضحة لتزايد 
ــــــه بالدهم من عمليات  نزوع التونســــــيني نحو فصل الدين عن السياســــــة بســــــبب ما عانت

إرهابية، ويظهر كل ذلك واضحا من خالل الدراسات املتخصصة ونتائج سبر اآلراء.

الحجاب غالبا ما يختفي فور مغادرة ايران

[ حكام طهران يلوون عنق التاريخ والجغرافيا [ حقائق كثيرة لم يستطع اإلعالم فك رموزها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذر مرصد اإلسالموفوبيا التابع 
لدار اإلفتاء من تزايد شعبية حزب 

البديل المعادي لإلسالم في ألمانيا؛ 
حيث أظهر استطالع للرأي أن 60 

بالمئة من سكان ألمانيا وافقوا 
على رأي الحزب المعادي لإلسالم 

بخصوص أنه ”ال مكان لإلسالم في 
ألمانيا“.

◄ قال خبير مكافحة اإلرهاب 
األسباني مانويل نافاريتي في 

تحليل له في صحيفة اإلسبانيول 
”إن التهديد اإلرهابي يتطور بسرعة 

كبيرة، وكان آخره فى باريس 
وبروكسل، وعلينا أن نتوقع أي شيء 

في األيام المقبلة“.

◄ بحث خبراء قانونيون من دول 
أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي 

مشروع بروتوكوالت إضافية لمعاهدة 
منظمة التعاون اإلسالمي حول 

مكافحة اإلرهاب الدولي، وذلك في 
اجتماع عقد في مقر المنظمة بجدة.

◄ انطلقت في بغداد، األحد، أعمال 
المؤتمر العلمي المرتبط بالخطاب 

اإلسالمي في مواجهة اإلرهاب، 
بتنظيم من وزارة الداخلية العراقية 
وبالتعاون مع ديوان الوقف السني 

والشيعي وبمشاركة شخصيات 
سياسية ودينية وأكاديمية. 

◄ عقد في تونس مؤتمر صحافي 
تحت عنوان ”الدين والسياسة في 

تونس وباقي شمال إفريقيا“ عرضت 
فيه نتائج الدراسة االستقصائية 

اإلقليمية المتمثلة حول الدين 
والسياسة ونظرة المواطن إلى 

داعش في شمال أفريقيا.

باختصار

الفارســـي  الشـــعب  الحديـــث عن 

وأرض  الفارســـية  والحضـــارة 

ع مصـــادرة لحقائق التاريخ 
ّ
التشـــي

وابتزاز لحق الجغرافيا

◄

أي مراقـــب لوضـــع املهاجرين في 

الغرب بوســـعه أن يميز اإليرانيني 

عن غيرهم، فهم األكثر انســـالخا 

عن منظومة القيم اإلسالمية

◄

إسالم سياسي

اإلرهاب يزيد التونسيني رفضا لتدخل الدين في السياسة

{العالم يشهد موجات إرهابية متنوعة وخطرة، فال تكاد تخلو أي دولة في العالم من تهديد 

اإلرهاب وتداعياته، فالجميع معني بمحاربة هذا الوباء ومعالجة أسبابه ومحركاته».
أحمد العامري
وكيل جامعة امللك سعود للدراسات العليا

{في الوقت الذي ال يخسر فيه تنظيم {الدولة اإلسالمية} حرب القلوب والعقول في الموصل، 

هناك إثباتات بأنه خسر هذه الحرب في العالمين العربي واإلسالمي األوسعين عموما}.

ديفيد بولوك
باحث أميركي مختص بالشرق األوسط
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافي بالمنامة، بالتعاون مع 

النادي السوداني بمملكة البحرين 
احتفالية ”مئوية الشاعر السوداني 
التيجاني يوسف بشير“، بحضور 

عدد من رجال الثقافة واألدب 
في مملكة البحرين والجمهورية 

السودانية. 

◄ استضافت ندوة اليوم السابع 
في المسرح الوطني الفلسطيني 
بالقدس، الشاعر الفلسطيني ابن 

مدينة بيت جاال خليل توما، حيث 
أحيا أمسية شعرية، جرى خاللها 

حوار بينه وبين الحضور الذين 
وجهوا له عدة أسئلة حول الشعر 

وتجربته الشعرية. 

◄ صدرت حديثا عن المركز القومي 

للترجمة، النسخة العربية من كتاب 
”الحكايات الشعبية لشعوب آسيا“، 
من ترجمة عبدالرحمن الخميسي. 

◄ عن دار الفارابي للنشر والتوزيع 

ببيروت، صدر كتاب يتضمن 
مجموعة من المقاالت بعنوان 

”إلياس عون ثالث سنوات نقيبا 
لمحرري الصحافة اللبنانية“، 

لمؤلفه الكاتب والصحافي 
والباحث اللبناني إلياس عون. 

◄ كرمت رابطة الكتاب األردنيين 
األديب مفلح العدوان في االحتفائية 

التي نظمتها لجنة المسرح 
والدراما، بمناسبة فوز نصه 

”مرثية الوتر الخامس“ بالجائزة 
األولى في النسخة العربية 

لمسابقة نصوص المونودراما لعام 
2015، في قاعة غالب هلسة بمقر 

الرابطة الرئيسي. 

باختصار

يقيـــم أتيليـــه القاهرة، األحد 15 مايو الجاري، ندوة علمية ملناقشـــة كتاب جان بول 

ســـارتر «تأمالت في املسألة اليهودية} الصادر عن دار روافد بالقاهرة، والذي حجب 

عن العربية طيلة 70 عاما، وترجم إلى العربية للمرة األولى هذا العام.

يســـت تحت عنوان «كيف ينظر الشـــاعر للبحر وللحب؟} تقام مساء السبت 14 مايو الجاري، 

أمســـية للشـــاعرة املغربية فاطمة الزهراء بنيس والشاعرة األسبانية إســـتريا كودرادو في 

الفضاء التاريخي بمدينة مدريد، وتقدم األمسية بكتوريا كارو برنال.

 فردانية الشـاعر والتجييل الشـعري

} ”ال وجود لشـــعر في العراق“ جملة تكررت 
عند عدد من الشـــعراء، بعضهـــم مضت على 
خروجه ســـنوات طويلـــة قد تمتـــد إلى أكثر 
من ربع قرن، وبعضهم في نهاية التســـعينات 
وبعضهم بعـــد ذلك. الحظت أن هـــذه الجملة 
أصبحت ظاهـــرة، أعني إيمانا مـــن ِقبل عدد 
من الشـــعراء، أنهم حملوا الشعر معهم حين 

خرجوا من العراق.
إن األحادية، مذهب أصاب العراق بالقتل، 
وأكثـــر المتضررين منه هم الشـــعراء، لكنهم 
وللمفارقة أكثر من يتشبث به، وهنا أوّد القول 
إنه ال فرق بين أحادية عسكرية استولت على 
الســـلطة في غفلة من الزمن، أو نصف متعلم 
جاء بقطار أميركي، أو متملق أتقن الدسائس 
والخيانـــات والغدر، فأصبـــح القائد الملهم، 
أو من حملتهم الدبابـــات األميركية التي كان 
يقودها جنود أميركيون ال يقلون جهال عنهم.
حاولـــت الدكتاتورية أن تكـــّرس األحادية 

فـــي العراق، على الضّد مـــن طبيعة المجتمع 
المدنيـــة وواقع العـــراق، ولألســـف فقد كان 
صوت عـــدد كبير من األدباء مرددا ومكرســـا 
لسردية تنبع من الخراب نفسه، إن المنافحين 
عـــن األحاديـــة، أشـــاعوا أن العـــراق بلـــد له 
خصوصيتـــه التـــي تميزه عن بقيـــة البلدان، 
وال يمكنـــه أن يتوّحد مـــع أّي بلد، فهو متعدد 
ومتنـــوع، بينمـــا الحقيقة، أن جميـــع بلدان 
العالـــم قاطبة، متعـــددة لغوّيـــا أو عرقّيا أو 
قومّيـــا أو عقائدّيا، فأين مـــا يدعونه من تفرد 

فردانية للعراق إذن؟
 أشـــعر أن َمن يرى نفســـه األهم واألوحد، 
ويمّجـــد َبجيلـــه، هـــو دكتاتـــور بال ســـالح، 
وهـــو ابن بـــاّر لثقافـــة الفرقـــة الناجية التي 
دخلت علـــى ثقافتنا العربية اإلســـالمية بعد 
احتالل الســـالجقة لبغداد وتكريســـهم لهذه 
الثقافة التي نســـبوها ظلمـــا وزورا وبهتانا 
إلى مؤســـس اإلســـالم، لتترســـخ في الوعي 
والالوعي الجمعي، وألن حديثنا عن الشـــعر 
واألجيـــال الشـــعرية، فهي ماثلـــة أمامنا عبر 
تمجيد الذات، وإلغـــاء اآلخرين. كأن ال مكانة 
للشـــاعر وال أهمية له إّال بإلغاء الجميع، وَمن 

لم يقم بإلغائهم، فهو يبقي عليهم ليس محبة 
واعترافا، بل بعّدهم أبواقا ووعاظ ســـالطين 
لســـلطته الشـــعرية العظيمـــة بحســـب فهمه 

وزعمه.
وبحســـب ثقافة الفرقة الناجية، الشـــاعر 
يتحقق حضوره، حين يتـــم تغييب اآلخر، أو 
نفيـــه أو االســـتهانة به في أحســـن األحوال، 
وهـــو عكس الفطـــرة اإلنســـانية، باعتبار أن 
اإلنســـان كائن اجتماعـــي، أي حضوره يزداد 
قـــوة مع اآلخر، فضال عـــن أن هؤالء من دعاة 
الحداثـــة، والحداثة ترفض اإللغاء واإلقصاء، 
مثلمـــا ترفض أفعال التفضيل والفخامة، مثل 
أمير الشعراء والشاعر األكبر واألوحد واألهم 
وغيرها من إطالقات ال تمت لإلبداع والحداثة 
بصلة. أما الدفاع المســـتميت عن الجيل عند 
عدد من الشـــعراء فيرجع ســـببه على ما أظن 
إلى ثقافة قبلية، ذلك ألنهم اســـتبدلوا القبيلة 
بالجيل، أي ثمة إزاحة ســـلبية حدثت لمفهوم 
العصبيـــة وانتقالـــه من القبيلة إلـــى الجيل، 
بينما اإلزاحـــة اإليجابية في انتقال العصبية 
مـــن القبيلة إلى الوطن الـــذي هو فضاء يطّل 
على اإلنسانية، مما يعني أن أخالقيات وُمثل 

الحداثة راسخة بحسها الكوني عند الشاعر، 
وهـــذا لم يحدث عندنا على نطاق واســـع، مع 

األسف الشديد.
التجييـــل مهمـــة الناقـــد، وليســـت مهمة 
الشـــاعر، وما يفعله الناقد، لـــه مبرراته ويعد 
رأي الناقـــد حاتم الصَكر صائبا ومقنعا حين 
أوجزه بهـــذه الكلمات ”لكـــن التجييل -الذي 
أؤمن به شخصّيا وألجأ إليه في القراءة- هو 
تكتيـــك إجرائي لـــم ينفرد به النقـــد العراقي، 
تم اســـتخدامه في مراحل شـــعرية في العالم 
أيضا. وللعـــراق مراحل ومحارق توزع ثقلها 
بتفاوت على أجيال الشـــعراء منذ األربعينات 
بوضـــوح حتـــى األلفيـــة الثالثة، ممـــا يبرر 
اللجـــوء إليـــه -أي التجييل- معيـــارا للفرز 

الفني أو الفكري“.
لكـــن مـــا ليـــس مقنعـــا تهافت الشـــعراء 
علـــى التجييل، ألن الشـــعر عمل فردي، هوس 
شـــخصي، همٌّ يثقل كاهله على الشـــاعر، لكنه 
َهمٌّ ممتع، يجد الشاعر فيه ذاته، يلبي غروره، 
نرجســـيته، ينزف أوجاعه ويزرع على الورق 
قصائـــد، هي المعـــادل الموضوعـــي لحياته 

وتفكيره.

باسم فرات
شاعر من العراق

} القاهــرة  – يقام في مركز موالنا أزاد الثقافي 
الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، ”مهرجان 
طاغور“ خالل الفترة الممتدة من 8 مايو الجاري 

إلى غاية 12 من الشهر نفسه.
ســـانجاي  بمصـــر  الهنـــد  ســـفير  وكان 
باتاتشاريا قد افتتح معرض لوحات للفيلسوف 
والشـــاعر الهنـــدي رابندرانـــاث طاغـــور، في 
متحـــف الفـــن الحديـــث بالتعاون مـــع جمعية 
الكاريكاتيـــر المصرية، حيث يتضمن المعرض 
لوحـــات من مصـــر والهند والصيـــن والعراق 
ولبنان والبرازيـــل وأورغواي وبلجيكا وتركيا 
وأندونيســـيا واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
وتعتبر تلـــك اللوحات بمثابة التعبير البصري 
عـــن انطباعـــات الرســـامين المشـــاركين حول 
طاغـــور. كما أقيم خـــالل فعاليـــات المهرجان 

تســـمى  لطاغـــور  راقصـــة  درامـــا  عـــرض 
”شـــامبوكان“ أو (كســـر التعويـــذة)، االثنين 9 
مايو الجـــاري، وقامت بأدائه الراقصة الهندية 
الكالســـيكية دونا جانجولي والتي نشـــأت في 

كلكتا بالبنغال وهي موطن الشاعر.
مـــن جهة أخرى تـــم عرض فيلـــم ”جهاري 
بايري“ للمخرج الهندي ساتياجيت راي، مساء 
الثالثـــاء 10 مايو الجـــاري، والفيلم مأخوذ عن 
قصة من تأليف طاغور. وستقوم المغنية شريا 
جوهاتهاكورتـــا بـــأداء البعض مـــن األغنيات 
التـــي ألف كلماتها وقام بتلحينها طاغور، أمام 

الجمهور المصري األربعاء 11 مايو الجاري.
ويختتـــم المهرجان فعالياتـــه الخميس 12 
مايـــو الجاري بعقد ندوة فـــي المجلس األعلى 
للثقافية حول األدب المعاصر بعنوان ”طاغور 

وشوقي ومحفوظ“، وســـتضم عددا من األدباء 
والكتاب الهنود والمصريين.

الشـــاعر والفيلســـوف العالمي رابندراناث 
طاغـــور ولد عام 1857 في القســـم البنغالي من 
مدينـــة كلكتا، تلقـــى تعليمه في منزل األســـرة 
علـــى يد أبيـــه ديبندرانات وأشـــقائه، ومدرس 
يدعى دفيجندرانات كان عالما وكاتبا مسرحيا 

وشاعرا، كما درس رياضة الجيدو.
درس طاغور اللغة السنســـكريتية لغته األم 
وآدابها واللغة اإلنكليزية ونال جائزة نوبل في 
اآلداب عام 1913، وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة 
باســـم فيســـفا بهاراتي أو الجامعـــة الهندية 
للتعليـــم العالـــي عـــام 1918 في إقليم شـــانتي 

نيكتان بغرب البنغال.
وتحدثـــت روايتـــه الشـــهيرة ”جـــورا“ عن 

نبـــذ فكرة التعصب، التي ســـادت بين كثير من 
الطوائـــف واألديان فـــي الهند المقســـمة، كما 
فضحت التعصب الهندوســـى، وســـبب له ذلك 
اســـتياء من أهله، فسافر إلى إنكلترا عام 1909 
ليصيب شـــهرة كبيرة بعد ترجمـــة العديد من 

أعماله إلى اللغة اإلنكليزية.
وعبرت قصائد طاغور عن محبة اإلنسانية 
جمعـــاء بـــدال مـــن التمســـك بالحـــب الفردي 
والخـــاص، وكان ذلك بعد فقـــده ألمه وانتحار 
شـــقيقته، وكذلك وفاة زوجته وثالثة من أطفاله 
ووالـــده. وقـــد ُعرف عـــن طاغـــور اختالفه مع 
الزعيـــم الروحـــي الهندي غاندي الـــذي اعتمد 
على بســـاطة العيش والزهد كســـالح لمقاومة 
االســـتعمار اإلنكليـــزي، وهـــو مـــا رآه طاغور 

تسطيحا لقضية المقاومة.

مصر تستذكر الشاعر والفيلسوف الهندي طاغور

رواية تونسية تتجاسر على الحياء والممنوعات
[ توفيق العلوي يمزج الشفوي بالمدون والشعبي بالعالمي [ «تعويذة العيفة} سرد يضم أنطولوجيا الوالدة والموت والحب والغياب

محمد الجويلي    

} لـــم يكن يتوقـــع أن يتحفنا توفيـــق العلوي 
الذي قّضى ثالثين ســـنة من عمـــره يرحل بين 
متـــون النحـــو القديـــم ومدّونات اللســـانيات 
الحديثـــة، هـــذه األّيـــام بإبداع أدبـــي بعنوان 
”تعويـــذة العيفة“، في خيـــال يضم أنطولوجيا 
الـــوالدة والموت والحب والغيـــاب، عمل أدبي 
يتجاســـر على الممنوعـــات والحيـــاء ويمزج 
الشـــفوي بالمدّون والشـــعبي بالعالمي ويعقد 
قرانات بيـــن نقائض خلناها ال يمكن أن تقترن 
البّتة متحّررة في كّل ذلك في روحها وليس في 

شكلها من عقالنية النحو ومراقبته.

سيبويه روائيا

وأنـــا أقـــرأ الصفحـــات األولى مـــن رواية 
”تعويذة العيفـــة“ لتوفيق العلوي أطْمِئن قلبي، 
”سيبويه روائيا“. كّلما تقّدمت في القراءة ازداد 
يقينـــي. لغـــة الرواية، الصادرة عـــن دار زينب 
للنشـــر، تتعتق من جملة إلى أخرى ومن مشهد 
إلى آخر، مشـــروع متجّدد من فاتحـــة الرواية 
إلى قفلتها  يسري ســـريان الماء في النهر. لو 
لـــم أخبر منـــذ عقود مضت قـــدرة العلوي على 
الروغان بكرة القدم وبمنافسيه في ملعب كلية 
اآلداب بمنوبـــة لفوجئت بروغانـــه المذهل في 
السرد. ال يتوقف إّال ليسرع وال يخطو خطوات 
إلـــى األمام إّال وأرجعك إلـــى الوراء وال يصيح 
بك ويناديك كما لم ينادك العب آخر ويشـــوقك 
بأعجوبـــة لم تخطر لك علـــى بال حتى يتركك 

متلهفـــا ال تعرف وأنـــت رفيقه في 
الميدان وفي الهدف والوسيلة 

إلى آخر لحظة ما يخبئه لك 
”متعة  المتعـــة  لحظة  في 
اللعبة  متعـــة  النـــّص“، 
البارتيـــة التـــي تتوّحد 
فيها اللغة بالجســـد في 
نظـــام واحد غيـــر قابل 

لالنفصام.
غير أّن هذا المستوى 

أهميته  علـــى  الرواية  من 
ليس هو الذي جعل أناملي 

ترتعش ألّول وهلـــة  لقراءتها 
على جناح الســـرعة. إّنه عنوانها 

واسم بطلها العيفة وتعويذته. شعرت بحسرة 
ال تضاهيها إّال حســـرتي على العيفة الهويمل 
نفســـه وأنا أراه ثّم أرى ابنته راضية في نهاية 
الرواية: الراضيـــة والّالراضية تدفعان ضريبة 

تسمية لم تختاراها لنفسيهما.
كنت قد كتبت مقاال منذ مّدة ونشـــرته حول 
دالالت األســـماء عند العرب اعتمـــدت فيه على 
كتابات للجاحظ كثيرا ما كنُت وتوفيق العلوي 
وثّلـــة من أقراننا في ســـنتنا الثانية بالجامعة 
نقتطف منها نصوصا لتحليلها نحويا معا دون 

االلتفات إلى مضامينها ودالالتها، من 
أفضل المصادر العربّية القديمة التي 
نجد فيها قاموسا لألسماء اإلشكالية 
التي قد يشـــعر بعض أصحابها بما 
شـــعر بها العيفـــة. لعنة التســـمية 
موجـــودة حتى في كتـــاب الحيوان 
للجاحـــظ الـــذي عـــّدد فيه أســـماء 
الحيوانات التي أطلقت لدى العرب 
الجاحظ:  اإلنســـان، يقـــول  علـــى 
والعرب إّنما كانت تســـّمى بكلب 
أي  حَجٌر  وحُجر(جمـــع  وحمـــار 
األنثى من الخيل) وُجعل (ضرب 

من الخنافس) وقـــرد على التفاؤل بذلك، 
وكان الرجل إذا ُولد له ذكر خرج يتعرض لزجر 
الطير والفأل، فإن سمع إنسانا يقول ذئبا تأّول 
فيه الفطنة والخبث والمكر والكســـب، وإن كان 
حمارا تأّول فيه طـــول العمر والوقاحة والقّوة 
والجلـــد. وإن كان كلبـــا تـــأّول فيه الحراســـة 
واليقظة وبعد الصوت والكســـب وغير ذلك. ثّم 
يمضي الجاحظ في تعداد األســـماء التي يبدو 
بعضها اليوم غريبا أشّد الغرابة  ”أّن 
العرب قد تركوا أن يسّموا بسبع 
االسم  وهو  وســـبع  وســـبعة 
الجامع لكّل ذي ناب ومخلب 
كما نراهم يســـّمون الرجل 
جمال وال يســـمونه بعيرا 
وال يســـّمون المـــرأة ناقة 
ويســـمون الرجل ثورا وال 

يسمون المرأة بقرة…“.
 ثّمة صلة تربط العلوي 
بالجاحـــظ ليس فـــي البيان 
والتبييـــن فقط، وإّنما كذلك في 
رمزية األسماء وما يمكن أن نطلق 
عليه “تراجيديا األســـماء عنـــد العرب“. 

فمثـــال ”الذيـــب“ اســـم مـــن قاموس األســـماء 
للجاحـــظ العتيـــق، هو اســـم صديـــق العيفة 
فـــي رواية العلوي، الشـــاب الباريســـي أصيل 
القصرين ذو العينين الزرقاوين الذي من حسن 
حظه أّن اســـمه ُينطق في فرنســـا المقيم فيها 

(addhib)، قريب على كّل حال من أديب.
 من قـــال إن التراجيديا ال يمكن أن تتحّول 
إلى ملحمة؟ الواقع، واقع الرواية وواقع الحياة، 
يثبت ذلك فكم من اسم أطلقه على صاحبه أهله 
الفالحـــون تعويذة مثل العيفـــة أو تفاؤال بأن 
يكون طالع خير وخصب مثل ”العزقال“ ليعزق 
األرض ويفلحهـــا لتنبت َحّبـــا وُحّبا صار عند 
تحّوله إلى العاصمـــة البورجوازية طالب علم 
وُحّب حمال ثقيال تنوء بحمله األرض والجبال، 
ولكـــن بمجـــّرد أن يلتحـــق صاحبـــه بعاصمة 
األنوار فارا بجلده واســـمه حّتى يصير أزغال 
(Azghal) أشـــبه بالغزال يتغّنى بجماله 
كّل لســـان وترسمه على شفاههّن 

البنات الحسان.

املوت والحياة

العيفة يختزل كما ال يمكن السم 
آخر أن يختزله، عصارة يمتزج فيها 
المـــوت بالحياة في نخب واحد كما 
ال يمكـــن أن يمتزجـــا فـــي نخب آخر 
غيـــره. ســـّمي العيفة كذلـــك ألّنه كما 
يقول مدير المدرسة عند التحاقه بها 
ألّول مّرة مخاطبـــا المعّلم الذي يصفه 
بأّنه تلميذ ممتاز كّل ما فيه ســـمن وعســـل إّال 
اسمه. ســـامح الله األولياء ”اســـمع أنا أعرف 
بعض تقاليـــد وعادات أهـــل القرية… يجب أن 
تفهم طريقة التســـمية في عائلـــة العيفة… لقد 
توفـــي أربعة من إخوتـــه، ولـــدان وبنتان ولم 
يتجاوز كّل منهم الســـنين األربع فســـّماه جّده 
العيفـــة ليعافـــه الموت ويترك ســـبيله، وكذلك 

فعلوا بأخته معيوفة طريقة في التطّير“.
 هكـــذا ســـّمي العيفة عيفـــة ليعافه الموت 
فـــإذا بالحياة هـــي التي تعافه، مـــا زاد الطين 
بّلة هـــو لقبه الهويمل. أهملـــه الموت بقدر ما 
أهملتـــه الحياة، فال هو بالحّي وال هو بالميت، 
في منزلة بيـــن المنزلتين: حّي ميت. قرأت منذ 
سنوات طويلة نّصا لفرويد حول األسماء أظّنه 
مـــن كتابه ”الســـيكولوجيا المرضيـــة للحياة 
يحّذر الوالدين من مغّبة تسمية وليد  اليومّية“ 
باســـم شـــقيقه أو شـــقيقها الميت. عندما يقع 
الوالدان فـــي هذا الفّخ ألّنهما لـــم ينجزا عمل 
الحـــداد، بلغة النفســـانيين على أحســـن وجه 
ســـيعامالن االبن الحّي معاملـــة الميت، يصير 
كما يقول فرويد موضوعا مّيتا حّيا ســـيغدقان 

عليـــه حنانـــا وعطفا هـــو في الحقيقـــة  ليس 
موّجها له وإّنما لشـــقيقه الغائـــب وما الغائب 

الحقيقي إّال الحاضر.
تســـمية كارثية تهّدد الطفـــل باالنفصامّية 
وبالســـكيزوفرينيا. ليت فرويـــد حاضرا بيننا 
ليقـــرأ ”تعويذة العيفة“ أو أحد تالمذته بما في 
ذلك أســـاتذة علم النفس بالجامعة التونســـية 
ليـــدرك أّن تركيبة هذا االســـم لجمعـــه في دال 
واحـــد التانتوس وااليروس الـــذي قد ال يوّفره 
والله أعلم-  أي اســـم باأللمانية والالتينّيـــة – 
تلّخص الجبرية النفسية القاهرة للكبار رجاال 
ونســـاء التي عّبر عنها فرويد في قوله ”الطفل 

أبو الرجل“.
رحلـــة العيفة من الصبى مـــرورا بالمرحلة 
الطالبيـــة بكلية 9 أفريـــل بالعاصمة المتزامنة 
مـــع العمل في حضائر البنـــاء وبعد زواجه من 
مريـــم موظفـــة الداخلّية وإنجابـــه لبنت كاتبا 
مبدعـــا ولكنـــه متخفٍّ ينشـــر روايـــات تالقي 

نجاحا باهـــرا بهوّيـــة كاتب مجهـــول أطبقت 
اإلخصاء: إخصاء األب  عليه عقدة  التســـمية– 
والدولة هي رحلة الهوية الجريحة، رحلة حياة 
مـــوت لم تنته إّال في اليوم الذي أعلن فيه تحت 
قبـــة البرلمان عن هويتـــه الحقيقية لينتقل من 
ضيق العبودية في البرلمان إلى رحابة الحرية 

وراء القضبان!
 تعويـــذة العيفة هـــي تعويذتنا جميعا في 
تاريخ تونس المعاصر، تعويذة جيل االستقالل 
الذي ُولد مـــع والدة الدولة- الّالدولة الوطنّية! 
وتـــذوق ثمرتهـــا، حـــالوة وعلقمـــا فـــي ذات 
الوقـــت كمن ُيجبـــر على أكل برتقالـــة: نصفها 
صالح لألكل واآلخـــر للقمامة. جيل لم تفتح له 
الدولة -المدرســـة أحضانها  في كّل شـــبر من 
تـــراب البلد لتعّلمه وتنتشـــله من براثن الجهل 
والتوّحـــش والبهيمية إّال لتذيقـــه بعد ذلك من 
صنـــوف الهمجّيـــة والعـــذاب أطباقـــا متعّددة 

الروائح  واأللوان.

