
} الرياض - قال متابعون للشـــأن السعودي 
إن التعديـــل الذي أعلن عنه امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أمس يهـــدف إلى ترتيـــب البيت 
الداخلـــي في اململكـــة مبا يتماشـــى والدور 
اإلقليمي اجلديد الذي أصبحت تلعبه خاصة 

بعد التدخل العسكري في اليمن.
وأشـــاروا إلى أن امللك سلمان، الذي عمل 
منـــذ توليه احلكم فـــي ينايـــر املاضي، على 
أن تســـتعيد اململكة دورهـــا احليوي إقليميا 
بـــدأ بتعديالت أولى ثم ثانيـــة وقد ال تتوقف 
سلســـلة التعديـــالت، والهـــدف هو ترســـيخ 
أســـس الدولة بجيل حازم يواصل املســـيرة 
فـــي منطقة متغيـــرة، وفي ظل رغبـــة منه في 
أن تقوم الســـعودية بدورهـــا ملواجهة التمدد 
اإليرانـــي ولبنـــاء عالقة متوازنـــة تقوم على 
املصالح املتبادلـــة مع الدول الكبرى وخاصة 

الواليات املتحدة.
وعـــني امللـــك ســـلمان ابن شـــقيقه األمير 
محمـــد بن نايف وزير الداخليـــة وليا للعهد، 
وهو الشـــخصية التي توصف بأنها املاسكة 
بامللفـــات األمنيـــة وخاصة معرفتـــه بامللفني 
اليمنـــي والســـوري وبالشـــبكات املتشـــددة 
للقاعـــدة وداعـــش. وكان صعـــوده إلى والية 
العهـــد أمـــرا متوقعا في أوســـاط ســـعودية 

كثيرة.
وولي العهد اجلديد يشـــغل منصب وزير 
الداخلية منذ عـــام 2012 وقاد قوات األمن في 
اململكة لعشر سنوات قبل ذلك وهي فترة قمع 

خاللها حملة لتنظيم القاعدة في السعودية.
فـــي  أميركيـــون  مســـؤولون  وامتـــدح 
أحاديثهـــم اخلاصـــة التـــي ســـربها موقـــع 
ويكيليكس األميـــر محمد بن نايف لدوره في 
القضـــاء على جناح القاعدة فـــي اململكة قبل 
عشر ســـنوات والعمل معـهم ضد املتشـددين 

في اليمن وأماكن أخـرى.
وعني امللك ســـلمان ابنه األمير محمد بن 
سلمان وليا لولي العهد وأبقاه وزيرا للدفاع، 
وهو الذي أشـــرف بشـــكل مباشر على معركة 
عاصفـــة احلـــزم التي يرى خبـــراء ومحللون 
أنها أعـــادت اململكة إلى الواجهة ورســـخت 
دورها كرقم مهم في قضايا املنطقة سواء في 

اليمن أو سوريا.
والتحـــرك اجلديد في اليمـــن الذي يربط 
كثيـــرون بينه وبـــني األمير محمـــد بن نايف 
واألميـــر محمـــد بن ســـلمان يـــراه كثير من 
احملللني انعكاســـا لنهج أكثر قوة للسياســـة 
اخلارجية السعودية حتت قيادة امللك سلمان 

وفريقه.
وأعفى العاهل السعودي وزير اخلارجية 
املخضرم األمير ســـعود الفيصل من منصبه 
الـــذي يشـــغله منـــذ أكتوبر عـــام 1975 وعني 
عادل اجلبير ســـفير السعودية لدى الواليات 
املتحدة وزيرا للخارجية وهو ثاني شـــخص 

من خارج األسرة احلاكمة يشغل هذا املنصب 
بعد إبراهيم الســـويل الذي شغل املنصب في 

بداية الستينات من القرن املاضي.
ويعطي هذا التغيير الفرصة للدبلوماسية 
الســـعودية كي تطور عالقاتها على ضوء ما 
يســـتدعيه الدور اجلديد للمملكة في مواجهة 
التمـــدد اإليراني، وخاصة على ضوء ما يبدو 