النحــــــو مييت اللغة ويقتل اإلبداع ويراقب اللغة مراقبة الشــــــرطي للخارجني عن النســــــق 
والنظام، ال مجال للعدول واالنزياح فيه، كل انزياح وجتاوز اختراق ممنوع ومحّرم، هكذا 
ــــــى األقّل اعتقدنا، فكيف ميكن لنحوّي أن يكــــــون روائيا ومبدعا؟ وهل ميكن أن يتحقق  عل

ما نعتبره ”املعجزة“؟ 

تجربة نفسية قاهرة

الكاتب يعقد قرانات بني 

نقائض خلناها ال يمكن أن 

تقترن البتة، متحررة في 

كل ذلك في روحها وليس 

في شكلها من عقالنية 

النحو ومراقبته

ّ



عمار المأمون

المســــماة  المدهشــــة  بالظاهــــرة  احتفــــاء   {
أبولونيــــر، يقيم متحف أورانجيري في باريس 
معرضــــا بعنــــوان ”أبولونير: نظرة الشــــاعر“ 
ندخــــل فيــــه رحلــــة إلى عوالــــم األخيــــر حيث 
يتداخل الشــــعر والمدارس الفنية ورواد القرن 
العشــــرين مــــن بيكاســــو وكوكتــــو وجايكوب 
وماتيــــس وغيرهم، ليردد مــــن يغادر المعرض 
العبــــارة التــــي رددهــــا ســــكان باريــــس حين 
قاصدين بذلك  تشييع أبولونير ”العنوا غيوم“ 
الســــخرية من االمبراطور األلماني عبر جثمان 

أبولونير.
يأخذنا المعرض عبر الصور والتخطيطات 
إلــــى بداية حياة أبولونيــــر، مولده في روما إذ 
نرى صورة ألمه وإشارات إلى غموض نشأته، 
فاألخير كشاعر يرى نفسه نقيض رامبو، فكما 
صاحب المركب الســــكران اعتزل أوروبا كلها، 
أبولونيــــر قام بالعكس، خلق لنفســــه عجائبية 
خاصة جعلته ينغمس في أوساط الفن والشعر، 
وأحاط نفســــه بهالــــة من الغرابــــة وخفة الظل 
جعلته يبــــرز كناقد فنّي من العيار الثقيل، فهو 
صديق التكعيبيين ورّواد السينما األوائل، كما 

أن الغرابــــة هذه ال تقتصر علــــى نتاجه وآرائه 
بل تمتد إلى حياته ذاتها، فغموض نسبه جعل 
أصدقاءه يحولونه إلى أسطورة، حتى البعض 
اّدعى أنه ابن غير شرعي للبابا، كما أنه سجن 
ألسبوع حين اتهم بسرقة المونوليزا عام 1911 

ما زاد من األقاويل من حوله.
أبولونيــــر  عوالــــم  يســــتعيد  المعــــرض 
لنشــــاهد  والعموميــــة،  منهــــا  الخصوصيــــة 
مراســــالته ومخطوطاتــــه إلى جانــــب قصائد 
”الكاليغــــرام“ الخاصــــة بــــه علــــى الجــــدران، 
بورتريهــــات له فــــي كل مكان، رســــمها كوكتو، 
بيكاســــو، جيكوب، دوشــــامب، شــــاغال، ليبدو 
أبولونير كأفيون يجتاح الجميع، كذلك نتلمس 
التحــــوالت التي مر بها فــــي  حياته واألحداث 
التي شــــهدها، فتارة نراه مهرجــــا وتارة نراه 
بثيابه العسكرية وهو يلف رأسه بضمادة كما 
في أحد تخطيطات بيكاســــو لــــه، لينطبق عليه 
اسم ”الشــــاعر ذو الرأس المكلل بالنجوم“ كما 
يقول فاولي وذلك إثر إصابته بشظايا في رأسه 

بعد التحاقه بالجيش الفرنسي عام 1914.
نشــــأت بين بيكاســــو وأبولونيــــر صداقة 
عميقــــة بــــدأت عــــام 1905،  فتبــــادال الرســــائل 
والهدايــــا واألعمال الفنيــــة، والمعرض يعكس 

ذلك عبــــر أعمــــال بيكاســــو المهــــداة لألخير، 
وبالرغم من تقدير أبولونير للتكعيبية ودفاعه 
عن هندسيتها وخطوطها كناقد فني، أبولونير 
كشــــاعر كان المضاد لذلك، قصائده التي نراها 
بخط يده هــــي انبثاق لروح حــــّرة، انفالت من 
القيد ولهب يزكي روح العصر الجديد، إذ نراها 
ممتــــدة على صفحات الجرائــــد وعلى الجدران 
بأشــــكالها الفريدة ، كما ”الكحول“ وهو ديوان 
الشــــاعر األشــــهر، فنرى أبياتــــه متناثرة على 
الجدران تســــخر أو تتغنى بباريس أو الشــــعر 
ذاته. في متحف أورانجيري ندخل في تالفيف 
دمــــاغ أبولونير الناقد، الفنان، الشــــاعر، الذي 
َبَذربرؤاه الحركات الفنّية التي ســــتأتي الحقا، 
وأعــــاد الفن األفريقي إلى الصــــدارة عبر إعادة 
تقديمه ألوروبا بالتعاون مع بيكاسو، فاألخير 
وجد في أبولونير صديقا ذا آراء خالبة تعكس 
روح العصر المنفتحــــة لألقصى، راهبا ملحدا 

وليد اآلن.
أبولونير جعل من حياتــــه وحيا لآلخرين، 
صديــــق الفنانين والشــــاعر كّون ذاتــــه ليكون 
ملهما، يســــتمد فرادته من هذه الذات نفســــها 
ومن تجاربهــــا، وكان دوره جوهريا في الثورة 
الجماليــــة التــــي ســــاهمت في خلق مــــا يعرف 
بـ“الفن الحديث“، فتأثيره يمتد حتى بعد وفاته 
مع الســــورياليين في منتصف القرن العشرين، 
فتكويناتــــه الشــــعرّية كانــــت ملهمــــة ألراغون 
وإيلوار، بل وحتى مسرحيته ”نهدا تريسياس“ 
اعُتبرت تبشــــيرا بالمســــرح الجديد حين أعيد 
عرضهــــا  في األربعينــــات، هــــذا التأثير جعل 

السورياليين يعتبرونه شفيعهم وقديسهم، بل 
حتى أن كلمة ”ســــوريالية“ يعود الفضل له في 
تكوينها، حيث ظهرت للمــــرة األولى عام 1917 

في رسالة وجهها لصديقه بول دورمية.
في المعرض نتلمس أبولونير الشــــخص، 
خربشــــاته،  يــــده،  خــــط  الفرديــــة،  مقتنياتــــه 
مخطوطات قصائــــده، مقاالته وكتبه بطبعاتها 
األولى، إلى جانب أبولونيــــر الُملهم، كيف رآه 
اآلخرون وكيف تلّمســــوا حضوره، لنتحســــس 
عبره إرهاصا لما ستشهده السنوات المجنونة 

في باريس الحقا.

عبدالله مكسور

} نحــــن الضحايــــا الذيــــن نرى أنفســــنا في 
فضــــاءات القــــص الشــــعري الــــذي تمارســــه 
نزهة الشــــاعر كاظم خنجر، هكذا أطلق اسما 
لديوانه األول ”نزهة بحزام ناســــف“، من هذا 
المدخل اإلشــــكالي اتخذ الشــــاعر عتبة يأوي 

إليهــــا في ســــخرية واضحة مــــن الموت 
وفــــي ذات الوقت هنــــاك إجالل له 

رغم أنه فقــــد هيبته في البالد 
يقول  التي  المجموعة  كلها، 

عنها كاظم خنجر المولود 
فــــي بابــــل بالعــــراق عام 
1990، إنها حصيلة العمل 
فــــي مشــــروع ”ميليشــــيا 
الــــذي يقوم على  الثقافة“ 
المعموري،  مازن  الشعراء 

وعلــــي ذرب، ومحمد كريم، 
باإلضافة إلى ضيفنا.

”يعمــــل  ضيفنــــا  يقــــول 
المشــــروع  هــــذا  األصدقــــاء فــــي 

على تحويل الشــــعر إلــــى لغة متداولة 
فــــي الحياة اليومية، فذهبــــوا معا إلى أماكن 
القصــــف وحقول األلغــــام والمقابر الجماعية 
والســــيارات المفخخــــة والمفاعــــل النــــووي 
وأقفــــاص مقاتلــــي تنظيم الدولة اإلســــالمية 
في العراق والشــــام –داعش، معاينة للجرائم 
اليوميــــة التــــي يقترفها القاتل بعــــد أن يجد 
ضحية أبطأها المســــير، تلك المعاينات التي 

أنتجــــت اليوم ”نزهة بحزام ناســــف“ 
وستنتج قريبا مجاميع تغلق الدائرة 

المفتوحة لميليشيا الثقافة“.
خنجر  كاظــــم  الشــــاعر  ويتقــــن 
المجانــــي  بالمــــوت  التربــــص 
والمقصود في ســــرِده العفوي، من 
خــــالل لغة عاريــــة إال مــــن الموت 
الذي ســــكن البالد، آخــــذا من كل 
األبــــواب المشــــرعة مدخــــال بعد 
انهيــــار العقد االجتماعي الذي ال 
يخشى الشاعر محاكمته في متن 

الديوان.
قصة الرحيــــل المعلن بصور 

شتى اســــتحضرتها المجموعة، الصادرة عن 
دار خطوات في هولندا، ويتحدث كاظم خنجر 
عن رحلــــة الختيار عنوانهــــا والمفاضلة بين 
”تاجر أعضاء بشرية“ و“منذ شهور لم تنفجر 
ســــيارة مفخخة“ وغيرها، حتى حط به القرار 
فــــي منزلــــه ليكون العنــــوان النهائــــي ”نزهة 
بحزام ناســــف“، في ظل العيش اليومي تحت 

رحى المجــــازر والخراب والقتل، فاالنتحاري 
وحده من يستطيع إيجاد توازن ذاتي داخلي 
في ظل توقع الموت من كل اتجاه، في السوق، 

وفي البيت، وفي الجامعة، وفي العمل.

تفاصيل قاسية

يبحــــر خنجر فــــي  تفاصيــــل يومية 
باعتياد األشياء فيها، فيعمل على 
إعادة إنتاجها بقالب ســــاخر، 
وهنــــا نســــأله عــــن رؤيتــــه 
لتحول تفاصيل الموت إلى 
مفــــردات شــــعرية، ليقول 
”عندمــــا ال يرى الشــــاعر 
غيــــر تفاصيل  في حياته 
الموت وأنواعه وأشكاله، 
عندها ســــيكون شــــاذا أو 
مريضا نفســــيا إن لم يكتب 
عن كل هــــذا“، فالمعادلة هنا- 

كما يراها ضيفنا- عكسية.
ويتابــــع ”الكاتب الذي لم يشــــاهد 
جثــــة مفتتة أو تالال من الــــرؤوس المقطوعة 
فــــي حياته، ســــيكون شــــاذا إن تحــــدث عنها 
ووصفهــــا، كذلــــك الكاتب الذي يــــرى الجثث 
المفتتــــة وتالل الرؤوس ســــيكون شــــاذا إن 
تحدث عن الــــوردة أو النافــــذة وغير ذلك من 
مفردات الحياة الطبيعيــــة التي لم يصادفها 
في حياته أبدا، يصف كاظم هذه الحالة بأدب 
الحقيقــــة الــــذي قدمت له مجموعة ميليشــــيا 
الثقافة من خــــالل نصــــوص المجموعة عبر 
وثائق ومشــــاهدات ومعايشــــات 
يوميــــة لما يحــــدث مــــن مجازر 
مفتوحــــة وطرائق موت عجائبية 

في العراق“.

البحث عن ضحية

في البحث ضمن بنية النصوص 
يالحــــظ أن ارتكاز الموســــيقى عند 
الشــــاعر ناجم عــــن تكــــرار مفردات 
معينة في نصوص عديدة، أو في ذات 
النــــص، مما يغذي إحســــاس التوقع 
الشعري لدى المتلقي، وهذا ما يقودنا لسؤال 
كاظم خنجر عن تأثره بالشعر العربي القديم 
رغم كتابته الحداثية التي يحاول من خاللها 
التمــــرد، ليقول إن كل ذلــــك قائم على الصدفة 
البحتة، خلقه االنتصــــار للموضوع ووحدته 
الكاملة مــــن خالل نبذ الشــــكل التقليدي، ألن 
ضيفنا يعتقد أن الشكل الذي يكتبه هو القادر 
على حمــــل الخطــــاب الذي يــــود إيصاله من 

خالل القصيدة.
رغــــم كل تلــــك التفصيــــالت إال أن البحث 
عن ضحية، هــــو العنوان األبرز لكل نصوص 
الديــــوان، ورغم وجــــود الضحية إال أنها غير 
واضحة المعالم، فهل جاء هذا األمر مقصودا؟ 
وهنا يرى ضيفنا أن عدم الوضوح في معالم 

الضحية ناجم عن كــــون القاتل ضحية أيضا 
لفكــــرة اإلجرام، فثنائية القاتل والضحية غير 
موجــــودة لدى خنجــــر، الذي يؤمــــن بوجود 
قاتــــل وقاتل آخر فقــــط، يعزو ذلــــك إلى حالة 
الديكتاتوريــــة والطائفية التي اشــــتغَلت على 
تحويل الجميع إلى قتلة دون شــــعور جمعي 
مباشــــر، فالكل غارق في الدم وفي ذات الوقت 

الكل يردد في نفسه أنه ضحية.

سخرية من الخراب

يقدم كاظم خنجر عرضا لمشــــهد الخراب 
الكلــــي، مــــع محاولِتــــه ترك مســــافة واضحة 
بين الحدث ”الدمار“ وبين الحالة السياســــية 
شــــعريا، وهذا ما يقودنا لســــؤاله عن الفصل 
-كشاعر- بين الحدث ونتائجه أو مسبباته؟، 
ليقــــول ”إنــــه ال توجــــد حالة سياســــية يمكن 
نقدهــــا أو معالجتهــــا في العــــراق“، يختصر 
ضيفنــــا المشــــهد علــــى اللصــــوص والقتلة 
من الطوائــــف والديكتاتورييــــن الصغار غير 
القادرين على إيجاد حالة سياســــية، وفي ظل 
هذا الذي يعيشــــه المواطن هو حضور متواز 

للحدث ونتائجه ومسبباته، وهو -المواطن- 
يــــدور بالنتيجة وســــط خليط مــــن الفوضى 
بحيث ال يمكنه الفصل بين الحدث والســــبب 

والنتيجة.
 وبكثير من التهكم يتابع ضيفنا أن الحياة 
تسير بسرعتها القصوى في العراق، بحيث ال 
تتــــرك مجاال لكل تلك التفاصيل، فكاظم خنجر 
لم ينه السادســــة والعشــــرين عاما، وقد شهد 
الدخول إلى الكويت وحرب الخليج، ســــنوات 
عــــام 2003،  األميركــــي  االحتــــالل  الحصــــار، 
واالقتتال الطائفي، ودخول مقاتلي داعش إلى 
المدن العراقية، كل هذا فقط حدث في 26 سنة، 
ولكل حدث من هذه المراحل مجازره الخاصة 

وتفاصيله القاتلة وأسبابها ونتائجها.
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ثقافة
فاز الشـــاعر العراقي الشـــاب خالد الحســـن بجائزة معني بسيســـو ضمن جوائز 

فلســـطني اإلبداعية في اململكة األردنية الهاشـــمية عن مجموعته الشـــعرية 

الثانية «نقوش على ثياب الريح}، وتبلغ قيمة الجائزة 5000 ألف دوالر.

نظـــم اتحـــاد كتـــاب املغرب حفـــل توقيع آلخـــر إصـــدارات الشـــاعر والناقد 

نورالديـــن أعراب الطريســـي، بـــدار األم للتربية والتكويـــن بالناظور، وذلك 

بحضور جمهور من األدباء واملهتمني بالشأن الثقافي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ دعا نادي القلم بالواليات 
المتحدة األميركية الُكّتاب 

والفنانين حول العالم، من خالل 
دعوة وقع عليها 120 مثقفا منهم 

مارغريت أتوود، وودي آالن، 
وأورهان باموق، لإلفراج عن الكاتب 

المصري أحمد ناجي المحبوس 
منذ فبراير الماضي بتهمة خدش 

الحياء العام.

◄ ينظم المجلس الجماعي بوكدرة 
بالتعاون مع كل من االتحاد 

المغربي للمبدعين وجمعية مغرب 
التضامن والعمل االجتماعي، 

المؤتمر التأسيسي لالتحاد الدولي 
للمبدعين المزمع عقده أيام 27 و28 

و29 مايو الجاري بمدينة آسفي.

◄ قام السفير سانجاي باتاتشاريا، 
سفير الهند بالقاهرة، بإهداء 

الكاتب الصحافي حلمي النمنم، 
وزير الثقافة المصري، نسخة 
من مذكرات الفيلسوف الهندي 

رابندرانات طاغور، بخط يده، حيث 
تم تقديمها إلى دار الكتب، لتقوم 

الهيئة بترجمتها إلى اللغة العربية، 
وطباعتها.

باختصار

أدب الجئ

} كانت حيرة الروائي األميركي هنري ميلر 
كبيرة دوما أمام وســـائط اإلعـــالم الثقافي 
بمختلـــف أصنافهـــا إذ اعتبرتـــه على نحو 
فـــج وقاس روائيا فقط دون أي امتداد آخر، 
الشـــهيرة ”مدار السرطان“  هيمنت روايته 
علـــى باقـــي التفاصيل الخاصة به كرســـام 
صاحب أســـلوب وتراكم ونزوات أخذت من 
عمره واشتغاله اليومي، لم تشفع العشرات 
من المعارض التي أقامها في اكتساب سمعة 
الرســـام الذي يتخطـــى الروائـــي، وتجلى 
إبداعه الفني مجرد تفصيل هامشـــي، يلجأ 

له في أوقات الفراغ، أو لتفادي االنتحار.
تمثل هنري ميلر في الغالب األعم ضمن 
تاريخ الرواية المعاصرة كالجئ للتشـــكيل، 
يعتور لجوءه ما يركب أي لوذ من رغبة في 
مجرد العيش والبقاء على الســـطح، ينطبق 
عليه تماما ما قد ينطبق في السياق العربي 
علـــى الروائي الفلســـطيني جبـــرا إبراهيم 
جبـــرا الذي ظلمت رواياتـــه لوحاته الفنية، 
هو الذي اختار االنتمـــاء ألكاديمية الفنون 
ببغداد وحـــول حياته اإلبداعية لحوار دائم 
بين الكتابة والرسم، لكنه عاش دوما كأديب 
الجـــئ للفن، يصـــادق الفنانيـــن ويكتب عن 
أعمالهـــم ويدرس طالئعهم الفتية، ويرســـم 
أحيانا. ولم تتذكر النخبة الثقافية العربية 
لوحاتـــه الفنية التـــي تحدث عنهـــا بحنو 
و“شارع  البئر األولى“  العج في ســـيرتيه “ 
األميرات“ إال حين احترقت فيلته/ المتحف 
المحتضنة ألغلب أعماله التشـــكيلية، غداة 
انهيـــار الدولـــة بالعراق حيث أكلـــت النار 

ذخيرته التي ال تقدر بثمن.
استحضرت هنري ميلر وجبرا إبراهيم 
جبرا بعد حوار جمعني قبل سنة بصديقي 
الروائي والشـــاعر عبداللطيف اللعبي حين 
كاشـــفني بشـــروعه في الرســـم، في أوقات 
فراغـــه، كان يتحدث بخجل مـــن رغبته تلك 
على نحو شـــبيه بما ورد في إحدى رسائل 
الروائي عبدالرحمن منيف لصديقه الرسام 
الســـوري الشـــهير مروان قصاب باشـــي، 
حيث قال إنه تجرأ بعد شـــهور من الخرس 
مطلع التســـعينات من القرن الماضي، على 
لونية، إثر إحساســـه  إنجـــاز ”خربشـــات“ 
والجدوى،  بتعهر الكلمات وفقدانها للعمق 
قالها على نحو يشي بلجوء حياتي ينتشل 
صاحبـــه مـــن الفقـــد المقتـــرن بالرغبة في 
إنهاء كل شيء، فبعد حديث طويل عن ملكة 
الرسام اإللهية التي تجعله يمتلك دون غيره 
من المبدعين جبلة الخلق المتصلة بالطين، 

يعترف أن الكالم ينتهي إلى الفراغ.
طبعـــا ثمـــة دومـــا لجـــوء مناقض من 
اللـــون والمـــادة إلـــى الكلمة، حمـــل دوما 
رغبـــة فـــي التخلص من وطـــأة العادة ومن 
لعنة الضـــرورة، بيد أن الحرية المشـــتهاة 
حملـــت دوما مالمح التخلص غير المجدي، 
الناقل لمواجع العقم المقيم، مثل ذلك الذي 
جعل فنانا شـــهيرا كماحي بنيبن المغربي 
يســـتنقع فـــي محـــاوالت طفوليـــة لكتابـــة 
الروايـــة، دون أي أثـــر، تذكر القـــراء بتلك 
الطرفة الجميلة التي جعلت غوغان يســـأل 
بول فاليري عن فشله في كتابة الشعر وهو 
الذي يمتلك أفكارا وموضوعات استثنائية، 
فكان جواب الشاعر له: أننا نكتب بالكلمات 

وليس باألفكار.

شرف الدين ماجدولين

أدب ال

شر
كاتب من المغرب

كاظم خنجر في سرده 

الشعري من خالل لغة 

عارية إال من الدمار 

الذي سكن البالد يتقن 

التربص باملوت املجاني

ــــــى إيقاع املوت الذي ينتقل من نقطة إلى أخرى فــــــي املدن املنكوبة، يخطو كاظم خنجر  عل
متوشــــــحا حزاما ناســــــفا ليعلن اخلراب الكامل على أنقاض البيوت وساكنيها معا، بقايا 
ــــــك التي انحصرت في رحلٍة أخرى بني رصاصات وجنازير دبابات عبرت عن ســــــابق  أولئ
قصــــــد وإصرار فوق جثث صودرت حياتها رغما عنها. في هذا احلوار تلتقي ”العرب“ مع 

الشاعر العراقي كاظم خنجر في حديث حول ديوانه اجلديد وجماعة ”ميليشيا الثقافة“.

يقــــــول والس فاولي في كتابه ”عصر الســــــوريالية“ إن الفنان ماكــــــس جيكوب أطلق دعابة 
مفادها أن الســــــنوات العشــــــرين األولى من القرن العشرين اســــــمها ”عصر أبولونير“ وال 
ــــــات ظهور التيارات الفنية  ــــــك الفترة وتاريخها الفني وخصوصا بداي يخفــــــى عن املهتم بتل

املعاصرة أهمّية أبولونير وموقعه ضمنها.

عندما ال يرى الشاعر في حياته غير 

تفاصيل املوت وأنواعه وأشكاله 

يكون مريضا نفســـيا إن لم يكتب 

عن كل هذا

 ◄

يقدم كاظم خنجر عرضا ملشـــهد 

الخـــراب الكلي، مـــع محاولته ترك 

مسافة واضحة بني «الدمار} وبني 

الحالة السياسية شعريا

 ◄

 [ معايشات يومية وسرد عفوي في قصائد تتربص بالموت

الشاعر العراقي كاظم خنجر: القاتل ضحية أيضا

أكتب أدب الحقيقة

عجائبية أبولونير

متحف أورانجيري في باريس يحتفي بالشاعر غيوم أبولونير 



صابر بن عامر

} بعـــد أن أصـــدرت الفنانة املغربية ســـامية 
أحمـــد أول ألبومهـــا الغنائـــي الـــذي يحمل 
عنـــوان ”حتية“، وهو ثمرة تعاون بينها وبني 
املوســـيقار وعـــازف العـــود املغربـــي الراحل 
سعيد الشرايبي، مبســـاهمة الفنانني يوسف 
القاسمي جمال وتوزيع كرمي السالوي، وقعت 
مؤخرا أحمد ألبومها في حفل مبقر الراشدية 

بالعاصمة التونسية تونس.
ويضم األلبوم تســـع أغان مســـتوحاة من 
نصوص متصوفة وهي ”مناجاة“، و“إذا بدت 
ســـبحات الوجه“، والكاوي“، و“مرفر الدالل“، 
و“صلـــوات على الهـــادي“، و“أمـــن الم ال تزد 
فـــي اللوم“، و“راحة الروح“، و“نلت ما نويت“ 
وأخيرا ”إني أضيع عهدك“، وهي أغان تنقسم 

بني الطبوع األندلســـية وامللحون واملوشح 
برؤيا فريـــدة ومغايرة ال تشـــبه 

أحدا ســـوى الراحل ســـعيد 
الشـــرايبي، أمـــا الكلمات 

وابن  زيـــدون  البن  فهي 
عربي والشيخ احلراق.
حفل  تخلـــل  وقـــد 
توقيـــع األلبوم حديث 
جتربتها  عـــن  أحمـــد 
خصت  حيث  الفنيـــة، 
عمرها  بـــأن  ”العـــرب“ 

الفنـــي حاليا إثنا عشـــر 
”هـــذا  مضيفـــة   عامـــا، 

األلبوم أردته حتية ألستاذي 
وعّرابـــي الفني القامـــة الكبيرة 

التـــي رحلت عنـــا مؤخرا املوســـيقار املغربي 
سعيد الشرايبي، وكافة اجلمهور التواق للفن 

الراقي واجلميل“.
وتوفي الفنان واملوســـيقار املغربي سعيد 
الشرايبي في مارس املاضي عن عمر يناهز 65 
عاما، تاركا إرثا فنيا غزيـــرا باعتباره واحدا 
من خيـــرة عازفي العود في املغـــرب والوطن 
العربـــي، وإحدى الصـــور الناصعـــة للثقافة 

والفن املغربيني على الصعيد العاملي.
وأثرى سعيد الشرايبي، اخلزانة املغربية 
بالعديـــد من املعزوفات واألحلان، منها ألبوما 
”مفتـــاح غرناطـــة“ و“حلم بفـــاس“ اللذان كان 

لهما األثر والوقع عربيا ودوليا.
كبيـــرة  مغربيـــة  أســـماء  مـــع  وتعامـــل 
كعبدالهادي بلخياط ونعيمة ســـميح وأسماء 
ملنور وفـــدوى املالكـــي وكرميـــة الصقلي من 
خالل أغاني ”بوح يا قلبي“ و“راح“ و“تالقينا 
بعـــد اخلصام“ و“ظالل“ و“العشـــاق“، 
وللراحل مجموعة من املؤلفات في 
مجال املوســـيقى العريقة وفي 
التراث املوسيقي العربي، من 
راست“،  ”ســـماعي  أشهرها 
و“مقطوعة نزهة“، و“لونغا 
سوزناك“ و“مقطوعة أبواب 

فاس“.
شـــاركت  قـــد  وكانـــت 
ســـامية أحمد الراحل سعيد 
الشـــرايبي من خـــالل ”رباعي 
فـــي العديـــد  العـــود احلمـــراء“ 
من الســـهرات الفنيـــة واملهرجانات 
كفرنســـا  وخارجـــه  باملغـــرب  املوســـيقية 

وأســـبانيا، كما ســـبق لها أن ســـجلت أغاني 
فرديـــة مثل ”أنا قاد كان لي خليل“ و“يا رشـــا 

الفتان“ و“حرمت بك نعاسي“.
وشـــكلت أحمد الصوت الغنائي الرئيسي 
للمجموعـــة الفنيـــة التراثيـــة املتخصصة في 
األغنية العربية-األندلســـية ”جســـور“ بإدارة 

الفنان املغربي يوسف قاسمي جمال.
وعن بدايتها، قالت ســـامية ”أنا في األصل 
أنحدر من مدينة آسفي املغربية، حيث ترعرعت 
في أســـرة عريقـــة تهـــوى األدب والفنون منذ 
طفولتها، وبرزت موهبتي في املدرسة، إذ كنت 
أالقي التشـــجيع من اجلميع، فكانوا يصفقون 
لي ويحضرون احلفالت املدرســـية التي كانت 
تقيمها مدرستي بأعداد غفيرة، وعندما كبرت 
انتقلت إلى مراكش احلمراء، أما اآلن فأقيم في 

مدينة أغادير“.

وختمت أحمد حفـــل توقيع ألبومها األول 
بأغان منتقاة من األلبوم ومن التراث التونسي 
واملغربي، مبرافقة موســـيقية من املوســـيقي 
التونســـي ســـميح احملجوبي على آلة العود، 

مبعية مجموعته املوسيقية ”غجر“.
وأفـــردت ســـامية أحمـــد ”العـــرب“ بأنها 
تســـتعد قريبا لتكون ضيفة علـــى مهرجانات 
تونس الرمضانية، ال ســـيما أنها مختصة في 
أداء اللون الصوفي، مؤكدة أنها تعد لبرنامج 
خـــاص في الغرض مع املوســـيقي التونســـي 
ســـميح احملجوبي، كما أنها تستعد للمشاركة 
فـــي مهرجـــان امللحون واألغنيـــة الوطنية مع 
اجلوق امللكي املغربي، عالوة على حتضيرها 
حلفـــل باملعهد الفرنســـي في ليلـــة رمضانية 
ومشـــاركة بحفل في مهرجان تيميتار الدولي 

مبدينة أغادير املغربية. 
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} كنت شـــديد االهتمام بمسرحية ”الهالك“ 
للكاتـــب اإلنكليزي جيم ألـــن، منذ صدورها 
قبـــل ثالثيـــن عاما، وقـــد اقتبســـت عنوان 
من اســـمها،  كتابي األول ”ســـينما الهالك“ 
وقد صدرت ترجمتان لهذه المســـرحية إلى 
العربية، ترجمة لبنانيـــة وترجمة مصرية، 
وقـــد اكتشـــفت وأنا أقلب بيـــن صفحاتهما 
”المنقـــوص“  النـــص  تعتمـــدان  أنهمـــا 
للمســـرحية، كمـــا تتجاهـــالن النصـــوص 
اإلضافيـــة التـــي يحتويها الكتـــاب والتي 
تشمل ردود الفعل عند صدورها، والوثائق 
التي كتبها عدد من ألمع الكتاب والباحثين 
فـــي الخلفيـــة التاريخية للمســـرحية، ومن 
بينهـــم بعـــض الكتـــاب اليهـــود البارزين 

المعادين للصهيونية.
قـــد  وقتهـــا  البريطانـــي  القضـــاء  كان 
أصدر حكمـــا فريدا في نوعه، بحذف خمس 
صفحات من النص األصلي للمسرحية التي 
أثارت ضجة كبيرة وصلت إلى حد التهديد 
بنســـف مســـرح ”رويال كـــورت“ الذي كان 
يعتزم تقديمها في أوائل عام 1987، مما أدى 
إلى التراجـــع عن تقديمها، وظلت كل الفرق 
المســـرحية في بريطانيـــا ترفض تقديمها، 
وتعـــرض مؤلفها جيم ألـــن، ومخرجها كن 
لوتش، وهو أيضا سينمائي مرموق، لحملة 
شرســـة في أجهزة اإلعـــالم، ووجهت لهما 

التهمة الشهيرة ”العداء للسامية“.
وفي عام 1992 صدر للمرة األولى النص 
الكامل للمســـرحية، بعد أن كســـب المؤلف 
جيـــم ألـــن دعوى االســـتئناف ضـــد الحكم 

السابق بحذف الصفحات الخمس.
وفيما تضمنت الترجمة اللبنانية مقدمة 
كتبهـــا المؤلـــف للطبعـــة العربيـــة، اكتفت 
الطبعة المصرية بمقدمة المترجم، والملفت 
أنـــه منذ صـــدور الترجمتين لـــم تتجرأ أي 
فرقة مسرحية في العالم العربي على تقديم 

عرض للمسرحية.
أور  أكيفـــا  اليهـــودي  الكاتـــب  يثبـــت 
بالوثائق في دراســـته المنشـــورة بالكتاب، 
أن المنظمـــة الصهيونيـــة العالميـــة كانت 
تفـــاوض هتلر على الســـماح لعدد قليل من 
يهود المجر األثرياء بالهجرة إلى فلسطين 
مقابـــل أن تغض الطرف عن قتـــل النازيين 
لعشـــرات اآلالف مـــن اليهـــود، بل وعرضت 
أن تدفـــع لهتلر أربعة مالييـــن دوالر لتنفيذ 

الخطة.
ويـــروي كيف أنه ظل لســـنوات يحاول 
الوصول إلى الوثائق التي تدين الصهيونية 
والمحفوظة في أرشـــيف القدس، لكنه فشل 
في الوصول إليها بسبب رفض المسؤولين 
الســـماح لـــه باالطـــالع عليها، فقـــد كانوا 
يدققون في شخصية كل باحث يود االطالع 
على وثائق المرحلة وال يسمحون باالطالع 
عليهـــا إّال لمن يتوســـمون فيـــه تأييده غير 

المتحفظ للصهيونية.
أمـــا ليني برينر، وهـــو باحث ”يهودي“ 
مـــن المناهضيـــن للصهيونيـــة، فقد نشـــر 
دراسة طويلة في التقديم للمسرحية تناول 
فيها تفصيال، مراحـــل التعاون بين النازية 
والصهيونية، ونشـــر مقتطفـــات عديدة من 
مذكـــرات أدولف إيخمان يتحـــدث فيها عن 
لقاءاته مع زعماء الصهيونية الذين وافقوا 
على بيع أرواح عشـــرات اآلالف من اليهود 
في المعســـكرات النازية مقابل السماح لهم 
بتهريـــب بعـــض األثرياء والشـــباب القوي 
القادر على القتال، إلرســـالهم إلى فلسطين، 
وقد وجهت األوســـاط الصهيونيـــة لبرينر 
التي توجـــه عادة  تهمـــة ”كراهية الـــذات“ 

لليهود المعادين للصهيونية!
اليهـــودي  الفرنســـي  المفكـــر  وكتـــب 
ماكســـيم رودنســـون رســـالة طويلـــة إلى 
مؤلف المســـرحية (منشـــورة ضمن وثائق 
الكتـــاب)، جـــاء فيها ”ليس لدّي أدنى شـــك 
فـــي كـــون المســـرحية ال تحتـــوي على أي 
قـــدر من العـــداء للســـامية، بالطبع ال يمكن 
اعتبار العـــداء للصهيونيـــة مرادفا للعداء 
للسامية، حتى لو ُوجد معادون للصهيونية 
مـــن المعادين للســـامية، فلوقت طويل جدا 
كانـــت الصهيونيـــة ترتبط بأقليـــة ضئيلة 
مـــن اليهـــود، وكانـــت تلقـــى مقاومـــة من 
جانب بعـــض اليهود المتدينيـــن وغيرهم، 
إن الصهيونية والعداء للســـامية يشتركان 
في غـــرض واحد، هو دفع يهود أوروبا إلى 

الهجرة إلى فلسطين“.
مســـرحية ”الهالك“، ليســـت مجرد عمل 
فنـــي جمالي يقصـــد التأثيـــر الدرامي، بل 
عمل سياســـي من الطراز األول، يعتمد على 
العشرات من الحقائق الموثقة الدامغة، وال 
شك أن قراءتها تغني عن قراءة العشرات من 
الكتب في موضوع العنصرية الصهيونية.

ومع ذلك، تظل المشـــكلة فـــي أن ال أحد 
أصبح اليوم على اســـتعداد للمجادلة حول 
الطبيعـــة العنصريـــة للصهيونية، بدعوى 
أننـــا نعيش زمن الســـالم، فضـــال عن أن ال 
أحد على اســـتعداد لتقديم المسرحية على 

المسرح!

عودة إلى «الهالك}

[ فنانة كبر صوتها مع مواسم الحصاد والعنب والقطاف في جبل العرب

تســـتعد املطربة املصرية آمال ماهر، الختيار فكرة مناســـبة لكلمات دويتو يجمعها 

بفريق «شارموفرز} الغنائي خالل حفلهما القادم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 

واملقرر إقامته يوم 20 مايو الجاري في استاد الجامعة.

أطلقت مؤخرا النجمة املغربية سميرة سعيد أحدث كليباتها «محصلش حاجة} من ألبومها 

الجديـــد «عايزة أعيـــش} الذي طرح أواخـــر العام املاضي وحقـــق نجاحا كبيـــرا، واألغنية من 

كلمات شادي نور، وألحان بالل سرور، وتوزيع هاني ربيع.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

آرام

} ورثـــت الفنانة الســـورية ميـــس حرب من 
اجلبـــل قـــوة الصـــوت وكبرياءه، كمـــا ورثت 
عنـــه رقـــة مائـــه وعذوبتـــه، وهي ابنـــة جبل 
العرب الســـوري، هكـــذا مزجت فـــي صوتها 
بني القـــوة والضعف، الصالبة والرقة، إضافة 
إلى إحســـاس اســـتثنائي، فميـــس حرب من 
الفنانـــات اللواتـــي ال يســـتطعن الغنـــاء، إّال 
بقلوبهن املمتلئة باحلب واإلحســـاس بالكون، 
وبالضعفـــاء واملقهورين الذين دائما ما تتكلم 
عنهم حيـــث أن الفن بالنســـبة إليها، ال يكون 
إّال بالغناء للناس، الناس البســـطاء، وبالتالي 
الفـــن ال ميكنه إّال أن يكـــون واقعيا، قريبا من 

أولئك الناس ولهم.
بـــدأت ميـــس حياتها فـــي قرية مـــن قرى 
السويداء، كان والدها يغني ويجيد العزف على 
آلة العـــود، ووالدتها كذلك كانت متتلك صوتا 
جميال، هكذا نشأت في ذلك البيت، حيث تقول 
”تربيت مع عائلة محبة في بيت بسيط يحيطه 
احلنـــان واأللفة والفن من كل صوب، كبرت مع 
مواســـم احلصاد والعنب والقطاف، ومن هنا 
أتى شـــغفي بـــاألرض والعمل بهـــا، كبرت مع 
صوتي بأغانـــي القرية وفيروز، شـــاركت في 
نشاطات املدرســـة واحملافظة وأصبحت توكل 

إلّي مهمة تنظيم بعضها“.
تسترســـل حـــرب ”أصبحت أفكـــر مباهية 
املوسيقى وما تعنيه من علم مبرحلة الدراسة 
اإلعداديـــة، حينها علمت أن هناك ما يســـمى 
باملعهد العالي للموســـيقى بدمشق، ومن هنا 

بدأ احللم“. 

خيارات فنية

بعد ثالث ســـنوات مـــن التحضير لدخول 
املعهـــد العالي، كانـــت أول وأهـــم مرحلة في 
حياتهـــا، تضيف ميـــس ”انتقلت مـــن املغنية 
التلقائيـــة إلـــى املغنية التي تعـــرف متاما ما 
تقدمه بصوتها، من الصـــوت املتواضع الذي 
يـــؤدي املـــوال وأغانـــي التراث إلـــى الصوت 
العـــارف والقادر علـــى تأدية جميـــع القوالب 

الغنائيـــة، زادتنـــي دراســـتي خبـــرة وفهما 
لطبيعـــة هذه احلنجرة بشـــكل خاص ودّعمت 
ما هـــو موجود باألصل من موهبة،  باإلضافة 
إلى فهم املوسيقى العربية والعاملية أكادمييا 

بشكل عام“.
في تلـــك الفترة كانـــت الفنانة الســـورية 
القنطـــار،  لبانـــة  األوبـــرا  مغنيـــة  العامليـــة 
أســـتاذتها في املعهد وقد أشرفت عليها وكان 
لها أثـــر كبير على وعيهـــا وجتربتها الفنية، 
تشرح ذلك ميس بقولها ”لبانة القنطار مغنية 
األوبرا العاملية، مدّرســـتي فـــي املعهد العالي 
للموسيقى، لها الفضل األكبر بتثقيف صوتي 
واســـتخدامه بشـــكل صحيح،  فلوال خبرتها 

التي نقلتها إلّي ملا كنت ما أنا عليه“.
تقـــول الفنانـــة حـــرب ”أســـعى لتقـــدمي 
أعمـــال تتكلم عما منر به في ســـوريا بشـــكل 

خـــاص وفي الوطن العربي بشـــكل عام من 
النواحي االجتماعية للمواطن، أعمال من 
وحي الواقع املعيش وقريبة من مشـــاكل 
املجتمع باللغة احملكية بطريقة مبّســـطة 
دون تكلف، حيث تصل هذه األعمال إلى 
املتلقي بشـــكل ممتع وراق يحمل كل ما 
تتطلبه املوســـيقى من فكر فني وثقافي 
ينهض بهـــا وبذائقـــة املســـتمع، وذلك 
بطريقـــة علمية ومدروســـة مع احملافظة 
علـــى عنصـــر املتعـــة الهام فـــي الطرح 

املوسيقي“.
مشروعها  ميس  تلخص  هكذا 

أهم  عن  أمــا  والغنائي،  الفني 
احملطات في جتربتها الفنية، 

دار  مــســرح  ”كـــان  فتقول 
األوبـــــرا أهـــم املــســارح 

عليها  ــت  ــف وق ــي  ــت ال
أثـــنـــاء دراســـتـــي، 

بــاإلضــافــة إلــى 
في  مشاركتي 

مهرجانات 
عـــربـــيـــة 
وعـــاملـــيـــة 
الفرقة  مع 

الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــمــوســيــقــى 

كان  الــتــي  العربية 
يـــقـــودهـــا األســـتـــاذ 
عازف  رافــع،  عصام 
إلى  املعروف،  العود 
أقــدم  أصبحت  أن 

حفالتي مع فرقة 

ســـيد درويش التي تشـــكلت عام 2007 بقيادة 
وإشـــراف رشـــيد هـــالل، وكانت أهـــم وآخر 
حفالتـــي تكـــرمي الفنانة اللبنانيـــة فيروز في 
اجلزائر في نوفمبر املاضي، وهو األهم برأيي 
ألنه فتح لي أفقـــا على الوطن العربي كمغنية 

صولـــو بعـــد أن عـــرض احلفل علـــى عدة 
محطـــات تلفزيونيـــة عربية مهمة، 

ورّوج له بشكل كبير وجميل“. 

فن ملتزم

تقول ميس حرب ”لقد 
االســـتعراض  زمن  وّلـــى 
الصوتـــي البحـــت، وأتى 
الواقـــع  مالمســـة  زمـــن 
ومعايشـــته“، شـــارحة في 

معـــرض حديثها عن احلالة 
الفشـــل  وثنائية  اليوم  الفنية 

والنجـــاح، حيـــث أضافـــت ”إن 
افترضنـــا أن الفنان قـــد حصل على 

الفـــرص الكافيـــة ليقدم مشـــروعه الفني 
لكـــي نقّيـــم جناحـــه أو فشـــله، 
جناحـــه  ســـيكون  برأيـــي 
منوطا مبدى قدرته على 
اإلنســـان  من  االقتراب 
البســـيط  العـــادي 
املســـلوب  املوجـــوع 
حقـــه، مـــن ال صـــوت 
منـــوط  جناحـــه  لـــه، 
إمنا  فقط،  بصوته  ليس 
ككل  واللحـــن  بالكلمـــة 
متكامـــل، وليـــس التكـــرار 
التقليـــدي واملجانـــي ملا قّدم 
ســـابقا“، تتحـــدث ضيفتنـــا، 
وال تنسى اإلشـــادة باملدرسة 
والتجربـــة  الرحبانيـــة، 
معتبـــرة  الفيروزيـــة، 
مثال  أسطع  أنهما 
الراقي  الفن  على 
القريـــب  امللتـــزم 
من همـــوم ووجع 

الناس.
تعمـــل  كمـــا 
الفنانـــة حرب، على 
نشـــر وإعادة إحياء 
التـــراث،  أغانـــي 
واألغاني املستوحاة 
فـــي  بيئتهـــا  مـــن 
جبـــل العـــرب، ومما 
ذلك  فـــي  يســـاعدها 
الصوتية،  مقدرتهـــا 
املطـــواع  وصوتهـــا 
مع  يتجـــاوب  الذي 
أنـــواع  مختلـــف 
الغنـــاء، باإلضافـــة 
حساســـيتها  إلـــى 

العاليـــة، تقـــول حيال ذلك ”بغـــض النظر عن 
تعلقي وشغفي بهذا التراث الذي تربيت عليه، 
عندي رغبة كبيرة بنشـــره بطريقـــة أكادميية 
مدروســـة، وتوزيـــع موســـيقي يليـــق بجمال 
اللحـــن والكلمة، واألهم من ذلـــك لتوثيق هذا 
اإلرث الذي بدأ باالندثار، قدمنا بعضه في 
حفالت وسنقدم بعضه في األلبوم 
القادم، ونخطط إلصدار ألبوم 
وأكثـــر فقط لهـــذه األعمال، 
ولكـــن هذا يحتـــاج لوقت 
ودعم مادي من شـــركات 

إنتاج“.
مـــن  الكثيـــر  وعـــن 
يحفل  التـــي  األغنيـــات 
يوتيـــوب  موقـــع  بهـــا 
للفنانة ميس حرب، تقول 
”احلقيقة هي أغنيات ليست 
ملكا لـــي، ألنهـــا أغـــان لعدة 
مسلسالت وال يحق لي أن أنسبها 
السمي في ألبوم خاص، هناك فقط أغنيتان 
أصدرتهما باســـمي، هما ”اشـــتقنا للسالم“ 
وإعادة إحياء أغنية ”ســـاملة يا سالمة“ للسيد 
درويش بشكل جديد، إمنا قريبا جدا سيصدر 
أول ألبـــوم خاص ألغنيات كلها جديدة كبداية 
ملشـــروعي اخلاص“، لكن أيضـــا هناك الكثير 
من األغنيات واللقاءات التلفزيونية التي غنت 
فيهـــا الفنانة حرب لكبار جنوم الغناء العربي 

أمثال فيروز، محمد عبد الوهاب وأسمهان.
وتعلق ضيفتنا عن حالـــة االنحدار الفني 
ال ســـيما فـــي املجـــال الغنائي التـــي جتتاح 
العالم العربي، بقولها ”عندما تقدم مواد فنية 
سطحية بشـــكل مكثف في جميع القنوات، إّال 
في ما ندر، ســـيرددها دون انتباه من يسمعها 
ثم ســـيقلدها غيـــره وهكذا، طاملا أن شـــركات 
اإلنتـــاج معظمها جتـــاري وربحـــي ال تعنيه 
فكرة النهوض باملجتمع، ســـيغرق عندها هذا 
املجتمـــع باالنحـــدار، وبرأيـــي إن مهمة جمع 
الكـــوادر إلنتـــاج أعمال جديدة ذات مســـتوى 
عال والترويج لها تقع على عاتق املؤسســـات 
احلكوميـــة في الوطـــن العربي، لكن لألســـف 
احلكومـــات العربيـــة غارقة في أمـــور احلكم 
والكراســـي، وكل مـــا عدا ذلـــك يأتي حتصيل 

حاصل“.
وفيما إذا كانت تعتبر نفسها فنانة ملتزمة، 
تسعى عبر أعمالها لتكريس حالة من االلتزام 
الفنـــي واجلمالي والثقافي، قالت حرب ”طبعا 
ملتزمـــة، ملتزمـــة بتقدمي ما يرقى باإلنســـان 
واإلنسانية كلمة وحلنا وفكرة، ملتزمة بتقدمي 
ما ميثـــل وجه بلدي بشـــكل جميل وحضاري 
بعيـــدا عن كل ما هو مبتذل ورخيص، وأخيرا 
ملتزمة بتقدمي مثـــال للمرأة العربية الناجحة 
احلـــّرة التي تطمح ألن تكـــون قدوة بنجاحها 

في املجتمع“.
وعن شعبها السوري، ختمت ميس بقولها 
”الشـــعب الســـوري قوي، ســـينهض من حتت 

الركام بصالبة ليصنع مجدا جديدا“. 

ميس حرب صوت سوري يغني السلم

سامية أحمد ترسل «تحية} لروح المغربي سعيد الشرايبي من تونس

تعتبر الفنانة ميس حرب، من األصوات الســــــورية الشــــــابة والهامة، فلصوتها اســــــتثنائية 
ــــــة ومالمح خاصة، ما يعطــــــي القدرة على متييز صوتها مــــــن بني اآلالف من  ــــــرة وهوي كبي
األصوات، على عكس الكثير من السائد الغنائي اليوم، حيث تشابهت األصوات والكلمات 
واألحلان، هذه الفنانة التي شــــــقت طريقها، بكد وتعب، عبر سنوات من الدراسة والتمرين 

احلوار التالي معها. والشغف الكبير بكل ما ميت للفن احلقيقي بصلة، كان لـ“العرب“ 

انتظم مؤخرا باملعهد الرشــــــيدي بتونس العاصمة حفل توقيع ألبوم الفنانة املغربية سامية 
أحمد املعنون بـ“حتية“، وهو من أحلان املوســــــيقار املغربي الراحل وعازف العود الشــــــهير 

سعيد الشرايبي.

ــيــة والــتــجــربــة  ــان ــرحــب املـــدرســـة ال

الفن  على  مثال  أسطع  الفيروزية، 

هموم  مــن  القريب  امللتزم  الــراقــي 

ووجع الناس

◄

ابنة جبل العرب السوري 

مزجت في صوتها بني 

القوة والضعف، الصالبة 

والرقة، إضافة إلى 

إحساس استثنائي

األلبوم يضم تسع أغان 

مستوحاة من نصوص 

متصوفة البن زيدون وابن 

عربي والشيخ الحراق، 

ومن ألحان الراحل سعيد 

الشرايبي

ه بر وال يح، ل ب دا
ي نقلتها إلّي ملا كنت ما أنا عليه“.

تقـــول الفنانـــة حـــرب ”أســـعى لتقـــدمي 
ــال تتكلم عما منر به في ســـوريا بشـــكل 

ص وفي الوطن العربي بشـــكل عام من 
احي االجتماعية للمواطن، أعمال من 
ي الواقع املعيش وقريبة من مشـــاكل
تمع باللغة احملكية بطريقة مبّســـطة
 تكلف، حيث تصل هذه األعمال إلى
قي بشـــكل ممتع وراق يحمل كل ما
لبه املوســـيقى من فكر فني وثقافي
ض بهـــا وبذائقـــة املســـتمع، وذلك
يقـــة علمية ومدروســـة مع احملافظة
ى عنصـــر املتعـــة الهام فـــي الطرح

سيقي“.
مشروعها  ميس  تلخص  هكذا 

أهم  عن  أمــا  والغنائي،  ي 
طات في جتربتها الفنية، 
دار مــســرح  ”كـــان  ول 
بـــــرا أهـــم املــســارح 

عليها  ــت  ــف وق ـي 
ـــاء دراســـتـــي،

ضــافــة إلــى 
في  ركتي 
جانات
بـــيـــة 
املـــيـــة 
الفرقة 
طـــنـــيـــة

ــوســيــقــى 
كان  الــتــي  بية 
ودهـــا األســـتـــاذ 
عازف  رافــع،  ام 
إلى  املعروف،  ود 
أقــدم أصبحت 

التي مع فرقة 

ا رو دم ي ي ا رص ا
لكـــي نقّيـــم جناحـــه أو
جن ســـيكون  برأيـــي 
منوطا مبدى قدر
اإل من  االقتراب 
الب العـــادي 
املس املوجـــوع 
حقـــه، مـــن ال ص

جناحـــه  لـــه، 
فقط بصوته  ليس 
واللحـــ بالكلمـــة 
متكامـــل، وليـــس ال
التقليـــدي واملجانـــي
ســـابقا“، تتحـــدث ض
وال تنسى اإلشـــادة با
والت الرحبانيـــة، 
م الفيروزيـــة، 
أسط أنهما 
الفن على 
ال امللتـــزم 
من همـــوم

الناس.
كمـــا 
الفنانـــة حر
نشـــر وإعادة
ال أغانـــي 
واألغاني املس
بيئتهـــ مـــن 
جبـــل العـــرب
فـ يســـاعدها 
الص مقدرتهـــا 
امل وصوتهـــا 
يتجـــا الذي 
مختلـــف

الغنـــاء، باإل
حساس إلـــى 

صوت صوفي بلكنة مغربية
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} واشنطن - لم تكتف شركة تيسال األميركية 
بتكثيف إنتاجهـــا من الســـيارات الكهربائية 
وتطويـــره وجعله فـــي متنـــاول اجلميع، فقد 
أعلنت مؤخرا عن إنتاجها تكنولوجيا صديقة 

للبيئة.
وأوضحت الشـــركة أنها تأخذ على عاتقها 
حماية السائقني من كل تلوث ميكن أن يتسبب 
في إصابتهم بأضـــرار، وأضافت أنها أطلقت 
على هذه التقنية اجلديدة اســـم ”وضع الدفاع 

البيولوجي“.
وتعمـــل هـــذه التقنية علـــى توفير أفضل 
داخـــل  ومرافقيـــه  للســـائق  جويـــة  نوعيـــة 
املقصـــورة بقطـــع النظر عـــن طبيعـــة املناخ 
واألحوال البيئية مثل دخان السيارات وغيره 

خارجا.
وأشـــار مهندســـو شـــركة تيســـال إلى أن 
يستبعد حبوب اللقاح  نظام الترشيح ”هيب“ 
والبكتيريا وكل ما من شأنه تلويث اجلو قبل 
أن يتمكنوا من الدخول إلى مقصورة السيارة، 
فضال عن تنقيته للهـــواء داخل املقصورة من 

خالل جتريده من اجلسيمات البكتيرية.
وللتعريف بهذه التقنية املنقية للهواء نشر 
فريق تيســـال على مدونته ”لقـــد قمنا بتطوير 
نظـــام الترشـــيح هيـــب القـــادر علـــى جتريد 
الهواء اخلارجي من حبوب اللقاح والبكتيريا 
والتلوث قبل أن تدخل إلى املقصورة، ومنهجية 
تنقية الهواء داخل املقصورة للقضاء على أي 
أثر لهذه اجلســـيمات. والنتيجة النهائية هي 
نظـــام ترشـــيح مئات املـــرات أكثر كفـــاءة من 
مرشـــحات الســـيارات القياســـية، القادر على 
إمداد السائقني والركاب بأفضل نوعية جوية 
محتملـــة داخـــل املقصورة بغـــض النظر عما 

يحدث في البيئة من حولهم“.
وأفادت الشـــركة األميركيـــة أنها وضعت 
نظـــام تنقية الهواء حتت االختبار على الطرق 
السريعة في كاليفورنيا، املعروفة بانبعاثاتها 
ومستنقعاتها كريهة الرائحة، ومقالب القمامة 

ومراعي البقر.
وتعقيبا على هذه التجربة أعلنت تيســـال 
”لقـــد أردنا ضمـــان القبض على اجلســـيمات 
عـــن  فضـــال  اجلميلـــة،  امللوثـــة  والغـــازات 
البكتيريـــا، والفيروســـات، وحبـــوب اللقـــاح 

وجراثيم العفن“.
ويذكـــر أن االختبار األخيـــر وضع منوذج 
”ايكـــس“ مـــع وضـــع الدفـــاع البيولوجي في 
فقاعة ملوثة كبيرة، مع مستويات عالية للغاية 
من التلوث، مقابل مؤشـــر احلد اجليد جلودة 
الهـــواء الـــذي حددتـــه وكالة حمايـــة البيئة. 
وســـمحت هذه البيئة التي سيطر عليها فريق 

املراقبة، مبراقبة الظروف اجلوية عن قرب.
وخالل أول دقيقتني، نقى نظام هيب الهواء 
من امللوثات، وإعادة مستويات اخلطورة 1000 

ميكروغرام/أم3 إلى مســـتويات متدنية بحيث 
تكون غير قابلة للكشف، كما تدعي الشركة.

وأوضحـــت الشـــركة أن الباحثـــني داخل 
الفقاعة كانوا قادرين على إزالة األقنعة الواقية 
من الغاز بعد تنقية الهواء، واستطاعوا تنفس 
الهـــواء النقي، علما وأن هذا النظام ليس فقط 
نظاما قـــادرا على تنظيف هواء املقصورة، بل 
إنه يشفط فراغات الهواء اخلارجي أيضا، مما 

يخفض مستويات التلوث بنسبة 40 باملئة.
وشـــددت تيســـال على أنها ســـتعمل على 
تنظيف الهـــواء إلى جانب الســـيارة، لتمكني 
املشـــاة كذلك من التمتع بهواء أنقى، مشـــيرة 
إلى أنها ســـتضيف وضع الدفاع البيولوجي 

حاليا في اإلنتاج. إلى منوذج ”أس“ 
وقد أكدت منظمة الصحة العاملية أن 

تلوث الهـــواء هو أكبر املخاطر 
الصحية البيئية في العالم، 

من  أكثـــر  يقتـــل  حيـــث 
شخص  ماليني  ثالثة 

سنويا. وهذا 
هو  املعـــدل 
عدد  ضعف 

النـــاس 
الذيـــن 

ميوتون في حوادث السيارات سنويا.
واجلدير بالذكر، أن شـــركة تيسال متارس 
ضغوطا على موظفيها لزيادة اإلنتاج وإيجاد 

أفضل السبل لتصنيع منتجاتها.
وقال ايلون ماسك، املدير التنفيذي للشركة 
ومهندس إنتاجها، ”تصر شـــركة تيسال على 
أن تصبـــح أفضل شـــركة مصنعـــة على وجه 
األرض“، وتابـــع ”نحن ندعو أفضل املصنعني 

إلى االنضمام إلى شركتنا“.
وأفاد ماســـك أنه من املقرر البدء في إنتاج 
موديل 3 بحلول شـــهر يوليو، مشـــيرا إلى أن 
الشـــركة تأمل في تصنيع حوالي ألفي سيارة 
كل أســـبوع حتى نهاية الربع الثاني من العام 

احلالي.

مساحات شاسعة لتصنيع السيارات الذكية واختبارها 

[ {قدني في لندن} تجربة تتيحها فولفو الختبار سيارتها ذاتية القيادة [ فورد تختبر نظاما يرصد العقبات الموجودة ليال

تيسال تطور نظاما قادرا على تنقية الجو للركاب والمشاة

} لندن - شهدت اآلونة األخيرة عودة التسابق 
على تطوير الســـيارات ذاتيـــة القيادة وتوفير 
واختبارها،  لتصنيعهـــا  الالزمـــة  املســـاحات 
علمـــا وأنـــه يتوقع أن تكـــون هذه الســـيارات 
علـــى الطرقـــات في غضون خمس ســـنوات، ال 
ســـيما وأن التنافس على أشـــده بـــني عمالقة 

التكنولوجيا والشركات املصنعة.
وقـــد أفـــادت تقاريـــر إخبارية أن شـــركتي 
غوغل وأبل تعتزمان شـــراء مســـاحات واسعة 
مـــن األراضي فـــي منطقة ”باي آريـــا“ مبدينة 
سان فرانسيســـكو لالستفادة منها في تصنيع 

واختبار سياراتهما الذكية ذاتية القيادة.
ووفـــق ما صرح به فيكتور كوملان، الرئيس 
التنفيذي لشركة ”هدسون باسفيك بروبرتيز“، 
فإن شـــركتي غوغـــل وأبل تبحثـــان عن أراض 
مبســـاحة إجماليـــة تصل إلـــى 1.2 مليون قدم 

لسياراتهما ذاتية القيادة.