من تقارب بني طهران وواشنطن.
واجلبير صاحب التعابيـــر الهادئة الذي 
يظهر باللباس الغربي فـــي أكثر األحيان من 
العارفـــني ببواطن املشـــهد الدبلوماســـي في 
واشـــنطن، ودأبت وســـائل اإلعالم األميركية 
علـــى وصفـــه بأنه ”العقـــل املدبـــر للعالقات 

العامة“ لدى اململكة.
الباحث  كوتيـــس،  كريســـتيان  ووصـــف 
في معهد بيكر لدراســـات الشـــرق األوســـط 
التغييرات في قمة القيادة الســـعودية بأنها 
”خطـــوة جوهريـــة لتنحية احلـــرس القدمي، 
وإشـــارة تعكس نوايا امللك ســـلمان إلسراع 
املرحـلـــة االنتقاليــــة أمـــام جيـــل جديد من 

القادة“.

ويرى امللك ســـلمان أن بـــالده حتتاج إلى 
الشباب في منطقة يعصف بها صراع القوى 
اإلقليميـــة وحتاول إيران فـــرض هيمنة على 

مقدراتها.
ويـــرى فهـــد الناظـــر، احمللل في شـــؤون 
اإلرهـــاب في مركـــز ”جيه تي جـــي“ أن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ”يريد ضخ دماء جديدة 
في مراكز القيادة العليا في نفس الوقت الذي 
مـــازال يحافـــظ فيه على بعـــض املخضرمني 

أيضا“.
وأضاف الناظـــر الذي عمل في الســـابق 
محلال سياســـيا في الســـفارة السعودية في 
واشـــنطن ”امللك يتفهم أن هناك فجوة أجيال 
بني القيادة السعودية والغالبية العظمى من 

الشعب“.
ووصـــف الكاتب الســـعودي خالد املعينة 
التغييرات اجلديدة في اململكة بأنها ”جتديد 
ونقـــل للحكم إلى اجليل الثانـــي والثالث في 
العائلـــة املالكة“، مضيفا أن ”العالم تغير (…) 
التحديات اجلديدة حتتاج إلى دماء ومواهب 

جديدة“.
واختيـــار األمير محمد بن ســـلمان الذي 
لطاملـــا عمل مع والده واكتســـب خبرة كبيرة 
في احلكم، لشـــغل منصب ولي ولي العهد لم 

يكن مفاجئا.

وشـــمل التعديـــل أيضا القطـــاع النفطي 
الشـــديد األثر على األســـواق املالية نظرا ألن 
الســـعودية هـــي أكبـــر دولة مصـــدرة للنفط 

فـــي العالم ولهـــا دور مهيمن علـــى إمدادات 
املعـــروض العامليـــة. ولم يتم تعيـــني رئيس 
تنفيذي جديـــد ألرامكو لكن محللني قالوا إنه 

من غير احملتمل أن تتغير سياستها النفطية.
وتضمـــن املرســـوم امللكي تعيـــني الفالح 

وزيرا جديدا للصحة.
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} صنعاء - كشـــفت التطـــورات األخيرة على 
األرض اليمنيـــة احلاجة إلى الذهاب إلى أبعد 
من "عملية عاصفـــة احلزم"، خصوصا أّن آخر 
املعلومات الواردة تشير إلى أن وضع القوات 
املوالية للرئيس اليمني عبدرّبه منصور هادي 
في عدن ســـيئ جدا، وأن اليد العليا في املدينة 
ومحيطها للحوثيني وجلماعة الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح.
وقالت مصادر مطلعـــة لـ"العرب" إن قوات 
احلوثيني وقوات صالح تزيدان من ضغوطهما 
في تعز، لكن الوضع ليس بســـوء الوضع في 
عـــدن وأن ثمـــة اختراقات لهذه القـــوات، لكن 

املدينة ما زالت تقاوم.
ويحـــاول احلوثيـــون مـــن جهـــة ثانيـــة 
فرض ســـيطرتهم املطلقة علـــى محافظة مأرب 
االســـتراتيجية وهـــو مـــا أدى إلى اشـــتعال 

اشتباكات عنيفة في احملافظة.
وتشـــير عمليات القصف املكثفة وعمليات 
الوطنـــي  احلـــرس  لقـــوات  واســـعة  حشـــد 
السعودي باإلضافة إلى القوات البرية للجيش 
الســـعودي املنتشـــرة أصال على طول احلدود 
مع اليمن، إلى أن "ما بعد عاصفة احلزم" ميكن 