ويـــرى املصنعون أن هذه املســـاحات التي 
تعتبر شاسعة ال تكفي، فتصنيع هذا النوع من 
الســـيارات يتطلب مساحات أكبر، ال سيما وأن 
املقرات الرئيســـية لهاتني الشركتني مساحاتها 
أضعـــاف املســـاحة التـــي تســـعيان للحصول 
عليها، حيث تبلغ مســـاحة املركز الرئيسي قيد 
البناء لشـــركة أبل 2.8 مليون قـــدم مربع، و4.8 
مليون قـــدم مربع ملقـــر غوغـــل، باإلضافة إلى 
ماليني األقدام من املســـاحة التي تستأجرانها 

حول مقراتهما.
ويأتي احلصول على مساحات إضافية في 
إطار توســـيع إنتاج الســـيارات ذاتية القيادة، 
حيث أعلنـــت مصادر إخبارية أن وحدة ألفابت 
التابعة لشركة غوغل عمالق البحث اإللكتروني 
قـــد وقعت مؤخـــرا اتفاقا لشـــراء 100 ســـيارة 
صغيرة (مينـــي فان) مبحرك هجـــني من فيات 
كرايســـلر للتوســـع في اختبارات الســـيارات 

ذاتية القيادة.
ستكون  الشـــراكة  وهذه 
عكـــس االختبـــارات 
التي  السابقة 
تكتفـــي 
فيها 

غوغل بشـــراء الســـيارات وإجـــراء التعديالت 
عليها، فهي هذه املرة ســـتتعاون بشكل مباشر 

مع فيات كرايسلر عند اختبار النماذج.
ومـــن املنتظـــر أن تتعـــاون الشـــركتان في 
إنتاج مناذج أولية من ســـيارات ذاتية القيادة 
اعتمـــادا علـــى تقنية جديدة مـــن غوغل، لطرح 
ســـيارة هجينة من الســـيارة امليني فان موديل 

”باسيفيكا“.
وصـــرح مديـــر مجموعـــة فيات كرايســـلر، 
ســـيرجو ماركيونه، بأنه يعتقد بأن السيارات 
ذاتية القيادة ســـتنزل إلى الطرقات في غضون 

اخلمس سنوات املقبلة.
هـــذا التعاون يجعل من إقبـــال غوغل على 
إضافـــة مســـاحات مبـــررا، في حـــني تثير أبل 
التســـاؤالت ألنهـــا متتنـــع عن اإلعالن بشـــكل 
رســـمي عن أي مشاريع لها في هذا املجال وإن 
كانت العديد من التقارير أكدت منذ فترة ليست 
ببعيـــدة أن الشـــركة تعمل بشـــكل ســـّري على 

تطوير سيارتها اخلاصة.
ويذكـــر أن التكهنـــات تتزايد حول ســـعي 
أبـــل لتطوير ســـيارة كهربائية ذاتيـــة القيادة، 
باإلضافة إلـــى أن تقارير أميركيـــة ذكرت أنها 

تعتزم طرحها في األسواق عام 2020.
ونقـــال عن املصادر اإلخبارية التي نشـــرت 
خبر عمل أبل بشكل سري على تطوير سيارتها 
ذاتية القيادة فإن عمالق التكنولوجيا األميركي 
يعتزم طرحها في املدن بنظام ”املشاركة“ وليس 
البيـــع حيـــث ميكن للمســـتخدم اســـتئجارها 

لفترات قصيرة بدال من شرائها.
واالفـــت لالنتبـــاه أن العديد من الشـــركات 
املصنعـــة للســـيارات اجتهـــت هذه املـــدة إلى 
تطوير مشـــاريعها اخلاصة بالســـيارات ذاتية 
القيادة أو جتربتها على الطريق، حيث اختارت 
شركة الســـيارات الســـويدية فولفو العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن كحقـــل جتـــارب رئيســـي 
لسياراتها ذاتية القيادة باستخدام ما قالت إنه 

”عائالت حقيقية على الطرق العامة“.

وأوضحت فولفو أنها تهدف إلى اإلســـراع 
في تقدمي الســـيارات ذاتية القيـــادة من خالل 
متديد برنامجهـــا إلى بريطانيـــا للقيام بأكثر 
جتاربها طموحا على اإلطالق، مشـــيرة إلى أن 
هذه التكنولوجيا ســـتؤدي إلـــى خفض هائل 
في حوادث الســـيارات، إلى جانب حل مشـــكلة 
االختنـــاق املروري مع حصول الســـائقني على 

وقت يستثمرونه في أشياء أخرى.
ويذكر أن التجربة املنتظرة لسيارات فولفو 
حتمل اســـم ”قدني في لندن“ وتشارك فيها 100 
أســـرة تستخدم ســـيارات فولفو ذاتية القيادة 
على مدى عامني. وســـتحصل األســـر املشاركة 

في هذه التجربة علـــى موديالت خاصة 
معدلة من الطرز احلالية لســـيارات 

فولفو مثل ”إكس.سي 90“ املزودة 
مـــن  ومجموعـــات  بكاميـــرات 

وحدات االستشعار عن بعد.
وذكـــرت الشـــركة أن أنظمة 
القيـــادة الذاتيـــة حـــول العالم 
التزامهـــا  مـــن  جـــزءا  متثـــل 
بالوصول إلـــى مرحلة ال يصاب 

فيهـــا أي شـــخص أو يقتل وهو 
يركب السيارة بحلول 2020.

بيانـــات  فولفـــو  وستســـتخدم 
االســـتخدام اليومي لهذه السيارات خالل 

فتـــرة التجربة من أجل تطوير ســـيارات ذاتية 
القيادة مالئمة لظروف الســـير الطبيعية على 

الطرق.
وتقول فولفو إن مدنا مثل لندن وغونتبرغ 
أماكـــن مثالية لتوفير ظروف قيادة واقعية لكي 
يختبر املهندســـون هـــذه الســـيارات بصورة 

طبيعية أكثر.
ووفقـــا لنظـــام التجربة فإن الســـيارات لن 
تتولى عملية القيادة بالكامل بعيدا عن السائق 
الطبيعـــي املوجود على عجلـــة القيادة ”لكنها 
ستســـمح له باختيار تشغيل السائق اآللي في 
أجزاء معينة من الرحلة“، ومن املتوقع أن تكون 

هـــذه التكنولوجيا متاحة علـــى نطاق جتاري 
اعتبارا من 2020. ومع الصانع األميركي طورت 
شـــركة فورد موتـــور اجليل القـــادم من أنظمة 
الرؤية الليلية التي ســـتتيح للســـيارات ذاتية 
القيادة الســـير في الظالم كما تســـير في ضوء 

النهار.
وأفـــادت الشـــركة األميركية أنهـــا اختبرت 
نظام ”ليدار“ الذي تســـتطيع الســـيارة بفضله 
رصـــد العقبـــات املوجـــودة في طريقهـــا أثناء 
السير في الظالم، إذ بإمكانه أن يضيء املسافة 
املستهدفة بأشـــعة الليزر ويســـتخدم وحدات 
استشـــعار لتكوين صورة مفصلة للمكان 

احمليط بالسيارة.
ويليامـــز،  وينـــي  وأكـــد 
أحـــد مهندســـي األبحـــاث 
قائـــال ”أثناء  فـــورد،  في 
القيادة كنـــت أجلس في 
املقعـــد اخللفـــي وأتابع 
الزمن  في  السيارة  تقدم 
باســـتخدام  الطبيعـــي 
شاشة كمبيوتر. وقد ظلت 
املسار  في  تســـير  السيارة 
الطرق  هـــذه  فـــي  الصحيـــح 

املتعرجة بدقة“.
فولفـــو  شـــركة  أن  بالذكـــر  واجلديـــر 
تعمل علـــى تطوير تكنولوجيـــا ليدار منذ 
عقـــد تقريبا كجزء من خطة تطوير الســـيارات 
ذاتية القيادة، حيث أن املوديل األحدث من هذه 
التكنولوجيا يعني أن السيارات ذاتية القيادة 
لن تعتمد على ضوء الشمس أو آالت التصوير 

لرصد اخلطوط البيضاء على الطرق.
وتقول فورد إنها ستزيد حجم أسطولها من 
السيارات ذاتية القيادة إلى حوالي 30 سيارة، 
علمـــا وأن الســـائق يرتـــدي أثنـــاء اختبارات 
القيادة الليلية مناظير الرؤية الليلية العسكرية 
لتقييـــم البيانات التي يحصل عليها من أنظمة 

ليدار.

تتركز األنظار حاليا على تنافس الشــــــركات املصنعة للسيارات وعمالقة التكنولوجيا على 
تطوير مشــــــاريعهم اخلاصة بالســــــيارات ذاتية القيادة أو توســــــيع املساحات املخصصة 
لتصنيعها واختبارها أو جتربتها على الطريق أو إضافة تقنيات عملية تســــــاعد الســــــائق 

وتوفر له السالمة على الطريق نهارا وليال.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk
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◄  شركة مرسيدس توسع من 
برنامج سيارتها ”سبرنت“، التي 
تنتمي لفئة الموديالت الخدمية، 

بموديل األحمال الثقيلة مع المزيد 
من القوة. وأوضحت الشركة أن 

الموديل الجديد يصل إلى وزن كلي 
مصرح به 5.5 طن، حيث تتراوح 

الحمولة الصافية، بحسب الموديل، 
من 2.95 إلى 3.41 طن.

◄ شركة سبوفيك تجري تعديالت 
تقنية وتصميمية على سيارة رولز 
رويس رايث الكوبيه، لرفع معدالت 

األداء من ناحية وإلضفاء المزيد من 
الهيبة والفخامة من ناحية أخرى.
وأوضحت الشركة أنها تقدم ثوبا 

من الكربون للفارهة البريطانية 
يمنحها المزيد من الهيبة والفخامة.

◄ شركة تويوتا تكشف النقاب عن 
النموذج االختباري ”شوتينغ بريك“ 
من سيارتها الرياضية ”جي تي 86“ 
في أستراليا. وأوضحت الشركة أن 

النموذج االختباري الجديد
يمتاز بالجمع بين العناصر المميزة 

للموديالت الكوبيه مع المفاهيم 
العملية لسيارات الهاتشباك. 

وبالتالي توفر السيارة رباعية 
المقاعد المزيد من المساحة 

التخزينية في صندوق األمتعة. 

جديد السيارات

السيارات ذاتية 

القيادة ستنزل إلى 

الطرقات في غضون 

الخمس سنوات 

المقبلة

نظام ليدار لقيادة ليلية مريحة

ي ي ه ر تي ر ي ت ر ب ي ع و ر ي ر
ذاتية القيادة.

ستكون  الشـــراكة  وهذه 
عكـــس االختبـــارات 
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دع السيارة تتولى التركيز على الطريق

عمالقة التكنولوجيا والشـــركات العاملية لتصنيع السيارات يتسابقون ويعقدون شراكات 

لتطوير صناعة السيارات الذكية والعمل على الحصول على مساحات إلجراء االختبارات.

شركة تيسال تطور تقنية صديقة للبيئة توفر جوا نقيا من امللوثات داخل مقصورة السيارة 

وخارجها، وقد عملت على اختبارها في أكثر املدن األميركية تلوثا.

باملئة

من مســــتويات التلــــوث يقضي 

عليها  نظام  تنقية الهواء داخل 

املقصورة وخارجها



} صنعــاء – دخـــل عشـــرة صحافيـــني مينيني 
معتقلـــني في ســـجون احلوثيني، فـــي إضراب 
عـــن الطعام احتجاجا على احلبس التعســـفي 
والظروف الالإنســـانية التي يعانون منها في 

محبسهم. 
وقالت نقابة الصحافيني اليمنيني في بيان لها 
”إنهـــا تلقت بالغا من أســـر عشـــرة صحافيني 
معتقلني لدى جماعة احلوثي منذ العام املاضي 
تفيـــد فيه بـــأن أبناءهـــا الصحافيـــني بدؤوا 
اإلضراب عن الطعام حتى يتم إطالق سراحهم 
بعد تعرضهم لصور مختلفة من التنكيل وسوء 
املعاملة، ومنع زيارتهم وحرمانهم من التغذية 
الصحية واحلصول على الدواء ما عرض عدد 
منهم لألمراض، بسجن احتياطي منطقة هبرة 

بصنعاء“.وأضـــاف البيـــان، ”حاليـــا انفجرت 
مياه املجاري داخل املكان الذي يحتجزون فيه 
بسجن احتياطي هبرة في العاصمة صنعاء“، 
مشـــيرا إلى أنه ”نتيجة لهذا التعذيب اليومي 
اضطر أبناؤنا إلى اإلضراب عن الطعام ابتداء 

من االثنني حتى يتم إطالق سراحهم“.
وتابـــع أهالـــي املختطفني ”لقـــد أصبحنا 
نتحمـــل معاناة مضاعفة، وإذ نحمل احلوثيني 
املســـؤولية الكاملة عـــن حياة أبنائنـــا، فإننا 
نضع بني يدي كل مينـــي حر وبني يدي العالم 
قضية أبنائنا الصحافيني ورفاقهم املختطفني، 
ونطالبهم بالتحـــرك العاجل لتحريرهم وإنقاذ 

حياتهم“.
ودعت النقابـــة في بيانها كافـــة املنظمات 

احلقوقيـــة والدوليـــة وفـــي مقدمتهـــا احتاد 
الدولـــي  واالحتـــاد  العـــرب  الصحافيـــني 
للصحافيـــني إلـــى التضامن مـــع الصحافيني 
اليمنيـــني املعتقلـــني والعمل مـــن أجل إطالق 

سراحهم وتوفير احلماية لهم.
ويأتـــي إضـــراب الصحافيـــني، بعـــد أيام 
قليلـــة من انتشـــار تقارير إعالميـــة حول قيام 
ميليشيات احلوثيني بتعذيب الصحافي صالح 

القاعدي في معتقله وبشكل يومي وحشي.
واعتبرت النقابة أن ما يتعرض له القاعدي 
مـــن أبشـــع اجلرائـــم املوجهة ضـــد الصحافة 

والصحافيني واإلنسانية.
وكانـــت النقابة تلقت معلومات من أســـرة 
القاعدي ومن شـــهود عيان وأشـــخاص كانوا 

معتقلـــني معـــه، بـــأن ســـلطات األمـــر الواقع 
تقـــوم بتقييده وتعذيبه وضربه بشـــكل مبرح 
وتعرضه للـــكالب البوليســـية ومتارس ضده 

مختلف أنواع التعذيب النفسي واجلسدي.
وأضافت النقابة ”أنها وهي جتد أعضاءها 
يتعرضون ملختلف أنواع االنتهاكات تؤكد أنها 
ستواصل مســـاعيها احلثيثة من أجل إيصال 
هـــذه املعانـــاة ملجلـــس األمن الدولـــي ولألمم 

املتحدة وهو األمر الذي تقوم به حاليا“.
وقالـــت ”أن نقابة الصحافيـــني تضع هذه 
االنتهاكات اجلسيمة التي تطال الصحافة على 
طاولـــة مفاوضات الكويت وبـــني يدي مبعوث 
األمم املتحـــدة وتطالبهم باتخاذ موقف إليقاف 

سيل االنتهاكات“.

} ديب- تقاطعـــت آراء إعالميـــني وصحافيني 
عبـــر ثالث جلســـات شـــهدها منتـــدى اإلعالم 
العربي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، على 
مدار يومني مبشـــاركة عدد من رؤســـاء حترير 
الصحف والوكاالت وأســـاتذة اإلعالم من دول 

عربية وغربية.
وشـــهدت اجللســـة األولـــى التي ناقشـــت 
موضـــوع ”اإلنســـانية في مواجهـــة اإلرهاب“ 
آراء سياســـية وإعالمية، وأكد املتحدثون على 
ضـــرورة توحيـــد اجلهود اإلعالميـــة ملواجهة 
التحديات التي تواجههـــا املنطقة في املرحلة 
احلالية، مشـــددين على أهميـــة مواجهة الفكر 
الظالمـــي بخطاب مســـتنير، معولـــني في ذلك 
واضطالعهـــا  اإلعالميـــة  املنابـــر  دور  علـــى 
مبســـؤولياتها جتـــاه مـــا تعانيـــه الســـاحة 

اإلعالمية من تشتت.
وناقشت اجللسة عدة محاور أهمها، وقف 
استغالل اجلماعات اإلرهابية لوسائل اإلعالم 
اجلديد، وأفضل السبل لتفعيل ذلك، كما تناولت 
كيفية إعادة القيمة اإلنســـانية التي غابت عن 
إعالمنا العربـــي جراء ما يواجهه من حتديات 
سياسية وأمنية، كما بحثت في ضرورة إيجاد 
الرؤية الواضحة التي ُتعّيد ترتيب األولويات، 
واألســـباب التـــي حـــادت باإلعالم عـــن دوره 

الرئيس كأداة تخدم اإلنسانية.
وأكـــد الباحـــث والكاتب هيثـــم الهيتي أن 
اإلرهاب أصبح ُيســـتخدم كدعاية ضد اإلسالم 
واملســـلمني فـــي كل دول العالـــم، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة محاربة الفكـــر املتطرف الـــذي أنتج 

العديد من اجلماعات املتطرفة في املنطقة.
كمـــا أكـــد الهيتي علـــى أهميـــة املواجهة 
الشاملة للفكر املتطرف، من خالل تعزيز الوعي 
االجتماعـــي، والديني والثقافي والسياســـي، 
وتوحيـــد اجلهود من أجـــل القضاء على الفكر 
املتطـــرف الذي يســـتقطب املئات من الشـــباب 

املُغـــرر بهم بشـــكل يومي. ونـــّوه الهيتي إلى 
ضرورة أن يتمتع اإلعالم باحليادية في تغطية 
قضايا اإلرهاب، وحتليه باملهنية الكافية التي 
تبعده عـــن الطائفيـــة وتعزيز الفرقـــة، مؤكدًا 
اجنراف بعض وسائل اإلعالم إلى هذا النسق 
ما يستوجب البحث عن إطار جامع يتم العمل 
مـــن خالله علـــى مواجهة ظاهـــرة اإلرهاب في 

عاملنا العربي.
اإلماراتية  اإلعالميـــة  حتدثـــت  وبدورهـــا 
عائشـــة ســـلطان عن االختالفات فـــي تعريف 
اإلرهاب، وأكدت أن هناك دوال تخشى التعريف 
الصحيح لإلرهاب، مخافة أن تطالها اتهامات 
مباشـــرة لدعم اإلرهاب، وعرفـــت اإلرهاب من 
وجهـــة نظرها بأنه حالة إجرامية من جماعات 

منظمة بهدف سياسي.
ولفتت إلى ضـــرورة مواجهة الفكر بالفكر 
من خـــالل مشـــروع إعالمي يجابـــه اإلرهاب، 
مســـتبعدة جناعة غلق املواقع اإللكترونية او 
الســـيطرة على منصات التواصل االجتماعي 

كحل نهائي وحاسم للمشكلة.
اعتبرت ”جلسة اإلعالم العربي خالل العشر 
سنوات املقبلة وتأثير الرقمنة على املمارسات 
التي عقـــدت ضمن فعاليات اليوم  الصحافية“ 
األول للمنتـــدى، أن اإلعـــالم التقليدي العربي 
قادر على التكيف مع التغييرات اجلذرية التي 

طرأت على املشهد اإلعالمي .
وحتدث في اجللســـة إيـــان فيليبس، مدير 
أخبار الشرق األوســـط وشمال أفريقيا بوكالة 
أسوشـــيتيد برس، قائال ”إن الرقمنة ال تشـــكل 
تهديدا لإلعالم التقليدي بل تدفعه إلى التطور 
اإليجابـــي ومواجهـــة التحديـــات واملنافســـة 
والتكيف مع الواقـــع اإلعالمي اجلديد، ولدينا 
في الوكالة طموحات أعلى وأكبر من مرحلة ما 

قبل الرقمنة اإلعالمية“.
وأضـــاف فيليبـــس ”ال ميكننـــا االنـــزواء 
واالختباء وراء اإلعالم الرقمي، ونحن ملتزمون 
باإلعـــالم الصحافـــي مبختلـــف جوانبه، نحن 
كوكالـــة ال ميكننا التواجـــد والوصول إلى كل 
مكان، وقد يصل مستخدمو اإلعالم الرقمي إلى 
اخلبر أوال بحكم ما لديهم من وســـائل اتصال 
وتقنيـــة حديثـــة، ووظيفتنـــا كوكالـــة في هذه 

احلالة أن نتحقق من صحة ومصداقية األخبار 
ومتابعتها وحتليلها والتعليق عليها“.

وركـــزت جلســـة بعنـــوان ”إعـــالم يصنع 
على االختالف اإلعالمي في عرض  اإلنسانية“ 
القضايـــا واألزمـــات اإلنســـانية ودور اإلعالم 
فـــي خدمة اإلنســـانية، وأكد الكاتـــب واخلبير 
اإلعالمـــي ياســـر عبدالعزيز، علـــى أهمية أن 
يعكـــس اإلعالم ما يدور في املجتمع من قضايا 
ال ســـيما القضايا اإليجابية التي تشحذ الهمم 

وتعزز التفاؤل بني أفراد املجتمع.
ولفـــت عبدالعزيـــز إلـــى قضيـــة املهنيـــة 
الصحافية التي أصبحـــت تعاني منها الكثير 
مـــن املؤسســـات الصحافيـــة العربيـــة وذلك 
لقلـــة التدريب وعدم اكتراثهـــا للتطوير الدائم 
واملطلوب لكوادرهـــا الصحافية وهو ما تنتج 
عنه أخطاء مهنية متكررة ترتكبها مؤسســـات 

عريقـــة، مشـــيرا إلـــى دور وســـائل التواصل 
االجتماعـــي والطفـــرة التي حققتهـــا في عالم 
اإلعالم على الرغم من عـــدم معرفتها باملعايير 

املهنية املعروفة للمؤسسات الصحافية.
وفي ختام اجللســـات احلوارية الرئيسية 
التـــي عقدت ضمن فعاليات اليوم األول، ناقش 
املتحدثون في جلســـة ”ما نـــوع األخبار التي 
التغيرات والتطورات  نريدها في املســـتقبل؟“ 
الكبيرة التي يشـــهدها مجال صناعة احملتوى 
اإلخباري. وحتدثت فيها أماندا ويليس، نائب 
احملرر التنفيذي السابق في ماشابل، ودايفيد 
وينير، محرر في الرج ديج، وريتشي جيت لي، 
نائب رئيس االتصال ملنطقة الشـــرق األوســـط 

ودول احمليط الهادئ، تويتر.
وقالت أماندا ويليـــس بأن صحافة امليدان 
تلعـــب دورا مهما في نقل الواقـــع ويجب بذل 

املزيد مـــن اجلهـــود للحفاظ على هـــذا النوع 
الصحافي مـــن خالل تبني معاييـــر احترافية 
تضمن سير العمل على النحو األمثل، وتوفير 
اعتمادات ماليه ولوجســـتية ملساعدة العاملني 
في هذا القطاع. بدوره أوضح دايفيد وينير أن 
عالم األخبار على املنصات التقليدية واجلديدة 
على حد ســـواء يشـــهد ضجيجا هائال بسبب 
الكـــم الكبير من النصـــوص والصور واملقاطع 
التي يتم تداولها يوميًا، مشيرًا إلى أن األعمال 
اجليـــدة غالبًا ما تضيع وســـط هذا الضجيج 
ويصعـــب احلصـــول عليها مـــن قبـــل القراء 
حيـــث أن التدفق الكبيـــر للمعلومات واألخبار 
عبـــر املنصـــات اإلخبارية ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي دون ضوابط ســـوف يـــؤدي على 
املـــدى البعيد إلى حالة من فقدان الثقة من قبل 

املتلقني.
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ميديا

الهيتي: على اإلعالم أن يكون حياديا في تغطية اإلرهاب

شــــــكل البعد اإلنســــــاني لإلعالم املدخل األساســــــي لنقاشــــــات اإلعالميني واألكادمييني 
ــــــي هذا العام، والذي ركز في  املتخصصني املشــــــاركني في منتدى اإلعالم العربي في دب
جلســــــاته على املعاجلة اإلعالمية لإلرهاب، كظاهرة أساسية تشغل العالم، باإلضافة إلى 

محاور إعالمية أخرى.

اإلضراب عن الطعام وسيلة صحافيني يمنيني للخروج من سجون الحوثي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال صحافي بي.بي.سي، 
روبرت وينجفيلد-هايس، الذي 

طردته كوريا الشمالية بسبب 
تغطيته اإلخبارية ووصل إلى بكني 

االثنني، إنه ”سعيد باملغادرة“، 
وقالت بي.بي.سي إن وينجفيلد-
هايس اعُتقل اجلمعة بينما كان 
يهم مبغادرة البالد واقتيد ومت 

استجوابه لثماني ساعات و“ُأجبر 
على التوقيع على إفادة“.

◄ انتقدت الكاتبة املصرية املدافعة 
عن حقوق املرأة منى الطحاوي 

االثنني، باكستان بسبب حظرها 
نشر مقال لها عن النساء املسلمات 

واجلنس، وقالت إن هذا احلظر 
يكشف عن عمق التمييز ضد املرأة 

في البلد اإلسالمي احملافظ.

◄ تقدم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بدعوى قضائية عاجلة ضد 

ماتياس دوبفنر رئيس مجموعة 
شبرينجر اإلعالمية األملانية متهما 
إياه بدعم القصيدة التي سخر بها 
اإلعالمي يان بومرمان منه، وذلك 

حسبما ذكر محامي الرئيس التركي 
في أملانيا رالف هوكر االثنني في 

مدينة كولونيا.

◄ أصدرت السلطات الصينية 
املسؤولة عن اإلنترنت أمرا حملرك 
البحث الصيني ”بايدو“ بإصالح 

أسلوب عملياته بعد أن توصل 
حتقيق إلى أن نتائج البحث التي 

يقدمها ضللت املستخدمني.

◄ صادر جهاز األمن السوداني 
الثالثاء،  أعداد صحيفة ”اجلريدة“ 

لليوم الثاني على التوالي دون 
إبداء األسباب، ووصف صحافيون 

سودانيون ممارسات جهاز األمن 
باملخالفة للدستور الذي يتيح حرية 

التعبير والنشر.

باختصار

[ الرؤية الواضحة تعيد ترتيب أولويات التغطية اإلعالمية [ الرقمنة ال تشكل تهديدا لإلعالم التقليدي بل تدفعه إلى التطور
البعد اإلنساني محور اهتمام منتدى اإلعالم العربي ٢٠١٦

«األبعـــاد اإلنســـانية لإلعـــالم ال تقل أهمية في هـــذه املرحلة الدقيقة التي تمـــر بها منطقتنا 

العربية، وكذلك العالم عن باقي أدوار اإلعالم، بل إنها تأتي في صلب رسالته». 

منى غامن املري
رئيسة نادي دبي للصحافة

«عدم استخدام عقلية رشيدة لألزمة (الصحافيني املصريني) سيجعلها قابلة للتكرار.. نحن على 

أبواب إصدار تشريعات صحافية قد تؤدي األزمة إلى صدورها بشكل غير مرضي».

محمد عبدالهادي عالم
رئيس حترير صحيفة األهرام املصرية

} الثالثون من أبريل 2016 لم يكن يوما 
عاديا في بغداد، اآلالف من الناس زحفوا 

باتجاه المنطقة التي أصبحت منذ 2003 وكرا 
للسلطة الحاكمة في العراق وللسياسيين 

الذين نصبوا أنفسهم زعماء وقادة معظمهم 
دون تأهيل وال تدريب فجمعوا مريديهم 

وأتباعهم وأقاربهم وحمياتهم، وراء جدران 
المنطقة التي سماها األميركيون بالخضراء  

كونها آمنة ومحصنة، وما خارجها هي 
منطقة حمراء تعج بالمخاطر والتهديدات 

والعنف واإلرهاب.
في الثالثين من أبريل 2016  قام سكان 

المنطقة الحمراء باختراق تحصينات 
المنطقة الخضراء معبرين عن سخطهم 

وغضبهم لمماطلة السياسيين في تحقيق 
اإلصالحات الموعودة، وقد وجدت الجماهير 

في تحريض الجهة السياسية التي دعتها 
إلى التظاهر واالعتصام، فرصة  إلظهار 

مدى اإلحباط السياسي الذي تعاني منه، 
فكان اندفاع الناس نحو بوابات البرلمان 

والغضب الذي أظهروه أكثر من مجرد 
استجابة لدعوة زعيم ديني أو سياسي بل 
هو انفجار القهر الذي يتفاعل في داخلهم!

 كيف تعاملت وسائل اإلعالم العراقية 
مع هذا الحدث الفريد الذي طغى على كل 

األحداث يومها ليس في بغداد وحدها، وأثر 
على حياة الناس اليومية وعرفه الكبير 

والصغير واهتم بتطوراته؟
بضعة فضائيات (ظاهرها أنها خاصة) 

تبنت ما يجري في الشارع  وجعلته بثا 
مباشرا مستمرا وغطته بكاميرات منتشرة 

في عدة أماكن، حتى أن بعضها كان في 
طائرات تحوم حول المتظاهرين ويتابع 

ما يجري ودخل مراسلو تلك القنوات 
”الخاصة“ مع الشباب الغاضب مبنى 

البرلمان وصوروهم وهم يجلسون على 
مقاعد النواب.

سبع فضائيات عراقية تجاهلت ما كان 
يحدث نهائيا ولم تذكر عنه كلمة واحدة، ولم 
تعرض لقطة ثابتة أو متحركة عما كان يدور 

في شوارع بغداد، واستمرت تلك القنوات 
في بث برامجها المعتادة، وخاصة البرامج 

الترفيهية التقليدية، أو أفالم عن الطبيعة 
والحيوانات أو الرياضة وكأن األوضاع في 

المدينة عادية.
وهذا سلوك يتنافى تماما مع أصول 

العمل اإلعالمي الذي يحتم  تغطية األحداث 
الجارية مهنيا، بغض النظر عن موقف 

إدارة الوسيلة اإلعالمية من دوافع وأهداف 
ومجريات من يقف وراء ذلك. 

من واجب المؤسسة اإلعالمية أن تعلم 
جمهورها بما يجري، وأن تخبره وأن 

تنوره وتثقفه، ولها أن تحلل وتكشف بل 
وحتى أن ترفض ما يحدث إن شاءت، بل إن 
المؤسسة اإلعالمية الرافضة لما يجري أو 
المعترضة تستطيع أن تختار من األحداث 

ما يؤيد وجهة نظرها السلبية وأن تنتقد ما 
يجري في الشارع ال أن تتجاهله. هكذا تعمل 

وسائل اإلعالم المحترفة.
أثار هذا السلوك غير الموضوعي وغير 

المهني استغراب الكثير من المشاهدين 
وفسروا تجاهل تلك الفضائيات لما يجري 

في شوارع بغداد بأنه التزام منها بانتمائها 
ألحزاب وكتل سياسية غير متناغمة مع 

طروحات الجهة المحفزة للتظاهر والتي 
يعلو صوتها بالمطالبة باإلصالحات 

ومحاربة الفساد، فقد يشمل مبدأ ”شلع قلع“  
بعض المقربين من التجمعات المصرة على 

االحتفاظ  بمكاسبها السياسية والمالية.
 وقد التزمت تلك الفضائيات المعارضة 

للجماهير الغاضبة بموقفها السلبي مما 
جرى شعبيا حتى بعد الثالثين من أبريل، 
فتبنت إعالميا طروحات الجهات الرسمية 
المسيئة للمتظاهرين ”التحّسر على أثاث 
وأشياء مادية … البكاء على ”القنفة“ التي 
اتسخت، ونثار الزجاج الذي أزعج رئيس 
الوزراء وجلوس بعض الفقراء والبسطاء 

المحتجين على كراسي رئاسة البرلمان 
والبكاء على حرمة مجلس النواب وهيبة 

الدولة“، و الترويج لمفاهيم شديدة الفساد 
واألسى، فيصبح اقتحام البرلمان عمال 

إرهابيا يستحق خطبًا وبيانات ووصف 
ما حدث بالجرائم انطالقا من طلب رئاسة 

مجلس النواب ”عدم إصالح األضرار 
واإلبقاء على كافة معالم الجرائم المرتكبة 

من دون تغيير“.
لقد راقب المشاهد العراقي عبر 

الفضائيات ما جرى في بلدان مختلفة 
من صدامات وتظاهرات ضد السلطات 

والحكومات  وحتى اقتحام  البرلمانات 
ودوائر الحكومة، وصل بعضها إلى حد 

التشابك باأليدي والعصي وخراطيش الماء 
والغاز المسيل للدموع وحتى بالرصاص 

المطاطي والصلب، ولم نالحظ في تلك 
البلدان أن قناة فضائية أو وسيلة إعالمية 

موالية أو معارضة، رافضة أو موافقة، 
أحجمت عن تغطية تلك األحداث ونقل 

صورة واقعية عنها للمشاهدين، ومتابعة 
نتائجها وتطوراتها مع المحللين والخبراء 
والمراسلين، وطرح وجهات النظر، بما في 

ذلك وجهة نظر الفضائية ذاتها فتكسب 
متابعة المشاهدين لها بمقدار ما تظهره 
من موضوعية تنويرية تدعمها الشفافية 

والنزاهة.

عندما يفقد اإلعالم املهنية والنزاهة قريب.. بعيد

فيصل الياسري
  كاتب عراقي

اا االل لل فف
ي ر ب

إيان فيليبس:

الرقمنة التشكل تهديدا 

لالعالم التقليدي بل 

تدفعه الى التطور



} واشــنطن – قـــال تقريـــر جديـــد إن شـــبكة 
تتالعـــب  فيســـبوك  االجتماعـــي  التواصـــل 
مبـــا يظهر في قائمـــة أكثر املواضيـــع تداوال 
Trending فـــي ما يتعلق بالسياســـة، وذلك من 
خـــالل حذف كل ما يتعلق باحملافظني، وفق ما 
نقل موقـــع Gizmodo عن موظف ســـابق لدى 

الشركة.
ونقـــل املوقـــع اإلخبـــاري أن قائمـــة أكثر 
املواضيع تـــداوال Trending، التـــي تظهر في 
القائمـــة العليا اليمنى من املوقـــع وُتعد أحد 
أكثر أقسام املوقع شـــعبية، أصبحت أداة في 
أيـــدي موظفي فيســـبوك للتأثير علـــى اآلراء 

السياسية للمستخدمني.
ووفقـــا لــــGizmodo، فـــإن القّيمـــني على 
األخبار لدى الشـــركة حصلـــوا على تعليمات 
بإزالة وإخفاء كل ما يتعلق سياســـيا بوسائل 
اإلعـــالم التابعـــة للمحافظني، وذلـــك لصالح 
وســـائل إعالميـــة أكثـــر تقليدية أخـــرى مثل 

نيويورك تاميز وول ستريت جورنال.
وقـــال املوقـــع نقال عن شـــخص ذكـــر أنه 
كان موظفا ســـابقا لدى فيســـبوك ويعمل في 
هذا املجـــال، إن بعض األخبار لم ُيســـمح لها 
بالظهور في القائمة، مبا في ذلك أخبار تتعلق 
مبعلقني وسياســـيني محافظني رئيسيني مثل 
ميـــت رومنـــي املرشـــح اجلمهوري الســـابق 

للرئاسة األميركية.
ُيشـــار إلى أن فيســـبوك التـــي متلك أكثر 
من ١٫٦٥ مليار مســـتخدم نشـــط شـــهريا، مما 
يجعلها أكبر مـــن أي دولة أخرى على األرض 
في ما يتعلـــق بعدد الســـكان، أصبحت العبا 
مهما في رســـم التوجهات واآلراء السياســـية 
واإلعالمية، وقد أصبحت وجهة للسياســـيني 

واإلعالميني للتواصل مع املواطنني.
وقـــد وجه العديـــد من املواقـــع اإلخبارية 
الكثيـــر من االنتقادات إلى شـــبكة فيســـبوك، 
مشككني في مدى موضوعيتها في التعامل مع 

األخبار واألحداث السياسية.
من جانبها أكدت إدارة فيسبوك أنها تلتزم 
احلياد واملوضوعية فـــي توزيع جميع املواد، 
قائلـــة إنها ”تتعامل بـــكل جدية مع االتهامات 

باحملاباة“.
وقـــال متحدث باســـم فيســـبوك إّن ”هناك 
مبـــادئ توجيهيـــة صارمـــة لفريـــق املراجعة 
لضمـــان االتســـاق واحليـــاد. هـــذه املبـــادئ 
التوجيهيـــة ال تســـمح بقمع وجهـــات النظر 
السياسية، كما أنها ال تسمح بوضع أولويات 
لوجهـــة نظر علـــى أخرى أو وســـيلة إعالمية 
واحدة على أخرى“. وقال نائب رئيس فيسبوك 
للبحث توم ســـتوكي في بيان إن ”الشـــركة لم 

تعثر على أي دليل يثبت صحة هذه املزاعم“.
وهـــذه ليســـت املـــرة األولـــى التـــي ُيتهم 
ومشـــاعر  بآراء  بالتالعب  فيهـــا ”فيســـبوك“ 
املستخدمني، إذ اّتهم في العام ٢٠١٤ بالتالعب 
مبا يظهر في News Feed، ما أدى إلى التأثير 

على مشاعر املستخدمني وعواطفهم.

} باريس – حذرت الســـلطات الفرنسية اآلباء 
واألمهات من نشـــر صور أطفالهم على شبكة 
فيســـبوك، مؤكدة أن ذلك قد يعرضهم للسجن 
أو دفـــع غرامـــة ماليـــة، وذلك بتهمـــة انتهاك 

خصوصية األطفال.
وذكـــرت صحيفـــة ميـــرور البريطانية، أن 
الغرامة قد تصل إلى ٤٥ ألف جنيه إسترليني، 
والســـجن ملدة عام، إذا ثبتـــت اإلدانة بانتهاك 

حق خصوصية األطفال.
ونقلـــت صحيفة لو فيغارو الفرنســـية عن 
خبير في قوانـــني اإلنترنت قولـــه إن األطفال 
”بوســـعهم أن يقيمـــوا دعـــاوى قضائية ضد 
عائالتهم بعد ســـنوات، بتهم نشـــر صور لهم 
في صغرهم في مواقع التواصل االجتماعي“، 
مشـــيرا إلى أن األطفال فـــي أعمار محددة، ”ال 

يروقهم نشر صورهم في الفضاء العام“.
ويتوقع أن تستلهم بلدان أوروبية القانون 
الفرنســـي اجلديـــد. وكانت إحدى الدراســـات 
التي نشرت في عام ٢٠١٥، بينت أن معدل نشر 
زوجني بريطانيني لصور أبنائهما (حتت ســـن 
اخلامســـة) يقارب ٢٠٠ صورة في الســـنة، ما 
يعني أن الطفل ســـيجد ١٠٠٠ صـــورة له على 

اإلنترنت قبل أن يتم ٥ سنوات.
وقال األســـتاذ نيكوال ويتـــون، من جامعة 
مانشســـتر متروبوليتان لصحيفـــة الغارديان 
البريطانية ”أعتقد أنه ســـيكون هناك رد فعل 
في السنوات املقبلة من حياة شباب املستقبل، 
حيـــث أن حياتهـــم مســـجلة علـــى شـــبكات 
التواصل االجتماعي، منذ حلظة ميالدهم، وال 
بـــد من أن يدرك اآلباء واألمهات، أن هذه حياة 

شخص آخر“.
يذكـــر أن قواعـــد جديدة تتطلـــب حصول 
شـــبكات التواصـــل االجتماعي علـــى موافقة 
الوالديـــن بالنســـبة إلى جميع املســـتخدمني 
الذين تقل أعمارهم عن ١٦ عاما، ســـتدخل حّيز 

التنفيذ في عام ٢٠١٨ في االحتاد األوروبي.

وتواجـــه الشـــبكات االجتماعية على غرار 
فيسبوك وسنابشـــات حتّديا قانونيا لاللتزام 
بالقانـــون اجلديـــد، وإذا لم تفعل، فســـتكون 
عرضة خلطر فرض غرامات تصل إلى ٤ باملئة 
من املبيعـــات العاملية مبوجـــب قانون تنظيم 
حمايـــة البيانات، الـــذي وافق عليـــه أعضاء 
البرملان األوروبي في ستراســـبورغ في أبريل 
املاضـــي. يذكر أن الشـــبكات االجتماعية مثل 
سنابشات وفيسبوك -وخدمة مشاركة الصور 
التابعـــة لـــه، إنســـتغرام- فضال عـــن تويتر، 
جميعهـــا لديها أعداد كبيرة من املســـتخدمني 

الصغار.
وميتلك واحد من خمسة ممن تقل أعمارهم 
عـــن ١١ عاما في اململكة املتحدة حســـابا على 
فيســـبوك على الرغم من أن هذا ينتهك شروط 
اخلدمة في شبكة التواصل االجتماعي نفسها 
التـــي تتطلب أن يكون املســـتخدم في عمر ١٣ 
عاما أو أكثر. ومن بني الذين تتراوح أعمارهم 
بني ١٢ و١٧ عاما، يقفز الرقم إلى نحو ٨٠ باملئة.

التكنولوجيا  مجموعـــات  على  وســـيكون 
اجلديـــدة التوّصل إلى طريقـــة جلمع موافقة 
الوالدين لهـــؤالء املســـتخدمني أو منعهم من 

استخدام اخلدمة.

يقـــول فيل لـــي، وهو شـــريك مختص في 
حماية البيانات في مكتب فيلدفيشر للمحاماة 
”هنـــاك احتمال بـــأن يتســـّبب هـــذا األمر في 
صداع“، إذ من الصعب التحّقق من السن على 
اإلنترنـــت. ويضيف ”من الصعـــب للغاية فعل 

ذلك“.
ويســـتخدم سنابشات بوابة سن ُجتبر أي 
مستخدم جديد على إدخال تاريخ ميالده عند 
االنضمام إلى اخلدمة. كما يســـتخدم فيسبوك 

طريقة مماثلة.
”لكـــن من الســـهل إحبـــاط هـــذه الطريقة: 
يستطيع األطفال الكذب ببساطة“، يقول جون 
كار، الذي ُيساعد في إدارة ”التحالف من أجل 
سالمة األطفال على اإلنترنت“. ويبدو أن أخذ 
موافقـــة املاليني مـــن اآلباء واألمهـــات مهمة 
صعبـــة. ففيســـبوك مثال لديه أكثـــر من مليار 
ونصف املليار مســـتخدم، منهم ٣٠٠ مليون في 

أوروبا.
ومـــن املتوقـــع أن تتخذ جميع الشـــركات 
تدابيـــر ”معقولة“ للتأكد مـــن أن املراهقني إما 
تزيد أعمارهم على ١٦ عاما وإما أنهم حصلوا 
علـــى موافقة الوالديـــن، وذلك وفقـــا للقانون 

اجلديد.

ويعترف بعـــض املُّطلعني بأن هناك القليل 
مما ُميكنهم القيام بـــه ملنع األطفال املُصّممني 
الذيـــن يحملـــون هواتف ذكية من اســـتخدام 

خدماتهم من دون موافقة ذويهم على ذلك.
ويقول أحد األشـــخاص في شركة إنترنت 
أميركية رائـــدة ”دائما ما ســـيكونون قادرين 
على إيجاد طرق لاللتفاف على القواعد. احلد 
األدنى للســـن العالي نســـبيا يضـــر أكثر مما 
ينفـــع“. وُيضيـــف ”هذا األمر سيشـــّوههم من 

خالل إجبارهم على انتهاك القواعد“.
وهناك حل وســـط يتمثل فـــي منح كل بلد 
القدرة على تخفيض السن املسموح بها من ١٦ 
إلى ١٣ عاما. لكن يخشى نشطاء حقوق األطفال 
أن اجلمود ســـيؤدي إلى اختيار الطريق األقل 

مقاومة وترك احلد األدنى للسن كما هو.
بعض البلدان من املتوقع أن ُتخّفض احلد 
األدنى إلـــى ١٣ عاما، في حني أن بلدانا أخرى 
مبا فيها فرنســـا أوضحت أنها ســـُتبقي احلد 
األدنـــى للســـن ١٦ عامـــا. هذا ُيضيـــف موجة 
أخـــرى من التعقيد بالنســـبة إلـــى مجموعات 
وســـائل اإلعالم االجتماعية إذ سيكون عليها 
التوّصل إلى حلول مختلفة قليال بالنسبة إلى 
املراهقني من باريس أو بوزنان أو بيتربورو.
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ــــــة اخلناق على  ــــــدان األوروبي ــــــق البل تضّي
الشــــــبكات االجتماعية بعد قانون فرنسي 
يلزم اآلباء بعدم نشــــــر صور أطفالهم على 
ــــــي دول االحتاد  فيســــــبوك إضافة إلى تبن
األوروبي قواعد تلزم الشبكات االجتماعية 
باحلصول على إذن أبوي للمســــــتخدمني 
ــــــن تقل أعمارهم عن ١٦ ســــــنة أو دفع  الذي

غرامات كبيرة.

} دمشق – أثارت صور متداولة على الشبكات 
االجتماعية تظهر طريقة تكرمي النظام السوري 

لقتاله في املعارك جدال وتهكما واسعني.
ومت توزيع ”ســـاعة حائط“ من البالستيك، 
مـــن قبل ضباط برتب عميـــد وعقيد على ذوي 

القتلى حتمل اسم القتيل في داخلها.
وانتقد معلق:

ويحاول النظام الظهور بشكل القائد الوفي 
ألتباعـــه، واحملـــب لهم، واملهتم باســـتذكارهم 
حتى بهدايا رمزية، لكنه لم يبد مقنعا ملؤيديه.

التواصـــل  وســـائل  علـــى  وانتشـــرت 
االجتماعي مجموعة من التعليقات الســـاخرة 

والرافضة لتلك اخلطوة:
وكتبت صفحة شبكة الثورة السورية على 

فيسبوك:

وكتب معلق على فيسبوك:

وسخر مغرد لبناني:

يذكـــر أنه فـــي نوفمبر ٢٠١٣، صـــدم نظام 
األســـد الرأي العام الســـوري بتقدمي ”رأســـي 
كتعويض لـــذوي ضحاياه في محافظة  ماعز“ 
الســـويداء، وهو مـــا القى جدال واســـعا على 
شبكات التواصل حينها، حيث اعتبر كثيرون 

أن ذلك إهانة وهو أمر مرفوض.
ويبدو أن إيران، كانت أكثر سخاء مع ذوي 
قتالها الذين أقنعتهم بإغراءات املال، وهم من 
فقراء الجئي باكستان وأذربيجان وأفغانستان 
لديها، حيث وافق مجلس الشورى مؤخرا على 

منحهم اجلنسية.
وبطريقة ال تخلو من التراجيديا، اســـتعاد 
النشـــطاء ورواد شـــبكات التواصل تســـاؤال 
طرحته زوجة الرئيس الســـوري أسماء األسد 
فـــي خطابها األخير خـــالل ”األوملبياد العلمي 
السوري“ الشـــهر املاضي، قالت فيه ”وين كنا 
وويـــن صرنا“، في إشـــارة منها إلـــى ”تقدم“ 
الحظته في مجال التعليم ببالدها خالل خمس 

سنوات من احلرب.

فيسبوك متهم الشبكات االجتماعية خالية من األطفال والمراهقين قريبا

بالمحاباة السياسية

كنز سينفذ

[ أوروبا تضيق الخناق على مواقع التواصل بدفتر عائلي

قضت محكمة صينية لصالح شـــركة فيســـبوك العالمية، في نزاعها مع شـــركة صينية ســـجلت نفس االســـم كعالمة تجارية منفصلة لها. وكانت شـــركة 

جونغشـــان بيرل ريفر Zhongshan Pearl River الصينية قد ســـجلت اســـم فيســـبوك، كعالمة تجارية لها في عام ٢٠١٤. وأدى ذلك الحكم إلى توقع 

وسائل اإلعالم المحلية الصينية أن تخفف السلطات الصينية من موقفها المتشدد إزاء فيسبوك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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أصبحت أوطاننا مخيفة مرعبة فنحن 
مخيرون بني املوت قهرا أو املوت قتال 

وفي كل األحوال نحن حتت نعال حكام 
نحن عبيد لهم علماء وإعالميون منهم 

نتعلم شياطني.

تويتر عالم جميل 
لوال أنه يأخذك منك.

ال تخدعنك في احملاكم عبارة 
"العدل أساس امللك" أعرف الكثير

 من اللصوص يضعون على مكاتبهم 
"هذا من فضل ربي".

"إن النقاشات الليبية التي تطول 
وتطول ستصل إلى نقطة يستعني فيها 

أحد األطراف مبسبة أو ببلوك وبهذا 
يستقر كل األطراف في قاع الهاوية".

#ليبيا.

في بالدي.. قد تخسر وظيفتك أسرتك 
أهلك أصدقاءك.. والسبب "رأي

أو فكر"..! تخلف وتعصب قذر وبشع 
جدا جدا جدا..! #ثقافة_مجتمعي.

"كانت السلفية حجرة معزولة في املنزل 
السّني، لكن جماعة احلجرة زاحموا 

أهل الدار وأصحابها، وبعد ذلك 
ابتلعوا أغلب البيت".

جربنا التجمع. جربنا اخلواجنية 
ورجعنا للتجمع. والنافع الله. ماذا 

تبقى؟ اليسار وداعش! االيديولوجيات 
املتحجرة التي سخر منها التاريخ.

#تونس.

إليسا
فنانة لبنانية.

سوريا مختبر لتجربة األسلحة 
بأنواعها، أحيانا تختلق احلروب 

لتجربة "جناعة سالح".

حقوق االنسان فكرة أوروبية ال متت 
ملجتمعنا بصلة، لكن شراء السالح من 

حكومات أوروبية من صميم الثقافة 
احمللية املصرية. #مصر.

الرؤية وإعادة هيكلة األجهزة ومخاطر 
اإلرهاب في الداخل تستدعي رفع 

مستوى حرية الرأي لتعضيد واجب 
درء اخللط في معنى مصلحة الوطن 

والدولة والناس. #السعودية.

كانت الناس تبحث عن نبع املاء 
وجتتمع حوله وتتواصل مع بعضها 

البعض أصبحنا نبحث عن نبع 
الكهرباء لنجتمع حول شحن املوبايل 

ونتواصل.

تتتابعوا

@Asmart tir
”كل هذه الرتب ليس لديها شــــــغل إال توزيع 
الســــــاعات.. في عساكر إلها كذا شهر ما 
ــــــه يحميهم ما عم  نزلت إجازة وضباط الل
يفضوا حلك رؤوسهم وال شافوا صغارهم 

منذ مدة وهؤالء يوزعون ساعات“.

”

@jerrymahers
ســــــاعة حائط لكل أســــــرة قتيل من النظام 
الســــــوري هو ما تقدمه احلكومة السورية! 

هذا هو أرخص مقاتل في العالم.

س

هادي هادي

”تكرمي رمزي ومعنوي، مــــــا الذي مينع أن 
تكون الســــــاعة مصنوعة من الذهب؟ على 
األقل عقارب الســــــاعة. بيعوا كم ســــــيارة 
من أساطيل ســــــيارات املسؤولني وبثمنها 
يقدمــــــون ســــــاعات تكون لها قيمــــــة مادية 

ومعنوية في نفس الوقت“.

Syrian Revolution Network
ــــــاك من نصح عصابة  مــــــن الواضح أن هن
اجلرمية املنظمة في دمشــــــق بأنه من غير 
الالئق توزيع املاعز على أهالي من يقتلون 
ــــــة، ملا في ذلك  في صفوف جيش العصاب
من تشــــــبيه قد يراود أذهــــــان املغرضني، 
وأن أهالي هؤالء يســــــتحقون تكرميا يليق 
ــــــذات أكبادهم فــــــداء لعائلة  بتقدميهــــــم لفل

القرداحي وملاللي قم وطهران.
وبالفعل، فقد مت االستغناء عن املاعز، وفي 
تكــــــرمي القتلى مت تقدمي ســــــاعة حائط لكل 

عائلة، بدل ابنها الذي فقدته!

صورة هو معدل ما ينشره 

زوجان بريطانيان ألبنائهم 

تحت سن الخامسة كل 

عام
200

ّ



} الريــاض – اســـتهوت األلعـــاب الشـــعبية 
القديمـــة بالســـعودية األطفال والشـــباب في 
الماضي لســـهولة أدائها وبســـاطتها، وبثها 
لروح الحماســـة والمنافسة والتسلية والمرح 
لمؤديهـــا، والعتمادها بشـــكل رئيســـي على 
المهـــارات والقدرات البدنيـــة، وخفة الحركة 
والـــذكاء  والمالحظـــة،  والدقـــة  والمنـــاورة 
والتفكير وســـرعة اتخـــاذ القرار فـــي الوقت 

المناسب.
ولعّل أكبر منافس يهّدد األلعاب الشـــعبية 
في الســـعودية هو األلعاب اإللكترونية، التي 
تســـتأثر كثيرا باهتمام األطفـــال، وأصبحت 
منذ ســـنوات تلتهـــم من وقتهـــم الكثير، على 
حساب ممارســـة األلعاب الجماعية الشعبية، 
التي تســـمح لهم بالتجمع في ساحات الحي 

ليعيشوا عالمهم الخاص.
لقد أســـهمت األلعـــاب الشـــعبية القديمة 

بشـــكل رئيســـي وفاعل فـــي تقوية 
الروابـــط االجتماعية وبث روح 

أبنـــاء الجيران  األلفـــة بيـــن 
والشـــباب،  األطفـــال  مـــن 
تمضية  علـــى  وســـاعدتهم 
أوقات فـــراغ مليئة باألنس 
الســـابق،  فـــي  والمحبـــة 
ألنها كانت تمثل التســـلية 
النعـــدام  لهـــم  الوحيـــدة 

أماكـــن الترفيه في الماضي، 
كما أســـهمت هذه األلعاب في 

المحافظة على التراث الشـــعبي 
من االندثـــار بوصفه من الموروثات 

الشـــعبية، التي تتوجب المحافظة عليها 
في الوقت الحالي.

باأللعـــاب  المهتميـــن  أحـــد  اســـتعرض 
الشـــعبية القديمة محمد بن إبراهيم الحواس 
أســـماء األلعاب الشـــعبية القديمـــة، وطريقة 

لعـــب بعضهـــا وقـــال ”إن األلعاب الشـــعبية 
كانت تمارس في الماضي في األعياد والعطل 
األســـبوعية، وغالبـــا مـــا تمارس فـــي أوقات 

المساء“.
وبّين الحـــواس أن عدد األلعـــاب القديمة 
يتجـــاوز  الثالثيـــن لعبـــة، بعضها مخصص 
لـــألوالد وبعضها اآلخـــر للبنـــات، ومعظمها 
يحتـــاج إلى الحركة والخفـــة والقدرة البدنية 
والـــذكاء ومنهـــا لعبة ”طـــاق طـــاق طاقيه.. 
الحبـــل“ ”شـــد  ولعبـــة  جـــرس“  يـــا  رن  رن 
 ولعبة ”عظيم ســـاري.. أو عظيم لح“ و“وحده 
وحده“ ولعبة ”حمد حمد“ و“ســـبت السبوت“ 
و“الدنانة“  و“غلمطـــاء“  ولعبة ”طـــار الطير“ 
و“المغبـــا“  الحجـــر“  و“ســـبع  و“الكعبـــة“ 
و“أم ثـــالث“ و“أم تســـع“ و“لعبة الوشيشـــا“ 
ولعبـــة ”النّباطـــه“ و“الدوامـــه“ و“الدريفـــه“ 
و“حدرجا  أما ألعـــاب البنات فهي ”الخطـــة“ 
يـــا  و“افتحـــي  و“الدبـــق“  بدرجـــا“ 
وردة“ و“الصقـــل أو المصاقيـــل“ 
يابطينـــي“  و“آه  و“الطبـــة“ 
و“صبحكـــم بالخيـــر يالعمال 

العمالية“ وغيرها الكثير.
عالـــم  اجتيـــاح  وأمـــام 
وألعاب  اإللكترونية  األلعاب 
الكمبيوتر البيوت والمحالت 
بدأت األلعاب الشـــعبية التي 
اعتـــاد أن يمارســـها األطفـــال 
فـــي ســـاحاتهم وحاراتهـــم فـــي 
إال يبـــق  ولـــم  تتراجـــع،  الماضـــي 
 القليل من األطفال والبنات الذين يستمتعون 

بنكهتها الخاصة من جيل اليوم من األطفال.
ويبّين أحد المهتمين بالتراث الشعبي في 
الســـعودية، أن التكنولوجيا ثـــورة من حيث 
الشـــكل وليس المضمون، فهي من الممكن أن 
تنقل أســـلوبا حديثا للتراث الشعبي، ولكنها 

ال تغّير منه، مؤكـــدا أن مهما يحدث من تطور 
هائل في التكنولوجيـــا وتقديم ألعاب جديدة 
تتمحور حول المؤثرات السمعية والبصرية، 
فـــإن هـــذه األلعاب لـــن تضاهي فـــي متعتها 
حميميـــة صـــراخ األطفـــال وتراكضهـــم فـــي 

ساحات الحي والحارات.
و يجمع الخبراء في علم االجتماع على أن 
”أول مظهر سلبي لأللعاب اإللكترونية يتجلى 
فـــي الفردانية والعزلة، وهي مســـألة خطيرة، 
على عكس األلعاب الشـــعبية التي تعلم الطفل 
أن هناك دائما أحدا آخـــر، لديه حقوق وعليه 
واجبات، كما تعّلمه النظر إلى األمور من عدة 
زوايا.. فما قد يعتبره هو تعّديا عليه مثال، قد 
يراه اآلخر مجّرد مزاح، فيبدأ الطفل في تعديد 

زوايا نظره للحياة“.
ويؤكـــد هؤالء ”أن األلعاب الشـــعبية فيها 
الكثير من الحوار والكالم والصراخ. والصراخ 
مهم جـــدا لألطفـــال، فيخـــرج الطفـــل الكثير 
من األشـــياء التـــــي تعتـمل داخلـــه، والطفـل 
المدمن علـــى التلفزيون واأللعـاب اإللكترونية 
يفاجـــئ والديـــه من حيـــن إلى آخـــر بصرخة
 غيـــر مبـــررة، تثيـــر خوفهمـــا، والحقيقة أنه 
يحاول أن يخرج ما يشـــعر بـــه من خالل ذلك 

التصرف“.
البنـــات أيضا بـــدأن يعزفن عـــن األلعاب 
و“طار  الشـــعبية مثل لعبة ”حدرجـــا بدرجا“ 
الطيـــر“ التـــي يلعبهـــا األطفال أيضـــا، حيث 
كانـــت البنـــات الصغيـــرات يجتمعن بشـــكل 
البعـــض  بعضهـــن  مـــن  متقاربـــات  دائـــري 
ويتـــم اختيـــار واحدة منهـــن، فتقـــول ”طار 
الطيـــر“ فيقلن ”طـــار“، ثم تحـــاول لخبطتهن 
بالجمادات التي ال تطير، والتي تخطئ تخرج 

من اللعبة.
األلعـــاب  أن  االجتمـــاع  علمـــاء  ويؤكـــد 
اإللكترونية تلّقـــن وتحقن الطفل بما تحتويه، 
تاركة ذلك يعتمل في نفســـيته، بينما األلعاب 
الشـــعبية تبني الشـــخصية، وهذا هو الفرق 
الجوهـــري. فالطفـــل فـــي األلعاب الشـــعبية 
يوضع فـــي مواقـــف ويأخذ قـــرارات ويتعلم 
االندماج، فيتشـــّرب المرونة والذكاء والتحكم 
فـــي أعصابه، وبذلك يبني مواقفه انطالقا مّما 

تعلمه من االحتكاك بأقرانه.
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} القاهــرة – صباح كل جمعة وأحد، يستيقظ 
حي ”الســـيدة زينب“، وتحديدا سوق الجمعة 
وســـط القاهرة، على صياح الديكة والمغرمين 
بصراعهـــا الذيـــن يســـتنفرونها لتتقاتل مع 
بعضها فـــي حلبـــة مصارعة يتحلـــق حولها 

الهواة والمضاربون على حّد سواء.
وترّبى الديكة خصيصـــا للمصارعة بتلك 
المنطقة في تقليـــد قديم، ويجلس المتفرجون 
على مقاعـــد خشـــبية بينما يتصـــارع ديكان 
فـــي مباراة حامية داخل حلبة خاصة تســـمى 
”الكوبانيـــة“، وســـط صيحـــات المشـــجعين 
والمراهنين بجنيهات تزداد وتقل مع سخونة 
الصـــراع، الـــذي ينتهي بمـــوت أو هرب أحد 
الديكـــة، ولهـــذه المصارعـــة قواعد راســـخة 

وحكام يحافظون على قواعدها وقوانينها.
وتشـــتعل المنافســـة بدخول الديكين إلى 
الميدان وانقضاضهما على بعضهما البعض، 
ليتطايـــر الريـــش، ويعمـــد المتنافســـان إلى 
اســـتهداف الرأس باألســـاس، وقد يخسر ديك 
عينه أو عرفـــه في القتال، مـــع ارتفاع صراخ 

الجمهـــور المشـــاهد الذي يشـــجع المنتصر 
بحماس كبير. وللديكة المقاتلة أســـلحتها في 
الصراع، فمناقيرها الصلبة تستعمل إلخضاع 
الخصم، أما أجنحتها فتمّثل أدوات تشـــتيت 
وتضليـــل لذهن الخصم، فيمـــا تعمل قوائمها 
كســـالح فتاك قاتل من ضربة واحدة. وتحظى 
الديكة بإصبع ينتهي بمخلب يســـمى السيف 
تشـــحذه دائما بواســـطة التراب، وهو مسنن 
الرأس كاإلبرة، ويســـتعمل للدفاع أو الهجوم 

ويلحق الضرر المميت بالخصم.
ومع ظهـــور معالـــم التعب علـــى الديكين 
المتصارعين، تصبح فرصة فوز أحدهما أكبر، 
وذلك مع تســـاقط قطرات الدم من جســـديهما، 
وقد تتخلل المصارعة فترة اســـتراحة بغرض 
فحـــص كل من الديكيـــن المتقاتليـــن من قبل 
مالكيهما، وغسل منقاريهما وإعطائهما جرعة 

ماء.
 وتمتد أصول هذه اللعبة إلى أكثر من ستة 
آالف عام، حيث ازدهرت في بالد فارس والهند 
والصين، وتكشـــف المواقع األثرية الرومانية 

عـــن أعمـــال فسيفســـاء تصور الصـــراع بين 
الديكة. أما في مصر فقد انتشـــرت هذه اللعبة 
بعد دخول األتراك إبان فترة الحكم العثماني، 
واستمرت مزاولة هذا النوع من المباريات إلى 
اليوم فـــي العديد من المحافظـــات المصرية، 

لكن شعبيتها انحصرت في القاهرة.
وأكد أحد هواة تربية الديكة بحي ”السيدة 
زينب“، والذي مازال يشـــهد إلى اليوم تنظيم 
مباريـــات للمصارعـــة، أن هـــذه اللعبة، كانت 
منتشـــرة في ربوع مصر حيـــث توجد حلبات 
”كوبانيـــات“ بســـوق الجمعة بالقاهـــرة تعقد 
بهـــا الجمعة واألحـــد من كل أســـبوع حلقات 
للمضاربـــات، كمـــا توجد أيضـــا مثيالت لها 
في مدينة بورســـعيد والغربيـــة وغيرهما من 

المناطق.
والرهانـــات على الديكـــة المتصارعة جزء 
أساســـي في هـــذه اللعبة، وإن كانـــت بمبالغ 
زهيدة، تبدأ بعشـــرة جنيهات ومئة جنيه في 
العـــادة، لكنها قد ترتفع  إلى خمســـمئة وألف 

جنيه مصري.
ويتراهن صاحبا الديكين المتصارعين في 
ما بينهما، فمن يكســـب الرهان يكســـب حصة 
أخرى، أما الرهان خـــارج الحلبة فهو مفتوح 
لمن أراد، فقد يراهن أحد المشجعين جاره في 

الحلقة، أو يدخل أحدهم رهانا ضد خمسة.