أن يحمل ســـمات تدخل بري خصوصا بعد أن 
اظهـــر احلوثيون وقوات صالح انهم ليســـوا 
بصـــدد التراجع عن املكاســـب التـــي حققوها 
على األرض خالل األشهر املاضية وخصوصا 

في اجلزء اجلنوبي من البالد.
وميكـــن أن يكـــون التدخل البـــري لقوات 
خليجية عنصـــرا داعما للتحالف القبلي الذي 
يتشـــكل اآلن في مناطـــق اجلنوب وخصوصا 

حضرموت.
لكـــن مشـــاكل الرئيـــس عبدربـــه منصور 
ال تنتهـــي بتعقيـــدات الوضـــع امليدانـــي بل 
تتجاوزهـــا إلـــى الصعيد السياســـي. ويصّر 
أهل حضرموت على رحيل عبدربه منصور في 
إجازة، على أن يتولى شؤون البلد نائبه خالد 

البحاح. 
ويطرح احلضارمة شروطهم لقبول صيغة 
اإلقليمني، أي العودة إلى صيغة ما قبل الوحدة 
اليمنية، بدل االستقالل التام للمحافظة، وهذا 

يعني قيام دولتني، على األقّل في اجلنوب.
وقال مصدر ميني مطلع في املكال عاصمة 
احملافظـــة "يرفض احلضارمة أن يحكمهم بعد 
اآلن شـــخص من خارج احملافظـــة. هذا الثمن 

الذي يريدونه من أجل بقاء اجلنوب موحدا."
ومعروف أّن الرئيس االنتقالي احلالي هو 

من محافظة أبني القريبة من عدن.
وتفـــرض املواقف في حضرمـــوت توازنا 
حرجا لدى الســـعوديني أساســـه احلاجة إلى 

عبد ربه منصور، بصفته رئيسا شرعيا. 
وقـــال املصـــدر الذي لم يشـــأ ذكر اســـمه 
"سيعلن عن أن عبدربه منصور في رحلة عالج 
خارج اليمن. وهذا صحيح، ألن لديه مشـــاكل 

في القلب."
وشـــكل إعالن حلف قبائل حضرموت فتح 
باب التجنيد مؤشرا على دور ميداني محتمل 

حلضرموت قد يسهم في حسم الصراع.
وأشار احمللل السياســـي ياسني التميمي 
في تصريح لـ"العرب" إلى أن إعالن حلف قبائل 

حضرمـــوت فتح باب التجنيد "جـــاء ردا على 
تســـليم مدينة املكال لتنظيـــم القاعدة من قبل 
اجليش املوالي لصالح، معتبرا أن حضرموت 

ميكن أن تكون ظهيرا مهما للمقاومة".
ولفت احمللل السياســـي عبدالله إسماعيل 
فـــي حديثـــه عـــن الـــدور املرتقـــب حملافظـــة 
حضرموت التي متثل ثلث مســـاحة اليمن إلى 
أن "احلوثيني وصالح يجدون صعوبة واضحة 
في تفجير األوضاع في حضرموت وذلك ناجت 
عن متاســـك اجلبهـــة املكونة لتحالـــف قبائل 
حضرموت وإعالن املنطقة انحيازها للشرعية، 
وذلك ســـينعكس بالتأكيد على تشـــكيل عمق 
اســـتراتيجي للمقاومة ليس في عدن وشـــبوة 

وأبني فحسب، بل في مأرب أيضا".
ورجـــح إســـماعيل في تصريـــح لـ"العرب" 
أن حتصل متغيرات كبيـــرة في األيام القادمة 
متعلقـــة خاصـــة بالتحركات والتنســـيق على 
األرض بني مختلف جلان املقاومة وخاصة في 

اجلنوب.
وقالت مصادر إن السعودية تقدم تدريبات 
عســـكرية للمئـــات من رجـــال القبائـــل لقتال 
جماعة احلوثي، ويشـــمل التدريـــب تزويدهم 