ويقـــول أحـــد المتابعين دومـــا لمباريات 
الديكـــة إن المراهنة على صـــراع الديكة باتت 
تحظـــى بالرواج فـــي مصر، كما فـــي العراق 
والســـعودية  والبحريـــن والكويت وســـوريا 
وقطر، فهي تتخطى المألوف والمتعارف عليه 

حتى في دول المنشـــأ األصلية في ما 
يســـمونه برياضة مبـــارزة الديكة، 

كأفغانســـتان وباكستان وتركيا، 
حيـــث تصـــل قيمة الرهـــان في 
دول الخليج إلى مئة ألف دوالر 

للمباراة الواحدة.
وترّبـــى الديكـــة خصيصا 
المصارعـــة،  فـــي  لتتنافـــس 
ويجـــري إخضاعهـــا لتمرينات 

لياقة يومية بهدف تنمية وتقوية 
عضالتها، كما أنها تدهن بالعسل 

لتعزيز قوة جلودها.
ويعـــرف المغرمـــون بهـــذه اللعبـــة 

والمراهنـــون عليها إذا مـــا كان الديك صالحا 
للمصارعـــة أم ال بمجـــرد وصولـــه إلـــى عمر 
الثمانيـــة أشـــهر، ويدربونـــه لمدة ســـنة ثم 
يدخلونه إلى حلبـــة المصارعة لتجربة حظه، 
ففـــي البداية يصـــارع ديكا أقل منـــه حجما، 
وبعدهـــا ديكا في نفس طوله، ثم يشـــارك في 
المصارعة الرئيسية التي يكون عليها الرهان.

ويستخدم مرّبو الديكة البعض من الحيل 
بهـــدف الغش لدعم طيورهم، كأن يقوم أحدهم 
مثـــال بطلي وجـــه الديك بدهـــن حتى يصبح 
أملس وال يتأثر بضربات منقار الخصم، ومن 
الحيل أيضا إقـــدام صاحب الديك على 
وضع رائحـــة كريهة تحت جناح 

ديكه إلبعاد المنافس عنه.
إلى  يلجـــأ  من  وهنـــاك 
إعطاء ديكه بعض األغذية 
المنشـــطة قبـــل المباراة 
ليكون فـــي أفضل لياقته 

البدنية.
ويحـــدد ســـعر الديك 
مـــن خـــالل مقدرتـــه على 
القتـــال، والفـــوز يزيـــد من 
الرهـــان  ويضاعـــف  ســـعره، 
عليه ويـــزداد عـــدد المقبلين على 
شرائه، خصوصا إذا كان لديه سجل حافل 

باالنتصارات.
ورغم االنتقادات التي توجه إلى مصارعة 
الديكـــة والقائميـــن علـــى تنظيمها مـــن قبل 
جمعيات الرفـــق بالحيوانات، فـــال تزال هذه 
الممارســـات منتشـــرة في مصـــر، حيث تربى 
الديكـــة خصيصـــا لتتنافس فـــي دورات غير 

رسمية، تقام بين المحافظات المصرية.

تعد مصارعة الديكة ترفيها شــــــعبيا ينتشــــــر في معظم دول العالم منذ اآلالف من السنني، 
ــــــوان لها، وفي مصر  ــــــك بالرغم من حترمي القوانني واملؤسســــــات املعنية بحقوق احلي وذل

وخاصة األحياء الشعبية من القاهرة ال تزال هذه الظاهرة تتمتع باهتمام شعبي.

ــــــر ألعاب األطفال الشــــــعبية جزءا من التراث الذي يتركه اإلنســــــان لألجيال القادمة،  تعتب
كالعــــــادات والتقاليد التي تنتقل مع الناس من مكان إلى آخر، لكن هذه األلعاب أصبحت 
ــــــا التي تقدم أنواعا من األلعاب التي تســــــتهوي  ــــــوم باالندثار أمام التكنولوجي مهــــــددة الي

األجيال اجلديدة من األطفال.

صراع الديكة يحافظ على انتشاره في القاهرة
[ مباريات أسبوعية تخضع لقواعد ونظام تحكيم [ ديكة تتناول المنشطات قبل المنافسة

حركة وحضور ذهني 

حكم وجمهور حتى الديكة لها تكتيكاتها

مباريات صراع الديكة تقام صباح كل جمعة وأحد في سوق الجمعة وسط القاهرة، حيث يتحلق 

الهواة واملضاربون على حد سواء حول حلبة الصراع يستنفرون الديكة لتتقاتل.

األلعاب الشعبية القديمة في السعودية كانت تستهوي األطفال والشباب في املاضي لسهولة 

أدائها وبساطتها، لكنها أصبحت اليوم مهددة باأللعاب اإللكترونية.

يستخدم مربو الديكة 

حيال كأن يقوموا بطلي 

وجه الديك بدهن 

ليصبح أملس فال يتأثر 

بضربات الخصم

عدد األلعاب القديمة 

يتجاوز الثالثين لعبة، 

بعضها مخصص 

لألوالد وبعضها اآلخر 

للبنات

تحقيق

 األلعاب الشعبية في السعودية تفقد نكهتها أمام األلعاب اإللكترونية



 

هنى الرصاف

} ناغمت دراســـات عدة بين لمســـة من فصام 
وذهـــن األشـــخاص المبدعيـــن، حيث تنشـــط 
منطقة معينة في الدماغ بصورة مفرطة وأكبر 
لدى األشخاص المصابين بفصام الشخصية 
(الشيزوفرينيا)، وهذه هي المنطقة ذاتها التي 
تنشـــط لدى إنجاز الفعل اإلبداعي في العادة. 
أما أحدث الدراسات في مجال علوم األعصاب 
فقد أشـــارت إلى وجود أساس وراثي- جيني 

واحد لإلبداع والجنون في الوقت ذاته.
ويؤكد متخصصون علـــى أن الجينات قد 
ال تلعب دورا حاســـما في تحديد معدل الذكاء 
الفردي أو زيادة فرصة اإلصابة بأمراض مثل 
السكري والســـرطان وأمراض القلب، إال أنها 
قد توفر البيئة المناســـبة وتعمل مثل عنصر 
يجذب اإلنســـان إلى اإلصابة بحـــاالت ذهنية 
معينـــة ومنها مرض الفصام هـــذا، ولكنها قد 

تكون بدرجات متفاوتة من شخص إلى آخر.
ويرى غارث ســـوديم، وهـــو كاتب أميركي 
متخصص فـــي مجال العلوم وله مســـاهمات 
عـــدة في دوريـــات متخصصة منهـــا صحيفة 
نيويورك تايمز ومجلـــة الكونغرس الفصلية، 
أن الفصام أو ما يسمى ”اضطراب الوهام“ هو 
اضطراب ذهاني يتســـم بسلوك اجتماعي غير 
طبيعي من أعراضه الشـــائعة اضطراب الفكر 
والهلوســـة الســـمعية، إضافة إلـــى انخفاض 

المشاركة االجتماعية وغياب اإلرادة.

وعادة ما تبدأ أعراض الفصام بالظهور في 
العشرينات من العمر، وتتفاوت هذه األعراض 
بيـــن المرضى، فهناك الوهـــام وهي تصورات 
منافية للمنطق والواقع كأن يتوهم الشـــخص 
تعرضه للخطر من دون وجود ســـبب منطقي، 
فضًال عن الهلوســـات وهي إدراك حســـي من 
دون وجود أي منبه خارجي كســـماع أصوات 
غير حقيقيـــة أو رؤية أجســـام غير موجودة، 
ويصاحب ذلك اضطراب في التفكير ويســـتدل 
عليه من خـــالل الكالم غيـــر المترابط أو غير 
المفهـــوم، مـــع غيـــاب القدرة علـــى التواصل 
الســـليم مـــع اآلخريـــن. ومن ضمـــن أعراضه 
الســـلبية عدم إظهـــار المشـــاعر أو تغيير في 

تعابير الوجه وتجنب التواصل البصري.
ويؤكـــد ســـوديم علـــى أن المصابين 
بالفصام يخيـــل إليهم أن العالم المحيط 
بهم مركـــب من خليط كبيـــر من األفكار 
والمشـــاهد، ويتســـم ســـلوكهم وفقـــا 
لذلك بالغرابة والتغييـــر المفاجئ في 
الســـلوك والشـــخصية بـــدون وجود 
أســـباب تســـتدعي ذلك، وفي النهاية 
قد يفقـــد المريـــض أي صلـــة تربطه 

بالواقع.
ويؤكد ســـوديم علـــى أن الجينات 
ليست هي المسؤول المباشر عن خلق 
حالـــة الفصام، فقـــد يحدث في ظروف 
نمـــو معينة كأن يتم تعديـــل أو إعادة 
ترتيب هذه الجينات بســـبب متغيرات 
تصاحب تغيرات خارجية وداخلية في 
جســـم اإلنســـان، ولكن في هذا الخليط 
العجيـــب من التغييـــرات الجينية يبقى 
الجاني الحقيقي مجهوًال في تلك الحاالت 
التي صاحبت االنتكاســـات الذهنية التي 
رافقـــت أجيـــاال قديمـــة مـــن المبدعيـــن 

والفالسفة والكتّاب الذين كانت تفسر 
حاالتهم غيـــر الســـوية بالجنون. 

ويكمن السؤال المهم هنا في التعبير التالي: 
هل تزداد فرصة األشـــخاص المصابين بهذا 
االضطراب الجيني في أن يصبحوا مبدعين؟

فـــي الواقـــع، مـــن الصعب التوصـــل إلى 
نتائج مرضية في هذا النطاق بسبب الحاالت 
النـــادرة التي رصدت إصابة مبدعين وعباقرة 
بمرض (الشـــيزوفرينيا)، وفي مثل هذا النوع 
مـــن األبحاث فـــإن العدد الذي يرصـــد كعينة 
بحث يفترض أن يتجاوز المئات، كي تستطيع 
أن ترقى النتائج – في حال مطابقتها الفرضية 

– إلى تكوين صورة واضحة عن هذا الرابط.
لكن الدكتور كريستوفر بادكوك، وهو عالم 
اجتمـــاع في جامعـــة لندن، يعتقد فـــي مقاله 
األخيـــر في مجلة ”علم النفس“ األميركية، بأن 

بعض الباحثين يشـــيرون إلى احتمالية أن 
يجمـــع بعض األشـــخاص بين الجنون 

واإلبداع، وبـــأن هناك أدلـــة متزايدة 
علـــى ذلـــك حتـــى أن نتائج دراســـة 
أميركيـــة كالســـيكية كان عنوانهـــا 

العظمـــة“  ”ثمـــن 

نشرت في العام 1995 وتناولت عينة ألكثر من 
1000 من المواطنين األميركيين الذين سجلوا 
مســـاهمة بارزة في مجـــال الفنـــون والعلوم 
والوظائف العامة والنشـــاط االجتماعي خالل 
القرن العشـــرين، أشارت إلى أن هؤالء جميعا 
وخالل دورة حياتهم قـــد عانوا من اضطراب 
عقلي ما ســـواء أكان معقدا أو بسيطا، وكانت 
معـــدالت اإلصابـــة كالتالـــي: (87 بالمئة منهم 
شـــعراء، 77 بالمئة كتـــاب، 74 بالمئة يعملون 
فـــي المســـرح، 73 بالمئة فنانـــون، 68 بالمئة 

موسيقيون و60 بالمئة ملحنون).
وأشـــارت تفاصيـــل هـــذا البحـــث إلى أن 
أصحاب المهن التي تعتمد في أســـاس عملها 
موضوعيـــة  عوامـــل  علـــى 
مثـــل الدقـــة والتفكيـــر 
والمنطق  العقالنـــي 
ومنهـــم   –
المهندســـون 
ريون  لمعما ا

والمصممـــون والصحفيون وكتـــاب المقاالت 
والنقاد – هم أقل عرضة لالضطرابات العقلية 
فـــي حيـــن يعاني غيرهـــم ممن يمتهـــن مهنا 
تعتمـــد علـــى التعبيـــر االنفعالـــي والتجارب 
الشـــخصية كمصـــدر لإللهـــام مثل الشـــعراء 
والروائييـــن والممثليـــن والموســـيقيين من 
االضطرابـــات الذهانية أكثر من غيرهم، حيث 
خلصـــت النتائج إلى أن كتابة الشـــعر تجعل 
صاحبها وخالل دورة حياته، عرضة أكثر من 
غيره إلـــى االكتئاب والذهان وتســـلط األفكار 

االنتحارية أيضا.
وهذا ما يفســـر أيضـــا أن العديد من كبار 
الشـــعراء علـــى مســـتوى العالـــم قـــد ظهرت 
عليهم بشـــكل أو بآخر وخـــالل مراحل معينة 
من حياتهم، بعض أعـــراض المرض الذهاني 
وأبرزها اضطـــراب الهـــوس االكتئابي، ومن 
األمثلـــة على ذلك فـــي األدب اإلنكليزي: وليام 
بليك، لـــورد بايرون، إميلي ديكنســـون، جون 

كيتس، والت وايتمان، وغيرهم كثيرون.
ومع ذلك، من المهم اإلشـــارة إلى أن مرض 
خالفا  االكتئابي  الهـــوس 
للفصـــام والزهايمـــر ال 
متعلقـــا  مرضـــا  يعـــد 
بالخـــرف، وعلى الرغم 
يأتـــي ضمن  أنـــه  من 
األمـــراض  سلســـلة 
إال  الحادة  الذهانيـــة 
أنـــه نوع مـــن الذهان 
ال  الـــذي  المؤقـــت 
جنـــون  إلـــى  يـــؤدي 
مزمن إال فـــي ما ندر، 
وال يتعـــدى تأثير هذا 
الهـــوس كونـــه ربمـــا 
العقلية  المزايـــا  أحـــد 
التـــي تضيـــف لإلبداع 
أكثر مما تأخذ منه فهو 
قـــد ال يعطـــل الوظائف 
حـــدود  إلـــى  العقليـــة 
يصعب معها التعامل مع 
الواقع اليومي، وبالتالي 
ال يعيق ملكـــة اإلبداع إال 
إذا استمر تأثيره وطال 

زمنه.

} كانربا - ســـاد لعقود عديـــدة أن الرضع منذ 
األســـابيع األولى بعد والدتهم يقومون بتقليد 
تعابير وجـــه األهل والكبـــار وإيماءاتهم، لكن 
دائما كانت هناك شـــكوك حول ذلك ومدى قدرة 
الرضيع علـــى التقليد ورد فعلـــه على حركات 
وتعابير وجه الكبار؛ وقد أثبتت دراسة حديثة 
صحة هذه الشـــكوك، حيث قالـــت: صحيح أن 
الرضيع خالل األشـــهر األولـــى من عمره يهتم 
بســـلوك وحركات الكبار، إال أنه غير قادر على 
تقليد تلك الحركات وتعابير الوجه واإليماءات.
ومن أجل معرفة قـــدرة الرضيع على تقليد 
اإليمـــاءات وتعابير الوجه أجـــرت الباحثتان 
جانيـــن أوســـتنبروك وفيرجينا ســـلوغتر من 
جامعة كوينســـالند في أستراليا، تجارب على 
106 رضع تتراوح أعمارهم بين أسبوع وتسعة 
أســـابيع. خـــالل الدراســـة راقبـــت الباحثتان 
الرضع بدقة لمعرفة ما إذا كانوا يســـتطيعون 
واإليمـــاءات،  الوجـــه  تعابيـــر  تقليـــد  فعـــال 
وتوصلتا إلى أن ”النتائج كانت واضحة تماما 

وتشـــير إلى أن األطفال ال يقلـــدون التصرفات 
التـــي يرونها“، واحتمال أن يظهروا تعبيرا أو 
إيماءة محددة كان بنفس مســـتوى نســـبة أي 

إيماءة أخرى، حسب الباحثتين.
وتفاجأت الباحثتان بالنتائج التي توصلتا 
إليهـــا، إذ كان الهدف األساســـي للدراســـة هو 
معرفة مـــا إذا كان هناك فرق بين قدرة أو عدم 
قدرة الرضيع على التقليد في عمر مبكر وتأثير 
ذلك عليه وعلى تطور ونمو قدراته االجتماعية 
في المراحل الالحقة من العمر. وتشير الدراسة 
أيضا إلى أن القدرة على التقليد ليست مسألة 
وراثية يكتسبها الطفل لدى والدته، وإنما هي 
قدرة يتم تعلمها في األشهر األولى من العمر.

لكن لمـــاذا توصلـــت الكثير مـــن األبحاث 
إلـــى نتيجة مفادهـــا أن الرضـــع لديهم القدرة 
علـــى تقليد تعابير الوجه واإليماءات؟ الباحثة 
كان  الحاســـم  الســـبب  أن  تعتقـــد  ســـلوغتر 
محدوديـــة االختيار بيـــن التعابير واإليماءات 
التي تجرى أمام الرضيع، إذ أن أغلب الحركات 

التي يقوم بهـــا الكبار أمام الطفل كانت تتمثل 
في مد اللســـان أو فتح الفم. ولهـــذا قام فريق 
البحث مع ســـلوغتر باستعراض عدد كبير من 
تعابير الوجـــه واإليماءات لمـــدة 60 ثانية كل 
مرة. فمن التعابير واإليماءات التي تم عرضها 
على الرضـــع باإلضافة إلى مد اللســـان وفتح 

الفم االبتسام والغضب.
وأفادت نتائج الدراســـة أن أّيا من الرضع 
لـــم يقـــم بشـــكل مقصـــود بتقليـــد الحركة أو 
اإليماءة التي كانت تعرض أمامه. وفي الواقع 
فإن األهل يقلدون حـــركات وإيماءات أطفالهم 
أكثر ممـــا يفعل هؤالء. وأشـــار الباحثون إلى 
أن هـــذا أمـــر عادي جدا وال يدعـــو للقلق، ففي 
وقت ما ســـيبدأ الطفل بالتقليـــد في الفترة ما 
بين الشـــهرين السادس والثامن من العمر. في 
كل األحـــوال، االهتمام بالطفـــل ومنحه الوقت 
والحنـــان يبقيان ضروريين ويســـاعدان على 
نمو قدرات الطفل، وكذلـــك العالقة بين الطفل 

واألهل أمر مهم ويؤثر على الطفل.
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◄ قال مسؤول في مجلس الوزراء 
الصيني إن الصين التي تكافح من 
أجل القضاء على الفقر ستنقل هذا 
العام أكثر من مليوني شخص من 

الفقراء من مناطق داخلية نائية إلى 
مناطق أكثر تطورا. وذكرت وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 
عملية نقل الناس الضخمة هذه تمثل 
استراتيجية تهدف إلى انتشال عشرة 

ماليين مواطن من الفقر بحلول عام 
. 2020

◄أكد ادواردو ايسبينوزا نائب وزير 
الصحة السلفادوري أن االغتصاب 

على يد أحد من األقارب وقلة الثقافة 
الجنسية هما السبب وراء حمل 

الفتيات في السلفادور التي تسجل 
فيها أعلى معدالت الحمل بين 

المراهقات في أميركا الالتينية.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن صحة 
األشخاص بين سني 10 و24 عاما 

خصوصا في البلدان الفقيرة لم تحرز 
أي تقدم بسبب النقص المزمن في 

الرعاية الطبية والوقاية ما يهدد 
مستقبلهم، بموازاة التحسن الكبير 

في الوضع الصحي لألطفال دون سن 
الخامسة في العالم.

◄ قرر وزير االتصاالت الهندي تزويد 
الهواتف الذكية في 2017 بلمسة ”أس 

– أو – أس“، إلطالق نداء عاجل من 
أجل إنقاذ المرأة الضحية، لمواجهة 

العنف واالغتصاب اللذين تتعرض 
لهما المرأة الهندية واللذين بلغت 

ضحاياهما حوالي 37 ألف حالة في 
عام 2014.

◄ أكدت دراسة أميركية أن 80 
بالمئة من ذكاء الطفل يعود إلى األم، 

وأوضحت أن الجينات التي يرثها 
الطفل عن أمه هي التي تلعب الدور 

الحاسم في تحديد مستوى ذكاء الطفل 
أكثر من الجينات التي يرثها عن أبيه.

بْدًءا بفان غوخ وروبن ويليامز مرورا بتشــــــارلي شــــــابلن ولورد بايرون وجون ناش، عالم 
ــــــات األميركي الذي فاز بجائزة نوبل فــــــي االقتصاد عام 1994، والذي عانى من  الرياضي
الفصام، وغيرهم العديد من املبدعني، فإن هنالك دوما فكرة ما تدور حول ارتباط اإلبداع 
ــــــة باجلنون، وهذه حقيقة ما زال العلماء من مختلف االختصاصات يتداولونها  أو العبقري

في أبحاثهم.

جمال

املبالغة في تلميع 
األظافر تضر بها

للحفاظ على األزهار لعدة أيام قبل أن تذبل، يمكن االســـتعانة بمثبت الشـــعر لهذا الغرض، حيث 
ترش كمية منه على أغصان األزهار، ويساعد ذلك على حبس الرطوبة بداخلها.

يعد زيت جوز الهند عالجا ســـحريا للشـــعر، فهو يرطب الشعر ويحفز نموه ويحارب االلتهابات، وفي 
حال استخدامه لفترة طويلة يمكن أن يساعد على عالج الشيب واستعادة لون الشعر.

} بـــرد األظافـــر يمكـــن أن يعطيها طلة 
المعـــة صحيـــة ومظهر مشـــذب، غير أن 
الخبراء يقولون إن فعل هذا كثيرا يمكن 
أن يتسبب في إلحاق ضرر باألظافر ألنه 

يجعلها أضعف وأقل ُسمكا.
ويوضـــح ميشـــائيل هانمـــان، مدير 
مدرســـة جولي فيـــزاج لمســـتحضرات 
التجميـــل، أن تلميـــع األظافر بواســـطة 
المبـــرد يمكـــن أن يجعل الظفـــر رفيعا 
للغاية في النهايـــة إلى درجة أن تصبح 

بطانة الظفر حساسة ومؤلمة.
ويســـتغرق األمر فترة طويلة نسبيا 
حتى تنمـــو األظافر مجـــددا نظرا ألنها 
ال تنمو ســـوى نحو ثالثة مّليمترات في 
الشـــهر. وينصح هانمان بتلميع األظافر 
كل أربعة أسابيع. وهذا أقصى ما يجب 
أن تفعله ولكن مـــن المؤكد أن ترك فترة 
ســـتة أســـابيع بيـــن كل عمليـــة تلميع 

وأخرى سوف يكون أفضل.
ليس تلميع األظافر ما يشـــغل المرأة 
ويأخذ جزءا من وقتها لتزيد من جمالها، 
وإنمـــا االهتمام بشـــكل حواجبها أيضا 
يشـــغلها. لكـــن المبالغـــة فـــي االهتمام 
بالحواجـــب والتمادي فـــي نتفها يمكن 
أن ينتهيا إلى بقاء القليل من الشعر في 

الحاجبين فوق العينين.
لذلك نرى أن االتجاه الشـــائع حاليا 
بين النســـاء هـــو الحواجب الســـميكة، 
بحسب خبير المكياج هانمان. فإذا قمت 
بإزالـــة الكثير من شـــعر الحاجب يمكن 
اســـتخدام قلم الحواجب لرســـم القليل 
من الشعر. كما أن مســـحوق الحواجب 
الماكيـــاج،  لحقيبـــة  جديـــدة  إضافـــة 
المســـحوق  بوضع  هانمـــان  ويوصـــي 
بفرشاة رفيعة، وهو يوفر تغطية أقل من 

قلم الحواجب.

الرضع ال يقلدون حركات وإيماءات الكبار

أسرة
[ المصابون بالفصام يرون العالم خليطا من األفكار والمشاهد [ الجينات تشكل عنصر جذب لإلصابة باضطرابات ذهنية

خيط رفيع يفصل بين اإلبداع والفصام

  

} يمر بك األلم.. وتتوالى الصدمات.. تقاوم 
بفعل اإلصرار على البقاء.. لكنك تقف على 

عتبة التحمل متسائال ”إلى متى؟.. وإلى 
أين؟“.. فهل تملك أن تغير الظرف والقدر 
وأن توقف ما تـُرمى به روحك من أحجار 
وحصى تدمي القلب وتوهن عظم الصبر 

والَجـَلد منك وتشعُل روحك شيبا؟..
لم تعد تِرفًا بما يكفي لتفنى عند أصغر 
زلة.. ولست بليدا بما يكفي لتقف متفرجا 

على قلة حيلتك دون أن تنبـَُس ببنت تمّرد.. 
ويظّل عزاؤك الدائم أنك لست وحدك الذي 
يرزح تحت نير القسوة والعالم الدموي.. 
فإن أنت إال نملة في مملكة الموت اليومي 

وسماجة نشرات األخبار.
لست بعيدا عن الحدث لتقلب الموجة 
وتغير المزاج بأن تستمع ألغنية هابطة 
وتتفرج على مطربة صاعدة وهي تتلوى 

على إيقاع عصر لم يعد يشبه ماضيك.. فال 
الزمان وال المكان لك.. برغم كل ما تبديه 
من فرح مصطنع وكل ما تبني عليه آتيك 

من روايات ينسجها بقايا األمل فيك.. أنت 
تنتمي لتلك األرض.. وأنت تصّر على أال 

تغادرها حتى وإن غادرتك.. وال شيء مما 
تقرُأه مخيتلك وتجليات واقعك قد يوحي 

بفرج قريب.
أرض السواد لم يعد يسودها الزرع بل 
ثياب الحداد.. ال ترى من ماضيك وحاضرك 
وآتيك غير نسوٍة يتشحن بالسواد.. فيهّن 

من تمزق ثيابها وتلطم بكفيها الصدر 
والخدود.. وفيهن من تجلس بكامل أناقتها 

وهي تمسح دمعتين طائشتين تفرا عنوًة 
من عينيها.. لتتهامس النسوة بخبث قائالت 

إنها ”دمعة الَمْسَعـَدة!“..
كم تتمنى أن تكون أحزانك شحيحات 

مثل دمعات النساء السعيدات!.. فحين تغمر 
السعادة  إنسانًا يصبح الدمع عصيا.. بيد 

أن أفراحك هي التي بدت شحيحة عصية 
مثل تلك الدمعات.. والماضي أمامك.. 

يقرأ طالع القادم من أيامك.. وأنت تحاول 
جاهدا أن تصعـّر خّد تصديقك.. ”ولكنها 

الحقيقة فاآلتي أسوأ!“. هكذا يحدثك كل من 
حولك وأنت تتبع صوتا فيك يوشوشك بأن 
اآلتي أفضل.. فتصّر أن بكاءهم على أطالل 

الراحلين من بشر وأمكنة وأزمنة ما عاد 

يجدي فالعمر واحد..
”كم عمرا سنحتاج لنشهد ذلك األفضل؟“.. 

يسائلونك.. وهم يزيدونك رجما بيأسهم 
ومعهم القدر والظرف والخيبات، إذ أنت 

تتسلح بالمباالتك حينا وبحكم اعتيادك حينا 
وبمللك أحيانا أخرى، وتحاول في ساعات 

تجليك أن تفكر في طريقة تجمع بها ما 
يدميك من حجارة لتعيد تصنيعها فتعّبد 
بها طريقك وطريق أبنائك!، وتبني داخًال 
يزيد ارتفاعا وليس هشاشة، كلما ازدادت 

مصائبه!
تتشبث ببعضك، ففي القلب كنز إصرار 
ال نفاد له.. (إن شئت أن تصّدق)، وفي تلك 
الفسيفساء المسماة ”حياتنا“ تحّس أنه 

يمكنك ربما أن تكون مخلصا نقيا صبورا 
بما يكفي لتضع حصاتك الصغيرة في 
مكانها الصحيح من جدار تلك األرض، 

فيكتمل المشهد وتتضح الصورة ويصبح 
لحياتك معنى وغاية. وإذ تقف على أعتاب 

إكتمال مهمتك لن تتساءل بعدئذ ”إلى 
متى؟“.. وال ”إلى أين؟“.. ألن ”على هذه 

األرض ما يستحق الحياة“، وألن في 
انتظارك وتساؤالتك هدر لحياتك التي هي 
بال شك أغلى من دمعات النساء السعيدات.

«دمعة املسعدة!»

باختصار

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

 الفصـــام هـــو اضطـــراب ذهاني 
يتســـم بســـلوك اجتماعـــي غير 
طبيعـــي مـــن أعراضه الشـــائعة 

اضطراب الفكر

◄
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كالسيكو النجم والصفاقسي محوره صدارة الدوري التونسي
[ الترجي يخوض اختبارا سهال لتدعيم حظوظه

} لندن - يطمح املهاجم الدولي جيمي فاردي 
الذي حقق موســـما تاريخيا مع ليستر سيتي 
وقـــاده إلـــى الفوز بلقـــب الـــدوري اإلنكليزي 
املمتـــاز للمرة األولى في تاريخـــه، إلى البناء 
على جتربته الشخصية من أجل منح الفرصة 
لآلخرين للســـير على خطـــاه، وذلك من خالل 
إطالقـــه ألكادميية لتأهل الشـــبان أطلق عليها 
اســـم ”في 9“. ويســـعى فـــاردي (29 عاما) من 
خالل إطالق أكادميية خاصـــة به إلى التأكيد 
على أن ال أحد يعلم ما يخبئه له املستقبل وأن 
علـــى اجلميـــع القتال من أجـــل حتقيق احللم 
مهما كانت احلواجز التي تواجهه، مســـتندا 
فـــي ذلـــك على مـــا اختبـــره شـــخصيا خالل 

مشواره ”اخلرافي“.
ويريد فـــاردي أن مينـــح الفرصة لالعبني 
الهواة الذين ال ميلكون اإلمكانية أو العالقات 
التـــي تخولهم تلقـــي التمارين املناســـبة لكي 
يصبحـــوا جنوما. وأكد فـــاردي خالل مؤمتر 
صحافي في ملعب ”كينغ باور ستاديوم“ الذي 
بالنســـبة إلى  كان مســـرحا لقصـــة ”خيالية“ 

ليســـتر، ”قيل لي إني كنت قصير القامة، إني 
لم أكن جاهـــزا بدنيا“. وتابـــع ”ال أعتقد بأنه 
يصح القول ألحد في ســـن اخلامسة عشرة أو 
السادسة عشرة أنه ليس جيدا مبا فيه الكفاية 
ألنـــه ال يزال أمامه الكثير من الوقت لكي ينمو 
ويتطـــور. هذا هو الســـبب الـــذي دفعني إلى 
افتتـــاح أكادمييـــة. وعلى األرجح فـــإن هناك 
املئـــات الذين قرروا التخلي عـــن اللعب ألنهم 

سمعوا احلديث ذاته“.
وواصل حديثه ”نأمل بأن جندهم وندخلهم 
إلى األكادميية من أجل مساعدتهم على التقدم. 
أنـــا جنحت في حتقيق هـــذا األمر. األكادميية 

موجـــودة هنـــاك مـــن أجـــل أن يـــرى الناس 
أنـــه باإلمـــكان حتقيق هـــذا األمـــر. الالعبون 
الذين ســـينضمون إذا ما عملـــوا بجهد كبير 
سيحصلون على فرصة التمرن بقيادة مدربني 
بحســـب مقاييس الدوري اإلنكليـــزي املمتاز. 
وبإمكاننـــا أن مننحهم فرصة حتقيق اخلطوة 

االنتقالية“ من الهواية إلى االحتراف.
هـــذه  إلـــى  الدخـــول  فرصـــة  أن  ويذكـــر 
األكادميية ســـتكون مجانية ودون دفع رسوم 
اشتراك، وسيتم استقبال الطلبات انطالقا من 
هذا الشـــهر على أن يحتضن مركـــز التمارين 
اخلاص مبانشستر سيتي احلصص التدريبية 
خالل توقف املوســـم. وستشمل الدفعة األولى 
42 العبا تتراوح أعمارهم بني 17 و33 عاما وهم 

سيلتحقون باألكادميية خالل العام املقبل.
وجديـــر باإلشـــارة أن فاردي ميـــول جزءا 
كبيـــرا من املشـــروع اجلديد، وهـــو يطمح ألن 
حتقـــق أكادمييـــة ”فـــي 9“ االكتفـــاء الذاتـــي 
مستقبال. ومن املؤكد أن اخلطوة التي قام بها 
فـــاردي تظهر أنه شـــخص ال ينســـى ماضيه. 
فقبل خمســـة أعوام، كان فـــاردي العبا هاويا 
يدافع عن ألوان ستوكســـبريدغ بارك ســـتيلز 
فـــي الدرجة السادســـة اإلنكليزية (الســـابعة 
فعليا) إلى جانب عمله بدوام جزئي في مصنع 

للجبائر الطبية.
ومـــن املؤكد أن فاردي لـــم يكن يحلم حتى 
بأن يصل به األمر ألن يدافع عن ألوان املنتخب 
اإلنكليـــزي، لكن هذا األمر حتقق هذا املوســـم 
بعدما وضع ليستر على صدارة الدوري للمرة 
األولـــى منذ أوائل موســـم 2000-2001 ثم بقي 
متربعـــا عليها حتـــى توج في نهايـــة املطاف 

باللقب.
”إنه مثـــال لكل العب طموح“، هـــذا ما قاله 
ســـابقا قائد ليستر السابق ستيف وولش عن 
فاردي الذي دخل تاريخ الدوري املمتاز بعدما 
أصبح أول العب يجد طريقه إلى الشـــباك في 
11 مباراة متتالية منذ انطالق الدوري املمتاز 

موسم 1993-1992.
ويبدو أن النجاح الـــذي حققه فاردي هذا 
املوســـم لن يدفعه إلى نسيان املاضي وجتلى 
ذلك في قوله ”عليك أال تنســـى أبدا أيام اللعب 
مع الهـــواة.. ســـواء كانت جميلة أو ســـيئة، 
فاجلذور التـــي تأتي منها تبقـــي قدميك على 

األرض“.

رياضة

فاردي يمنح األمل لجيل جديد ببعث أكاديمية {في 9}

مراد البرهومي

} ضمـــن أول االختبـــارات القويـــة للنجـــم 
الســـاحلي في مرحلة إياب الدوري التونسي، 
يتطلـــع متصدر الترتيـــب برصيد 65 نقطة من 
24 جولـــة إلى تحقيق نتيجـــة إيجابية عندما 
ينزل ضيفـــا على النادي الصفاقســـي تضمن 
لـــه االبتعاد في الصدارة بفارق ســـت نقاط أو 
المحافظـــة علـــى األقل على الفـــارق ذاته ضد 
مالحقه المباشـــر الذي جمع إلـــى حد اآلن 62 

نقطة.
وســـتنحبس األنفاس في هذا الكالســـيكو 
”الملتهـــب“ بيـــن فريقيـــن حققا نتائـــج جيدة 
جعلتهما يتراهنان بقـــوة على اللقب ومعهما 
الترجـــي التونســـي صاحـــب المركـــز الثالث 
برصيد 61 نقطة الذي ســـينزل بدوره األربعاء 
ضيفا على الشـــبيبة القيروانية التي تتنافس 

من أجل ضمان البقاء.
وتســـتمد قمة الجولة الخامسة والعشرين 
من الـــدوري أهميتها كونها قد تحدد بنســـبة 
كبيرة مصير اللقب، ففوز النجم الســـاحلي قد 
يجعله في موقـــف جيد للغاية من أجل إنجاح 
موسمه وتتويج جهوده بالحصول على اللقب 
الذي غاب عنه منذ زهاء عشر سنوات وتحديدا 
ســـنة 2007، في حين يأمل النادي الصفاقسي 
المتعثر فـــي الجولة الماضية خـــارج ميدانه 
أمام اتحاد بنقـــردان في إعادة توزيع األوراق 

من جديد واللحاق بالنجم في المركز األول.

كالسيكو الثأر

يلوح هذا الكالســـيكو ســـاخنا ومحتدما، 
حيـــث يرنـــو الفريـــق المضيف وهـــو النادي 
الصفاقســـي إلى ”الثـــأر“ من منافســـه والرد 
على خســـارته بثالثيـــة في مبـــاراة الذهاب، 

وهـــو يدرك جيـــدا أن أي نتيجة بخالف الفوز 
قـــد تبعده منطقيـــا عن المنافســـة على اللقب 
وتقلل حظوظه من حظوظه في المراهنة عليه 
قبل خمس جـــوالت فقط من نهاية منافســـات 

الدوري.
ويخـــوض النـــادي الصفاقســـي المباراة 
منقوصا من خدمات قائده وهدافه علي معلول 
الذي تعرض لعقوبة اإلبعاد لمباراتين بسبب 
أحـــداث عنف خـــالل المبـــاراة الماضية، لكن 
بالتوازي مـــع هذا الغياب المؤثر، فإن الفريق 
سيستعيد خدمات صانع ألعابه الدولي محمد 
علـــي منصر الـــذي ترك في المبـــاراة األخيرة 
فراغـــا كبيرا ولـــم يقدر أحد مـــن زمالئه على 
تعويضـــه بالشـــكل المطلوب، وهـــو ما أكده 
مدرب الفريق التونسي شـــهاب الليلي، حيث 
أوضح أن المهمة لن تكون ســـهلة بالمرة ضد 
منافـــس يعيـــش فتـــرة زاهية، مضيفـــا ”رغم 
الغيـــاب المؤثـــر للقائد علي معلـــول، إال أننا 
مقرون العزم على تحقيق الفوز، حاولنا خالل 
فترة اإلعداد األخيرة تجاوز بعض الصعوبات 
الهجومية، ونحن اليوم جاهزون تماما للفوز 
والمحافظـــة علـــى أمالنا فـــي الحصول على 

اللقب“.
ومن جهته فإن النجم الســـاحلي اســـتعد 
بشـــكل مثالي لهذه المبـــاراة، حيث خاض في 

نهاية األســـبوع الماضي مبـــاراة ذهاب الدور 
ثمن النهائي مكرر المؤهل لدور المجموعتين 
في مســـابقة كأس االتحاد األفريقي وفاز على 
نـــادي مونانـــا الغابوني بثنائيـــة نظيفة، في 
مباراة كانت بمثابة اإلعداد األمثل لكالســـيكو 
الدوري الذي سيستعيد خالله فريق ”جوهرة 
الســـاحل“ خدمـــات بعض ركائـــزه على غرار 
المدافع عمار الجمـــل ومهاجمه الدولي أحمد 

العكايشي.
وأوضـــح مـــدرب النجم التونســـي فوزي 
البنـــزري أن المبـــاراة ســـتكون قوية وصعبة 
للغاية، لكنها لن تحسم مصير الدوري بما أن 
الفرق المتراهنة على اللقب ســـتتنافس تباعا 
ضـــد بعضها البعـــض في الجـــوالت القادمة، 
غيـــر أنه لم يخـــف رغبته القويـــة في تحقيق 
الفوز، مؤكـــدا ”رغم أن التعـــادل قد يرضينا، 
إال أننـــا نريد الفوز وتأكيـــد جدارتنا باحتالل 
صدارة الترتيـــب، جاهزيتنا الذهنية والبدنية 
ستســـاعدنا على تحقيق الفوز واالبتعاد أكثر 

في الصدارة“.

عين على الصدارة

غير بعيـــد عن ملعـــب صفاقس، ســـينزل 
الترجـــي الرياضـــي التونســـي الثالـــث فـــي 

الترتيب ضيفا على الشبيبة القيروانية وعينه 
علـــى حوار ”الكالســـيكو“، حيـــث يتطلع إلى 
تحقيق االنتصار على أحد فرق أسفل الترتيب 
واالقتراب أكثر ما يمكن من أحد منافسيه على 

اللقب.
ومهمة الترجـــي تبدو فـــي المتناول ضد 
فريق الشـــبيبة صاحـــب المركز 12 برصيد 26 
نقطة، خاصة أن هذا الفريق عانى طيلة الفترة 
الماضية من ســـوء النتائج األمر الذي تسبب 
في إقالـــة مدربه الفرنســـي باســـكال جانين، 
ولهذا الســـبب ينطلـــق فريق ”باب ســـويقة“ 

بحظوظ وافرة خاصة بعد تعادله المرضي 
خارج ميدانه الســـبت الماضي خارج 

ملعبه مع مولدية بجاية الجزائري 
ضمـــن منافســـات كأس االتحاد 

األفريقي.
الترجـــي  وســـيخوض 
المبـــاراة بتشـــكيلة مثالية، 

حيث سيســـتعيد خدمات هدافه ياســـين 
الخنيسي فضال عن إمكانية التعويل على 

الدولـــي فخرالدين بن يوســـف الذي تعافى 
مـــن اإلصابة، كما أن الفريق يدرك جيدا أن أي 
نتيجة أخرى بخالف الفوز ســـتقلص حظوظه 
كثيرا في المراهنة علـــى اللقب بما أن الفارق 

الذي يفصله حاليا عن النجم قد يتسع أكثر.

تتوجه أنظار املتابعني للدوري التونســــــي 
ــــــدور لقاء  ــــــوب أين ي ــــــى عاصمــــــة اجلن إل
حاســــــم ومعركة قوية مــــــن أجل الصدارة 
بني اجلارين الســــــاحليني النجم الرياضي 
الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي، 
في حني يحل الترجي الرياضي التونسي 
ــــــى الشــــــبيبة القيروانية  ــــــث ضيفا عل الثال
ــــــر من  ــــــراب أكث يحــــــدوه أمــــــل فــــــي االقت

الصدارة. 

جولة الحسم

جذورك األصلية تبقي قدميك على األرض

متفرقات
◄ كشف أســـطورة فريق نيوكاسل السابق 
آالن شـــيرر عن صعوبة االحتفاظ باألسباني 
رافائيـــل بينيتيـــز، مديرا فنيـــا للفريق في 
حـــال هبوطـــه للدرجـــة الثانيـــة. ويواجـــه 
نيوكاسل شـــبح الهبوط حال فوز سندرالند 
األربعـــاء علـــى نظيره إيفرتون فـــي املباراة 
التـــي جتمعهما ضمـــن منافســـات الدوري 
اإلنكليزي. وقال شيرر، في تصريح صحافي 
”سأكون مندهشـــا إذا قرر رافائيل البقاء مع 
نيوكاسل حال هبوط الفريق 
إلـــى الدرجـــة الثانيـــة“. 
كان  ”بينيتيز  وأضـــاف 
يقود ريال مدريد منذ 6 
أشـــهر، كما فاز بدوري 
أبطـــال أوروبـــا 
ليفربول،  مـــع 
وحقـــق 
جناحـــات 
أخـــرى مـــع 
التـــي  األنديـــة 

دربها“.

◄ وضع الفرنســـي جو ويلفريد تســـونغا 
املصنف سابعا، حدا ملشاركته في دورة روما 
املختلطة خامـــس دورات املاســـترز لأللف 
نقطـــة في كـــرة املضرب البالغـــة جوائزها 

4.3 ماليـــني يورو للرجـــال و2.4 
مليـــون يـــورو للســـيدات بعد 
إعالنه عـــن انســـحابه بداعي 
تســـونغا  وأصيب  اإلصابـــة. 

خالل التدريب في احلالبني، 
وقرر عـــدم االســـتمرار في 
الـــدورة بهدف عـــدم تفاقم 

إصابتـــه قبـــل انطالق 
بطولـــة روالن غاروس 
ثانـــي  الفرنســـية، 
بطوالت الغراند سالم 
األربـــع الكبرى في 22 

مايو.

◄ يبـــدو أن املفاوضـــات بـــني برشـــلونة 
األســـباني والنجم الفرنسي حامت بن عرفة 
العب نيس ال تزال قائمة، حيث ذكرت تقارير 
إعالمية في فرنســـا أن بن عرفة سافر إلى 
برشلونة للتفاوض بشأن تفاصيل انتقاله 
إلى النادي األسباني في الصيف املقبل. 
ولكن تقارير صحايفة أسبانية نقلت 
عـــن بن عرفـــة قوله ”لم أســـافر كما 
ســـمعت في وســـائل اإلعـــالم، أنا 
فـــي نيس وأركز مـــع الفريق على 
املبـــاراة األخيـــرة. كل تركيزي أن 
أحقق أهدافي مع نيس حتى النهاية“. 
ويذكر أنه فـــي األيام األخيرة تزايدت 
األنباء عن اهتمام كبير من برشلونة 
بضـــم حامت بـــن عرفة صانـــع ألعاب 
نادي نيس الفرنســـي بعد املســـتوى 
الكبيـــر الذي قدمـــه هذا املوســـم في 

الدوري الفرنسي.

مـــن  كبيـــرا  جـــزءا  يمـــول  فـــاردي 

املشـــروع الجديد، وهو يطمح ألن 

تحقق أكاديمية {فـــي 9} االكتفاء 

الذاتي مستقبال

◄

«لألسف هناك العبون ليسوا على قدر املسؤولية ومكانهم خارج النادي، ومن ال يرغب في 

التغيير في املباريات القادمة عليه أن يحضر عرضا رسميا وستتم املوافقة على رحيله}.

مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك املصري

«أستغرب من التوقيت الذي وجهت فيه الرابطة الدعوة لعلي معلول قبل يومني من الكالسيكو، 

ولذلك أعتقد أن هناك نية مبيتة إلحداث البلبلة لعلي معلول واملدرب والفريق ككل}.

 عبداحلميد عميرة
الكاتب العام للنادي الصفاقسي التونسي

◄ أعلن نادي أودينيزي اإليطالي 
رسميا عن ضم الالعب التونسي 

حمدي الحرباوي انطالقا من 
الموسم المقبل في صفقة انتقال 

حر، وذلك بعد انتهاء عقد الالعب 
مع ناديه لوكيرن البلجيكي.

◄ أعاد نادي الهالل السعودي 
فتح باب المفاوضات مع محور 
فريق الشباب الدولي عبدالملك 

الخيبري بعد تعثرها خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية بسبب مغاالة 

الالعب.

◄ أنقذ مروان محسن فريقه 
اإلسماعيلي من هزيمة محققة أمام 

ضيفه إنبي، وسجل هدفا قاتال 
عدل به نتيجة المباراة، وذلك 

ضمن الجولة الثامنة والعشرين 
للدوري المصري لكرة القدم.

◄ قررت لجنة المسابقات التابعة 
التحاد الكرة المغربي إجراء 

تعديل على توقيت مباراة القمة 
المرتقبة بالدوري المغربي بين 

الوداد البيضاوي المتصدر 
والفتح صاحب المركز الثالث.

◄ أعلن نادي الشباب اإلماراتي 
لكرة القدم عن التعاقد رسميا مع 

الهولندي فريد روتن، ليكون مدربا 
جديدا للفريق في الموسم المقبل 

خلفا للمدرب البرازيلي كايو 
جنيور.

◄ يبدو أن حارس نادي مولودية 
الجزائر فوزي شاوشي بات قريبا 
من العودة إلى المنتخب الوطني 
الجزائري بعد غياب دام 3 أعوام، 

حيث طالب مدرب حراس المنتخب 
بولي من نظيره في مولودية 

الجزائر بتجهيز شاوشي للعودة 
إلى صفوف الخضر من جديد.

نيوكاسل حال
إلـــى الدرج
وأضـــاف
يقود ريال
أشـــهر،
أب

األ
درب

يدات بعد
به بداعي
ســـونغا 
حلالبني،
رار في 
تفاقم
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والش يخطط لتطعيم 

ليستر بالعبين جدد

} لندن - أعرب مدير إدارة التعاقدات بليستر 
ســـيتي بطل الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكرة 
القدم، ســـتيف والش عن اعتقاده الشديد بأن 
ناديه سيركز على ضم العبني جدد عقب نهاية 
املوسم احلالي شرط امتالكهم ألخالقيات عمل 
مميزة لتعزيز التشكيلة التي تستعد للمنافسة 

على جبهتني.
وشـــق ليســـتر طريقه نحو أول ألقابه في 
الـــدوري اإلنكليزي قبل مباراتـــني على نهاية 
املوســـم، متفوقا على منافسيه وهو ما يرجع 
في جانب منه إلى اإلرادة القوية مقارنة ببقية 
الفـــرق، وقال والـــش إن التركيـــز على تعزيز 
شخصية الفريق سيشـــكل العنصر األساسي 

في سياسة التعاقدات.
وأضـــاف والش، أحـــد مســـاعدي املدرب 
كالوديـــو رانييري، أن ”األمـــر يتعلق بضمان 
أن الالعبـــني الذين ســـنقوم بضمهم ميتلكون 
شـــخصية قوية وســـينهضون باملهـــام التي 
ســـنكلفهم بهـــا عندما نفقـــد الكـــرة“. وتابع 
حديثه قائال ”منلك البصمة الوراثية اخلاصة 
بنا. بالنســـبة إلي.. فإن األمـــر ال يقتصر على 
قدراتهـــم على التعامل مع الكرة ولكن أنظر ملا 
ميكن أن يقدمونـــه للفريق عندما نفقد الكرة“. 
واســـتطرد ”من املؤكد أن شـــخصية اإلنسان 
تتضح مع الوقت. إذا ما كنت مستعدا إلجراء 
تغييـــر (في مهمتك كالعب) وعندما نفقد الكرة 
كفريق، فهذا يكشـــف عن الكثير من أخالقياتك 

في العمل“. 
وأقـــر والـــش، الذي ضـــم ريـــاض محرز 
وجنولـــو كانتـــي للفريـــق مـــن دوري الدرجة 
الثانيـــة الفرنســـي، بـــأن ليســـتر بحاجة إلى 
تعزيز صفوفه وعينه على املشـــاركة في دوري 
األبطال املوسم املقبل، إال أنه أكد أن النادي لن 
يحيد عن استراتيجية التعاقدات التي خدمته 
بشكل جيد للغاية في املاضي. وأضاف ”أعتقد 
أننا ســـنكون بحاجة إلـــى املزيد من الالعبني. 
سننتقل من خوض مباراة واحدة في األسبوع 
هـــذا العام خلوض مباراتني أســـبوعيا. وهذا 
فـــي حد ذاته يقول إنك بحاجـــة إلى املزيد من 
الالعبني“. وتابع ”نحـــن نلعب اآلن في دوري 
األبطال وهذا رائع حقا لليســـتر أن يشارك في 

دوري األبطال“.

باختصار

شهاب الليلي:

رغم الغياب المؤثر للقائد 

علي معلول، إال أننا مقرون 

العزم على تحقيق الفوز

ين ج ل ب
”باب ســـويقة“
ادله المرضي
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فه ياســـين 
لتعويل على
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يدرك جيدا أن أي 
ـــتقلص حظوظه 
ب بما أن الفارق 
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} بوينوس آيرس - يبدو أن النجم األرجنتيني 
لبرشلونة األســـباني ليونيل ميسي سيشارك 
مع منتخب بالده في النســـخة املئوية لبطولة 
كوبا أميركا املقررة الشهر املقبل في الواليات 
املتحـــدة، لكنه ســـيتغيب عن نســـخة أوملبياد 
ريو دي جانيرو املقررة من 5 إلى 21 أغسطس 

املقبل.
واعترف ميســـي، الفائز بالذهبية األوملبية 
عام 2008 في بكني، بأنه كان يتمنى املشـــاركة 
فـــي أوملبياد ريو 2016، قائال عقب اســـتبعاده 
مـــن املدرب خيـــراردو مارتينو من التشـــكيلة 
األوملبيـــة ”كنت أحبذ الذهاب إلى أوملبياد ريو 
ألن جتربتـــي في األلعاب األوملبية (بكني 2008) 

كانت مذهلة، ليس ألننا فزنا بل بسبب اخلبرة 
التي اكتسبتها“. وتابع أفضل العب في العالم 
”املكوث فـــي القرية األوملبية ولقـــاء رياضيني 
نخبويني آخرين من رياضات أخرى وأن تكون 
رياضيا آخـــر بينهم، فالتجربـــة كانت رائعة. 
كانت جتربة رائعة حتى وإن لم نبق في القرية 
األوملبية لفترة طويلة. كأس العالم تشكل حدثا 
رائعا لكن األلعاب األوملبية شيء مميز جدا“. 

ووقع املنتخب األرجنتيني في كوبا أميركا 
ضمن املجموعـــة الرابعة إلى جانب تشـــيلي 
التـــي حرمته مـــن لقب النســـخة املاضية عام 
2015 وستكون املواجهة األولى مليسي ورفاقه 

ضد حاملي اللقب قبل لقاء بنما وبوليفيا.

} مدريد - ينتظر أن يحسم املهاجم األسباني 
فرناندو توريس مســـتقبله خالل األيام املقبلة 
مع أتلتيكو مدريد، الذي يلعب في صفوفه على 
ســـبيل اإلعارة، حيث يرغب في معرفة مصيره 
قبـــل التوجه إلى ميالنو خلوض نهائي دوري 
األبطال األوروبي ضد ريال مدريد يوم 28 مايو 

اجلاري. 
وكشفت تقارير صحافية أن وكالء توريس 
(32 عاما) سيجتمعون خالل الساعات القادمة 
مع مسؤولي ”الروخيبالنكوس“ لالتفاق حول 
ما إذا كان سيســـتمر بصفوف الفريق، القادم 
إليه على ســـبيل اإلعارة من إيه سي ميالن، أم 
سيعود إلى الفريق اإليطالي في يونيو املقبل. 

املدريـــدي  للفريـــق  الفنـــي  املديـــر  وكان 
األرجنتينـــي دييغـــو ســـيميوني، قـــد أعطى 
موافقته إلدارة النادي على اســـتمرار توريس، 
وذلك قبل أيام من تســـجيله في مرمى البارسا 

في ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليغ. 
وينتظـــر أن يتفـــاوض النادي مـــع وكالء 
توريـــس ونـــادي ميـــالن بشـــأن اســـتمراره 

ملوسمني آخرين. 
ويذكـــر أن توريـــس وصلتـــه العديـــد من 
العـــروض املليونيـــة لالحتـــراف فـــي الصني 
والدوري األميركي، لكـــن الالعب كان قد أبدى 
مســـبقا رغبته في البقاء بالنادي الذي ترعرع 

في صفوفه.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قضية بالتيني تكتسح اجتماعات فيفا في انتظار حسم مقعده

[ جياني إينفانتينو: قرار المحكمة يجب أن يحظى باالحترام [ فولفغانغ نيرسباخ: القرار قاس جدا بالنسبة إلى بالتيني

} مكســيكو - ألقــــت قضية رئيــــس االحتاد 
األوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بالتيني 
بظاللهــــا على اجتماعــــات االحتاد الدولي في 
مكسيكو، حيث افتتحت أعمالها بجلسة أولى 
للجنة التنفيذية اجلديدة أو ما يعرف مبجلس 
فيفا، االثنني، خصصــــت لتدارس ردود الفعل 
من احلكم وتبادل اآلراء بخصوص هذا امللف 

الشائك.
وجــــاءت أبرز املواقــــف بخصوص احلكم 
الذي أصدرته محكمة التحكيم الرياضي بحق 
بالتيني من رئيس فيفا اجلديد السويســــري 
جيانــــي إينفانتينو الذي عمل حتت إشــــراف 
النجم الفرنســــي الســــابق كأمني عام االحتاد 

األوروبي لكرة القدم. 
ومثلمــــا كان متوقعا من شــــخص يشــــغل 
منصب رئيس فيفا، أكد إينفانتينو في حديثه 
مع الصحافيني أن عليه ”احترام القرار“ الذي 
اتخذتــــه محكمة التحكيــــم الرياضي، مضيفا 
أنــــه ”علــــى الصعيد الشــــخصي، مــــن املؤكد 
أنــــي حزين جدا بخصوص هــــذا القرار. قمنا 
بأشــــياء رائعة معا في االحتاد األوروبي لكرة 
القدم وأريد حقا أن أحافظ على هذه الذكريات 

اإليجابية“.
ويذكــــر أن محكمــــة التحكيــــم الرياضــــي 
أصدرت حكمها فــــي بالتيني بتقليص عقوبة 
إيقافــــه مــــن 6 إلــــى 4 أعوام عن ممارســــة أي 
نشــــاط مرتبط بكــــرة القدم، وبالتالي خســــر 
األخيــــر معركته لتبرئة نفســــه من التهم التي 
طالته عقب فضيحة الفساد التي هزت االحتاد 
الدولي للعبــــة. وكان بالتيني (60 عاما) يأمل 
بتبرئتــــه من أجل العودة إلى رئاســــة االحتاد 
األوروبــــي قبل انطــــالق كأس أوروبا، بيد أن 
احملكمــــة أصــــدرت قرارها النهائــــي واكتفت 
بتقليص العقوبة وكذلك الغرامة املالية من 80 
ألف فرنك سويســــري (72 ألــــف يورو) إلى 60 

ألف فرنك سويسري (54 ألف يورو).
وكان من املفترض أن يكون بالتيني رئيسا 
لفيفا عوضا عــــن إينفانتينو لو لم يتم إيقافه 
وقد خسر اآلن رئاسة االحتاد األوروبي أيضا 

ألنه لم يعد أمامه أي خيار ســــوى االســــتقالة 
والتفــــرغ ملواصلــــة كفاحــــه القضائــــي أمام 
احملاكم السويسرية من أجل اثبات ”براءته“، 

بحسب ما أكد محاميه االثنني.
وبســــؤاله عن كيفية اســــتعادة فيفا ملبلغ 
املليونــــي يورو مــــن بالتيني، قــــال إيفانتينو 
”اتخــــذت القرارات االثنني في محكمة التحكيم 

الرياضي، وهذه ليست مسألة مطروحة“.
وكانت جلنــــة األخالق التابعة لفيفا قررت 
في 21 ديســــمبر املاضي إيقاف رئيس االحتاد 
الدولي الســــابق السويســــري جوزيف بالتر 
وبالتيني الذي سحب ترشــــيحه لالنتخابات 
الرئاســــية، 8 ســــنوات عن مزاولة أي نشــــاط 
كــــروي بســــبب دفعة غير مشــــروعة من األول 
بقيمة مليوني دوالر ســــددها عــــام 2011 لقاء 
عمل استشاري قام به الثاني بني 1999 و2002 

ومن دون عقد مكتوب. 
ورفضت جلنة االستئناف في الفيفا طلبي 
بالتر وبالتيني في 24 فبراير املاضي، معتبرة 
أنهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون األخالق 
خصوصا تضارب املصالح وســــوء استخدام 
املنصب مســــتبعدة الفساد، واكتفت بتخفيف 
العقوبــــة إلى 6 أعوام بالنظــــر إلى ”اخلدمات 
التــــي قدماها لفيفا واالحتــــاد األوروبي وكرة 

القدم خالل سنوات عديدة“.