باألسلحة اخلفيفة والنصائح التكتيكية.
وأضافـــت أن 300 مقاتل قبلـــي تدربوا في 
اململكة العربية السعودية عادوا إلى موطنهم 
في منطقـــة صرواح مبحافظة مأرب (وســـط) 
هذا األســـبوع حملاربة احلوثيني ومتكنوا من 

صدهم.
وذكر مصدر دفاعي سعودي أن هناك خطة 
لتعزيـــز القوات اليمنية فـــي املعارك مبختلف 
أنحاء اليمن ألن الســـكان احملليني على دراية 

أفضل بطبيعة األرض مقارنة بالسعوديني.
ويؤكد خبراء مينيون أنه ال ميكن االنتصار 
في حرب ضـــد احلوثيني من اجلـــو، وأن ثمة 
حاجة ملحة إلى إدخال قوات برية، أو تسريع 
جهود تدريـــب املقاتلني القبليني على احلدود، 

وهي املهمة التي تتوالها السعودية. 
أن  لرويتـــرز  مينيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
القبائـــل حلضور  الســـعودية دعـــت زعمـــاء 
اجتماع في الرياض وذلك في محاولة لتشكيل 
جبهـــة قبلية موحدة فـــي مواجهة احلوثيني، 
وأنهـــا تريد توحيـــد زعماء القبائـــل في هذا 
االجتماع، لكن هناك شـــعور بأنه ال يوجد أمل 

كبير في حتقيق هذا.

ما بعد عاصفة الحزم.. تدخل بري مرتقب لدعم تحالف قبلي مضاد للحوثيني 
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امللك سلمان يضع الجيل الثالث على طريق قيادة السعودية
• األمير محمد بن نايف وليا للعهد واألمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد

alarab.co.uk

[ امللك سلمان بن عبدالعزيز يجدد عهد 
الدولة السعودية الثالثة

[ تغييرات الداخل السعودي.. رسالة 
طمأنة للعرب وتحذير للغرب

ص ٦-٧

األمير محمد بن نايف واألمير محمد بن سلمان.. نهج أكثر قوة للسياسة الخارجية السعودية

امللك سلمان يرى أن بالده تحتاج 

إلى الشـــباب في منطقة يعصف 

بها صراع القوى اإلقليمية

◄

وصفت جـــني كينينمونـــت نائبة  } لنــدن – 
مدير برنامج الشرق األوسط في معهد تشاثام 
هاوس للدراسات في لندن التغييرات اجلديدة 
في قمة السلطة السعودية بأنها تعكس قدرة 
امللك سلمان بن عبدالعزيز العالية على اتخاذ 
قـــرارات مصيريـــة وتعزيـــز موقـــع جنله في 

السلطة.
وتساءلت في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
عن تأثير تلـــك التغييرات على موازين القوى 

داخل األسرة احلاكمة.
وأكدت على أن السياسة السعودية بشكل 
عام ســـتعتمد في املســـتقبل على قدرة األمير 
محمد بن نايف واألمير محمد بن سلمان على 
العمل معا بشكل فعال باعتبارهما الشخصني 

املتحكمني في أهم ملفات اململـكة.

 وتعتقـــد كينينمونـــت أن األميـــر محمد 
بن نايـــف ولي العهد اجلديد في الســـعودية 
اســـتطاع أن يثيـــر إعجـــاب املســـؤولني في 
الغرب خاصة بعد تبنيه مقاربة استراتيجية 
شـــاملة ذات أبعاد أيديولوجيـــة واجتماعية 
واقتصاديـــة ودينيـــة فـــي مواجهـــة القاعدة 
والتنظيمات اجلهادية بشكل مختلف عن تلك 
التـــي كان والده األمير نايف بـــن عبدالعزيز 

يفضلها. وترى كينينمونـــت، التي عملت في 
الســـابق كصحفيـــة متخصصة في شـــؤون 
الشرق األوسط في عدد من الصحف الغربية، 
أن األمير محمد بن نايف هو أحد العقول التي 
تقف وراء برنامج تقليـــص العمالة األجنبية 

ومنح السعوديني أولوية لتولي الوظائف.
وقالت إن األمير محمد بن سلمان الذي لم 
يحَظ من قبل بنفس الشـــهرة والتأثير كاألمير 
محمـــد بن نايف فاجأ بصعوده الســـريع هذا 
العام كثيرا من املتابعني للشـــأن الســـعودي 
في الغرب. ويشكل شغل األمير الشاب لثالثة 
مناصب محورية اآلن في السعودية ثقة والده 
امللك ســـلمان فيـــه، ودوره احليوي في عملية 
عاصفـــة احلـــزم التـــي شـــنتها الرياض ضد 

ميليشيات احلوثيني في اليمن.