قرار قاس

ومن جهته، رأى الرئيس السابق لالحتاد 
األملانــــي فولفغانغ نيرســــباخ أن قرار محكمة 
التحكيم الرياضي ”قــــاس جدا“، مضيفا لدى 
وصولــــه إلى اجتماع مجلس فيفــــا ”إنه قرار 
قاس جدا بالنســــبة إلــــى بالتيني. إني حزين 
وكتبت رسالة إلى ميشال. إنه صديق حقيقي 
وأعرفه منذ كأس أوروبا عام 1984 في فرنسا“.

وأضــــاف نيرســــباخ عضو مجلــــس فيفا 
اجلديــــد ”ميشــــال قــــام بعمل اســــتثنائي في 
االحتاد األوروبي، لكن النهاية وكانت حزينة. 
قراره باالستقالة هو األنسب ومنطقي بحسب 

اعتقادي وأمتنى له التوفيق في املستقبل“.
ومن جانبه رأى العضو اآلخر في مجلس 
فيفا الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس االحتاد 
اآلســــيوي، أن القــــرار ”اتخــــذ من قبــــل هيئة 

قضائية وعلينا احترامه“. 
وأضــــاف ”ميشــــال بالتيني لــــه احلق في 
الدفاع عن اســــمه، لكن علينا أن نحترم القرار 

واملضي قدما“.

وجدير باإلشــــارة إلى أن مجلس فيفا حل 
في فبراير املاضي بدال مــــن اللجنة التنفيذية 
التي فاحت منها رائحة الفســــاد والفضائح، 
وذلك في إطار اإلصالحات التي اعتمدت قبيل 

انتخابات رئاسة فيفا. 
وعقــــد املجلــــس اجلديد جلســــته األولى، 
ومن املنتظر أن يواصــــل اجتماعاته الثالثاء 
قبل اجلمعية العمومية السادســــة والســــتني 

املقررة، اجلمعة.
وتتمحــــور مهمــــة مجلــــس فيفــــا اجلديد 
حول وضع االســــتراتيجية العامة وسياسات 
االحتــــاد الدولي، على أن تتابع األمانة العامة 
املطلوبة  والتجاريــــة  التنفيذيــــة  اخلطــــوات 

لتنفيذ هذه االستراتيجية.
مــــن  املجلــــس  أعضــــاء  انتخــــاب  ويتــــم 
االحتادات القارية بحسب القوانني االنتخابية 
لفيفا، على أن جتري جلنة من االحتاد الدولي 
فحــــص النزاهــــة للمرشــــحني (إجــــراء متبع 
للمرشــــحني النتخابات رئاســــة فيفــــا أيضا)، 

مع تشــــكيل جلنة للمتابعة. وسيرتفع أعضاء 
املجلــــس إلى 36 عضوا فضال عن رئيس فيفا، 
مقارنــــة مع 24 عضــــوا تكونت منهــــم اللجنة 

التنفيذية.
واألعضــــاء الـــــ36 يتوزعون على الشــــكل 
اآلتي: أوروبــــا (6 أعضاء و3 نــــواب رئيس)، 
آســــيا (6 أعضاء مع نائب رئيس)، أفريقيا (6 
أعضاء مــــع نائب رئيس)، أميــــركا اجلنوبية 
(4 أعضــــاء مع نائب رئيــــس)، الكونكاكاف (4 
أعضاء مع نائــــب رئيس) وأوقيانيا (عضوان 

مع نائب رئيس).

أول جمعية عمومية إلينفانتينو

وتتجــــه األنظــــار اجلمعة إلــــى اجلمعية 
األولــــى لفيفا بقيــــادة إينفانتينو في اجتماع 
يكتســــي أهمية بالغة ألنهــــا املرة األولى التي 
جتتمع فيها اجلمعية العمومية، حتت النظام 
األساسي املعدل لفيفا والذي بدأ العمل به في 

27 الشــــهر املاضي. ”إنها اجلمعية العمومية 
األولــــى لي كرئيس“، هذا مــــا قاله إينفانتينو 
وأضــــاف ”إنهــــا اجلمعية العموميــــة األولى 
في حقبة جديدة بالنســــبة إلى فيفا والتركيز 
منصــــب علــــى تطوير كــــرة القدم. هــــذا األمر 
شغل قسما من مناقشــــاتنا االثنني، ونريد أن 
نعرف كيف بإمكاننا االستثمار في تطوير كرة 

القدم“.
وحتتضن مكســــيكو عددا من االجتماعات 
املتوازيــــة إذ تعقــــد أربعــــة احتــــادات قارية 
جمعياتها العمومية وهــــي االحتاد األفريقي 
واحتاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
”كونكاكاف“ واحتاد أميركا اجلنوبية واحتاد 
أوقيانوســــيا، كمــــا يعقد االحتاد اآلســــيوي 

اجتماعا للجنته التنفيذية. 
وتواجــــه اجلمعيــــة العموميــــة موضوعا 
حساسا في اجتماعها املكسيكي، إذ ستصوت 
على القبول بجبل طارق وكوسوفو كعضوين 

جديدين في فيفا.

خيم ملف الفرنســــــي ميشال بالتيني على أعمال جلسات االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا 
املنعقدة بالعاصمة املكسيكية، حيث جاءت ردود الفعل متباينة بني منصف لقرار احملكمة 
الرياضية وبني مدافع عن بالتيني، بل إن هناك من ذهب إلى وصف القرار بـ“اجلائر“.     

◄ كشف إمام ناهراوي وزير 
الرياضة اإلندونيسي عن رغبته 

في التعاقد مع المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو لتولي تدريب 

منتخب بالده، ويذكر أن المنتخب 
اإلندونيسي يحتل المرتبة الـ185 

بين منتخبات العالم.

◄ أقام نادي ليفربول المنافس 
في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 

القدم متجرا له على اإلنترنت في 
الصين الثالثاء من خالل شراكة 

مع ”جي.دي دوت كوم“، وهي ثاني 
أكبر شركة للتجارة اإللكترونية في 

البالد.

◄ قال بيبي ماروتا المدير 
الرياضي لنادي يوفنتوس 

اإليطالي، إن البيانكونيري لن 
يتعاقد مع إيسكو، نجم وسط 

ريال مدريد خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية.

◄ أكد بكاري سانيا أن العبي 
مانشستر سيتي يجب أن يتحملوا 

اللوم بشأن األداء السيء للفريق 
خالل النصف الثاني من الموسم 
بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 

القدم.

◄ يستهدف نادي أتلتيكو مدريد 
األسباني تجديد عقد العب وسطه 

البرتغالي المخضرم تياغو مينديز 
إلى حدود يونيو 2017، حيث يرغب 

النادي المدريدي في استمرار 
تياغو بصفوفه لموسم آخر.

◄ أبدى ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لفريق توتنهام 
اإلنكليزي، رغبته في التعاقد 

مع آدم الالنا، نجم فريق ليفربول 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.

باختصار

رياضة
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القانون يطبق على الجميع

«أعتقـــد أن مـــا فعلـــوه بقبولهم لكافـــة التوصيات املتعلقـــة بتغيير اللوائـــح والقواعد وتعزيز 

النزاهة، يعكس سيرهم في االتجاه الصحيح. أعتقد أن بإمكاننا البناء على ذلك».

  كيفان جوسبر
النائب السابق لرئيس اللجنة األوملبية الدولية

«في حال تحقيق بايرن لقب الكأس، فإن موســـمنا ســـيكون ناجحا بالتأكيد، اســـألوا الفرق 

التي لم تفز بأي لقب، وال نستطيع القول بأن إنهاء املوسم بلقبني أمر سيء».

   جيروم بواتينغ
مدافع فريق بايرن ميونيخ األملاني

} برلــني - ضرب بايـــرن ميونيخ بطل أملانيا 
بقوة في سوق االنتقاالت، بتعاقده مع مدافعه 
الســـابق ماتـــس هوملـــز والنجـــم البرتغالي 
الصاعـــد ريناتو سانشـــيز، بحســـب ما أعلن 

النادي البافاري رسميا الثالثاء.
ورســـميا بـــات هوملـــز ثالـــث جنـــم من 
دورمتوند ينتقل إلى صفـــوف بايرن ميونيخ 
في الســـنوات األخيرة بعـــد ماريو غوتزه عام 
2013 والبولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي عام 

.2014
وذكـــرت تقارير أملانيـــة أن بايرن ميونيخ 
دفـــع مبلغا قـــدره 38 مليون يـــورو للحصول 
علـــى خدمات هوملـــز الذي ينتهـــي عقده مع 
دورمتوند في يونيو عام 2017. وقال بايرن في 
بيـــان إن ”الناديني توصال إلـــى اتفاق مبدئي 
بشأن حسم صفقة االنتقال بشكل رسمي، وأن 
إجراء الفحص الطبي الروتيني سيحصل في 

األيام القليلة املقبلة“.
وكان هوملز قد تـــرك الفريق البافاري في 
العـــام 2009 متوجها إلى دورمتوند، حيث فاز 
في صفوف األخير ببطولة أملانيا مرتني عامي 
2011 و2012 وكأس أملانيـــا عـــام 2012 قبـــل أن 

يتوج بطال للعالم في صفوف منتخب بالده.
ومـــن جهته أبدى كارل هاينـــز رومينيغه، 
الرئيس التنفيذي لنـــادي بايرن ميونيخ بطل 
الـــدوري األملاني لكرة القدم ســـعادته بتوصل 
ناديه إلى اتفاق مع الغرمي املباشـــر بوروسيا 

دورمتونـــد، لضـــم مدافـــع املانشـــافت ماتس 
هوميلز خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقال رومينيغه ”نحن ســـعداء بأن هوميلز 
اختـــار االنضمـــام إلينـــا، إنـــه أحـــد أفضـــل 
املدافعـــني فـــي العالـــم، ومعه ســـتزيد جودة 
فريقنا“. وبســـؤاله عن قيمـــة الصفقة، أوضح 
”لدينا ترتيبات كثيرة بالتنســـيق مع بوروسيا 

دورمتوند لإلعالن عن قيمة الصفقة“.
وأعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده أيضا مع 
النجم البرتغالي الصاعد ريناتو سانشيز (18 
عاما) مـــن بنفيكا ملدة خمس ســـنوات ليقطع 
بذلك الطريق أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
الـــذي كان مرشـــحا للحصول علـــى خدماته. 
ويذكر أن مانشستر يونايتد قدم عرضا رسميا 
من قبل لضم سانشيز إال أن النادي البرتغالي 
رفض، كما أن مانشستر سيتي اإلنكليزي كان 
يســـتهدف ضم الالعب الشاب أيضا. وسيدفع 
بايرن أقلـــه 35 مليون يورو مـــن أجل التعاقد 
مع سانشـــيز وســـترتفع القيمة إلى 45 مليون 
يورو اســـتنادا إلى النتائج واألهداف احملددة 

في عقده الذي ينتهي في يونيو 2021. وأشـــار 
متحدث باسم بنفيكا إلى أن القيمة اإلجمالية 

للصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو.
وكانت تقارير صحافيـــة قد أكدت أن بيب 
غوارديـــوال، املديـــر الفنـــي القادم ملانشســـتر 
ســـيتي، يريـــد التعاقد مـــع ريناتـــو، بعد أن 
أشـــاد بالالعب خالل مواجهـــة بنفيكا وبايرن 

ميونيـــخ في ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
هذا املوسم. 

وكان رد غوارديوال بخصوصه ”هو واحد 
من أفضل الالعبني الشباب في أوروبا لنشاطه 
والشخصية التي يتمتع بها، ليس من السهل 
على أي شـــخص في ســـن الــــ18 اللعب بهذا 

املستوى الرفيع، أمامه مستقبل عظيم“.

من كان األسرع

بايرن ميونيخ يدخل صفقات سوق االنتقاالت مبكرا

توريس بانتظار قرار الحسمميسي ممنوع من حضور أولمبياد ريو

املجلس الجديد لفيفا عقد جلسته 

األولـــى، ومـــن املنتظـــر أن يواصل 

اجتماعاتـــه قبـــل انعقـــاد الجمعية 

العمومية السادسة والستني

◄

هاينز رومينيغه:

سعداء بأن هوميلز اختار 

االنضمام إلينا ومعه 

ستزداد جودة فريقنا



} دبــي - لم تســــلم أقدم هواية لــــدى العرب 
مــــن مخالــــب التكنولوجيــــا، لكن هــــذه المرة 
في االتجــــاه الســــليم حيــــث زادت الطائرات 
دون طيــــار مــــن متعــــة هواية الصقــــارة لدى 

اإلماراتيين في الصحراء.
ويســــتخدم مربي الصقور المقيم في دبي 
فالكونــــر بيتر بيرغ طائرات بــــال طيار لُيَدرب 
الصقور مضيفا لمســــة عصريــــة على التقليد 

القديم في اإلمارات الخاص بصيد الصقور.
اســــتخدامها  بهــــدف  الصقــــور  وتربــــى 
فــــي الصيــــد، إذ تتم االســــتعانة بهــــا لصيد 
الحيوانــــات الصغيــــرة كاألرانــــب والطيــــور 

خصوصا طير الحبارى وغيره من الطرائد.
وأصبــــح تدريب الصقور لهذه المهمة يتم 
في صحراء اإلمــــارات باســــتخدام الطائرات 
دون طيار، من خــــالل ربطها بقطعة لحم ليتم 
بعــــد ذلك إطــــالق الصقر ليطاردهــــا وينقض 

عليها.
وكانت الصقــــور تدرب يدويا وبوســــائل 
بدائية فــــي بلدان الخليج التــــي تعتبر تربية 
الصقــــور فيهــــا من أكثــــر الهوايات شــــعبية 
منذ القــــدم، لكــــن التكنولوجيا غيــــرت اليوم 
وسائل ممارسة الصقارة عن طريق استخدام 
الطائرات الموجهة التي تتعقب وتراقب سير 
تدريــــب الصقــــر وتتحكم في ســــرعة تحليقه 

واالرتفاع الذي يمكن أن يصل إليه.
وفــــي صحراء خــــارج إمارة دبــــي ينقّض 
الصقــــر علــــى فريســــته المربوطــــة بطائــــرة 
ويشــــغلها ُمربي الصقور فالكونر بيتر بيرغ، 

ليعلن بداية تدريب الصقور على الصيد.
يســــّخر  الــــذي  بيــــرغ  بيتــــر  ويقــــول 
التكنولوجيا لممارسة رياضة وهواية قديمة 
لدى اإلماراتيين ”نحن نستخدم التكنولوجيا 
ســــواء كانت طائــــرات دون طيــــار أم طائرات 
باألجنحــــة الثابتة وغيرهــــا، وأيضا الطيور 

االصطناعية التي أطّيرهــــا عن بعد، فالطيور 
تصطادها على نحو فعال“.

ويبقــــى الحفــــاظ علــــى الصقــــر آمنا من 
أهم األهــــداف التي يحــــرص الصقارون على 

تحقيقها خالل رحلة التدريب.
وتتــــراوح أعمار الصقارين فــــي اإلمارات 
عموما بين 15 إلى 40 عاما، ويستخدم أغلبهم 
الطائــــرات مــــن دون طيار لتجهيــــز صقورهم 
وتدريبها باســــتمرار على تحقيــــق ارتفاعات 
أعلــــى ولياقة أفضل وقوة ومهــــارة في الظفر 
بالطريدة، حيث تساهم الطائرة في المحافظة 
على الحضــــور الذهني للصقر وتأمين عودته 

إلى الصقار بطريقة أسرع من المعتاد.
والقت الطائرات دون طيار في الســــنوات 
األخيــــرة رواجــــا ملفتــــا مــــن قبــــل الشــــباب 
اإلماراتــــي الــــذي يمــــارس هوايــــة الصقارة، 
حيــــث يمتلك كل صقــــار عددا مــــن الطائرات 
التــــي تعينه علــــى مواصلة جهــــده التدريبي 
للصقر باحترافية، فيما تحقق هذه الخاصية 
التدريبية جدوى فعلية في تسجيل ارتفاعات 
قياســــية للصقور، الختراق حاجز أصناف من 
الطيــــور ترتفع كثيرا، مثل الكروان والحبارى 

والحمام الزاجل.
وكانــــت دبــــي قــــد احتضنت منذ أشــــهر 

معرضا تحت عنــــوان ”طائرات دون طيار من 
أجــــل اإلنســــان“ يهدف إلى التعريــــف بكيفية 
تسخير الطائرات دون طيار لخدمة المجتمع.

وُقدمت خالل المعرض مسابقات لطائرات 
دون طيار يمكنها الطيران فوق النيران وجمع 
بيانــــات حيويــــة تتعلــــق بالبحــــث واإلنقاذ، 
إضافــــة إلى أخرى يمكنها الطفو على ســــطح 
الماء والغوص فــــي المحيطات وكذلك قياس 

التغيرات في الشعب المرجانية.
وُنظمت التظاهرة للعام الثاني وتبلغ قيمة 
جائزتهــــا مليون درهم إماراتــــي أي ما يعادل 

أكثر من 250 ألف دوالر.
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} من أغرب وأعجــــب ما قد يصادفك في 
بعــــض البالد العربية أنها حولت األرقام 
العربية إلى إنكليزية أو غربية، والهندية 
إلــــى عربيــــة، فصــــار الهنــــود يعتمدون 
األرقــــام اإلنكليزية التي هــــي في األصل 
عربية، وبقــــي العرب يعتمــــدون األرقام 

الهندية التي ال عالقة لهم بها.
واملؤسف أن طلبة املدارس في مساحة 
مهمة من وطننا العربـــي مازالوا يتلقون 
دروســـا مفادهـــا أن األرقـــام  123456789 
أجنبيـــة وأن األرقـــام ١٢٣٤٥٦٧٨٩ عربية، 
باســـتثناء أبناء املنطقـــة املغاربية الذين 
اجتهـــوا باكـــرا العتمـــاد ما أبدعـــه عقل 
اخلوارزمـــي منـــذ أكثر من  ألـــف عام من 
أشـــكال لألرقام اعتمادا على عدد الزوايا 
احلـــادة أو القائمـــة، حيـــث أن رقم واحد 
مثـــال يتضمن زاوية واحـــدة، ورقم اثنان 
يتضمـــن زاويتني، والرقـــم ثالثة يتضمن 

ثالث زوايا، وهكذا دواليك.
ومن الطريــــف أن اخلوارزمي عندما 
وضع الصفر وجعله في شكل دائرة، قرر 
الهنود أخذه كما هــــو، لكنهم اصطدموا 
بأنــــه ال يختلف عن  شــــكل رقم خمســــة 
عندهم فغيروه إلى نقطة، ومازالت نقطة 
الهنــــود إلى حد اليوم منتشــــرة أكثر من 

دائرة اخلوارزمي في بالدنا العربية.
وعمليــــة اكتشــــاف الصفــــر بشــــكله 
احلالي شــــرحها اخلوارزمي  قائال ”في 
عمليــــات اجلمع والطرح إذا لم يكن هناك 
بــــاق تضع صفرا وال تتــــرك املكان خاليا 
حتــــى ال يحــــدث لبس بني خانــــة اآلحاد 

وخانة العشرات،
ويجب أن يكون الصفر عن ميني الرقم 
ال عن يســــاره، ألنه في حالة وجوده إلى 

اليسار ال يغير من قيمته ”.
الســــؤال الذي يطرح نفسه اليوم؛ ما 
الذي مينــــع العرب من اعتمــــاد أرقامهم 
فــــي معامالتهــــم وهــــي املعتمــــدة فعليا 
فــــي أغلب بالد العالــــم؟ وملاذا مت جتاهل 
جميــــع التوصيات الصادرة ســــابقا في 
هــــذا الشــــأن؟ وملــــاذا ال نقــــول للعالم إن 
تلــــك األرقام عربية وليســــت إنكليزية أو 
فرنســــية أو أميركية أو أملانية كما يعتقد 

البعض؟
وال أظــــّن أنه مــــن الصعــــب على أي 
بلد عربــــي أن يعمل في هذا االجتاه على 
إنشــــاء متحف لعلم اجلبر والرياضيات 
واحلساب واألرقام، فيعيد لذاكرة العالم 
ما يجــــب أن حتتفظ به مــــن جميل لدور 
العرب واملســــلمني في هــــذا املجال، وهو 
دور كان لــــه تأثيــــر بالغ وحاســــم في ما 

وصل إليه العالم اليوم.
أرقامنا جزء مــــن هويتنا، واالهتمام 
بهــــا واجب قومــــي وحضــــاري وثقافي، 

فلنلتفت إليها قليال.

أرقامنا وليست أرقامهم

صباح العرب

الحبيب األسود

طائرة بال طيار تدرب الصقور في اإلمارات
ــــــي تعد من أقدم  تركــــــب تربية الصقور الت
ــــــدان العربية  وأعــــــرق الهوايات فــــــي البل
وخاصة في اخلليج العربي، موجة التطور 
التكنولوجــــــي، حيث يقوم مربي صقور في 
اجلارحة  ــــــوره  ــــــي بتدريب طي صحراء دب

باستخدام طائرات دون طيار.

فريسة ذكية على غير المعتاد

} بوسطن - أعد علماء أميركيون مستحضرا 
يشد أنســـجة البشـــرة بصورة مؤقتة ويزيل 
بالتالي التجاعيد، في ســـياق اكتشاف يتمتع 
مبواصفات غير مســـبوقة من شأنه أن يسمح 
أيضا مبعاجلة املشاكل اجللدية، مثل اإلكزميا 

والصدفية.
تشـــبيهه  ميكـــن  الـــذي  املنتـــج  وهـــذا 
بـ“البشـــرة الثانيـــة“، هو بوليمـــر مؤلف من 
مادة الســـيليكون، توضع كمية بسيطة منه ال 
تظهـــر للعني املجردة تعيـــد للطبقة اخلارجية 
من البشـــرة قدرتها علـــى التمـــدد ومرونتها 
ملـــدة 24 ســـاعة، بحســـب مـــا كشـــف الفريق 
الذي طـــوره في مستشـــفى ”ام آي تي جنرال 

هوسبيتال“ في بوسطن. وقال دانييل أندرسن 
األســـتاذ املســـاعد في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا (ام آي تـــي) الذي أشـــرف على 
هذه الدراســـة املنشـــورة نتائجهـــا في مجلة 
”نيتشـــر ماتيرييلز“ إنها ”طبقة ال تظهر للعني 
املجـــردة تقـــوم مقام احلاجز ومن شـــأنها أن 
تقدم حتســـينات جمالية. ومـــن املمكن أيضا 

استخدامها لوضع عالجات موضعية“.
وهـــذه املزايا جتعل من هذا املســـتحضر 
”املنتـــج املثالي“ ونتائجه هي أفضل بكثير من 
تلـــك التي تقدمها كرميات التجميل التي تباع 
في السوق، بحسب أندرسن الذي يعمل فريقه 

على هذه التقنية منذ حوالي عشر سنوات.

ويوضع هذا العـــالج املثالي للتخلص من 
التجاعيـــد أو الهاالت الســـوداء حتت العيون 
على مرحلتني، بحســـب الدراسة، فيوضع أوال 
مســـتحضر هالمي على البشرة قبل استخدام 
منتـــج ثـــان يحول الطبقـــة األولـــى ويعطيها 

املزايا املرجوة.
ويقوم هذا املزيج بشـــد البشرة ومينحها 
مرونـــة مذهلة، ســـامحا لها فـــي الوقت عينه 
بأن تســـتمر في التنفس. وهو مقـــاوم للمياه 
ويبقى أيضا على البشـــرة بعد غســـلها باملاء 
والصابون. ولم تظهر الدراسات األولى أي أثر 

جانبي له، على ما كشف الباحثون.
ومـــن الصعب جـــدا حتضير مســـتحضر 

يكون مثل البشـــرة، على ما أقرت طبيبة اجللد 
بربرا غيلشرســـت التي ســـاهمت فـــي إعداد 
هذا املنتج اجلديـــد. وأعد العلماء قائمة تضم 
حوالـــي مئة بوليمر، ثم جربـــوا عدة توليفات 
قبل التوصل إلى تلك األنسب التي تعيد مظهر 

البشرة النضرة إلى أبعد حد.
وباإلضافة إلى امليزات التجميلية، قد يكون 
هذا املنتج فعاال جدا في معاجلة اإلكزميا وداء 
الصدفيـــة وهما مشـــكلتان جلديتان تصيبان 
البشـــرة باجلفـــاف. وقد بينت جتـــارب أولى 
فعاليته فـــي جتنب فقدان الطبقـــة اخلارجية 
للبشـــرة رطوبتهـــا. ولم تعرف بعـــد تفاصيل 

طرح هذا املنتج في األسواق.

ابتكار جلد خفي للتخلص من التجاعيد

األربعاء 2016/05/11 
السنة 38 العدد 10272

أجنبـــت امـــرأة هنديـــة فـــي  } نيودلهــي – 
الســـبعني من العمر طفلها األول، وأكدت أنها 
ال تشـــعر بأنها طاعنة في السن لتحرم نفسها 

من فرحة األمومة.
ورزقـــت داجلنـــدر كـــور الشـــهر املاضي 
بصبي، بعـــد أن اســـتعانت بتقنية اإلخصاب 
األنبوبـــي فـــي عيـــادة متخصصة فـــي والية 

هاريانا الشمالية.
وكان الزوجان اللذان عقدا قرانهما قبل 46 
عاما قد تخليـــا عن فكرة إجناب أطفال وتقبال 

ازدراء األقرباء في بلـــد يعتبر فيه العقم لعنة 
من الســـماء، على حد قول كور التي تعيش في 

بلدة أمريتسار الشمالية.
وصرحت كور ”اســـتجاب الرب لصلواتي. 
وأنا أهتم وحدي بطفلي وأشـــعر أنني مفعمة 

بالطاقة وزوجي يساعدني قدر املستطاع“.
وأكـــدت أنها دخلـــت عقدها الســـابع، في 
حني أوضحت العيادة الطبية أنها في الثانية 
والســـبعني من العمر. فالكثيـــرون في الهند ال 
يتمتعـــون بشـــهادات والدة وهـــم ال يعلمـــون 

بالتالي تاريخ ميالدهم بالتحديد.
وجـــرى اإلخصـــاب األنبوبـــي بواســـطة 
بويضـــات وحيوانـــات منوية مـــن الزوجني. 
يـــزن  وكان  جيـــدة  بصحـــة  هـــو  واملولـــود 
كيلوغرامـــني اثنني يوم والدته فـــي 19 أبريل، 
بحسب ما كشف مركز ”ناشـــونال فيرتيليتي 

أند تيست تيوب سنتر“.
وقال الزوج موهندر ســـينغ غيل ”يتساءل 
الناس عـــن مصير الطفل عند رحيلنا. أما أنا، 

فأتكل على الله القدير في التدبير“.

هندية تنجب طفال في السبعين من عمرها

 النجمة األميركية 

جينيفر لورانس 

خالل حضورها 

العرض األول آلخر 

أفالم  سلسلة 

«إكس مان} الذي 

تقدم فيه شخصية 

المرأة الحرباء وتتمتع 

بقدرات خارقة
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