خبيرة بريطانية: مستقبل السعودية بيد جيل شاب

جني كينينمونت

األمير محمد بن نايف 

يثير إعجاب الغرب

في مواجهة االرهاب



فاطمة الزهراء كريم اهللا

أثـــار وصف رئيـــس احلكومة  } الربــاط – 
خلطـــاب  كيـــران  بـــن  عبداإللـــه  املغربيـــة 
املعارضة بـ“السفاهة“، جدال حاّدا داخل قبة 
البرملان في جلســـة األســـئلة الشهرية، ّمما 
اضطّر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي 
العلمي إلى رفع اجللسة وتعليقها إلى أجل 

لم يتّم حتديده بعد.
وجلسة األســـئلة الشـــهرية تعّد موعدا 
مهّمـــا تســـتغله أحـــزاب املعارضـــة املمثلة 
فـــي البرملـــان لفتح نقاشـــات حـــول العديد 
مـــن النقاط اخلالفيـــة والقضايا اجلوهرية 
املطروحة، فهي جلســـة مخصصة ألســـئلة 
الفرق البرملانية إلـــى رئيس احلكومة حول 
السياســـات العمومية، وتتم اســـتنادا إلى 

الفصل 100 من الدستور املغربي.
وطالـــب بن كيـــران املعارضـــة بالتوقف 
عن اإلدالء مبا أسماه ”تصريحات سفيهة“، 
باالضافة إلى ”انخراطها في الســـب“، وذلك 
في مواجهة قرارات اتخذتها حكومته، وهو 
مـــا أثار بلبلة داخل املجلس وصلت إلى حّد 

التالسن والتراشق بالتهم.
واتهمت خديجة الرويسي عضو البرملان 
املغربي عن فريق األصالة واملعاصرة رئيس 
احلكومـــة بتكريـــس ”لغـــة العنـــف داخـــل 

املؤسسة التشريعية“.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وقالـــت 
”احلـــزب األغلبـــي داخل احلكومـــة يحاول 
االنقـــالب على قيم الدميقراطية التي دافعنا 

عنها وخضنا معارك من أجلها“.
وأضافت الرويســـي قولهـــا ”هناك فعال 
نيـــة لـــدى احلـــزب األغلبـــي، فـــي محاولة 
الســـيطرة علـــى أجهزة الدولـــة وأخونتها، 
وتـــرك األمور علـــى ما هي عليـــه، إلى حني 
التحكم في دواليب الدولة لعرض مشـــروع 
آخر مناقـــض للدميقراطيـــة ومناقض ملبدأ 

احلوار وحقوق اإلنسان“.

وأشـــارت إلى أن حزب العدالة والتنمية 
الذي يقود االئتالف احلكومي، ال يؤمن بقيم 
احلداثة، وال باملؤسسات، موضحة أن ”هذا 
فـــي حد ذاته ضـــرب للجهود التـــي قام بها 
املغرب من أجل ضمان استقرار املؤسسات“.
ونبهت عضـــو البرملـــان املغربـــي، إلى 
استغالل رئيس احلكومة ملوقعه السياسي، 
من أجل مترير مواقفه وبرامجه على مسافة 
زمنيـــة قريبـــة مـــن االنتخابـــات اجلماعية 
املقبلة، مؤكدة أن بن كيران وحزبه ينهجان 
سياســـة اإلقصاء للمعارضة داخل البرملان، 
وذلـــك مبحاولـــة التهرب مـــن اإلجابة على 

أسئلة املعارضة.
ودافع برملانيـــون عن موقف عبداإلله بن 
كيران بالتأكيد على أن املعارضة تتعامل مع 

احلكومـــة بعقلية صداميـــة قوامها توجيه 
التهم وعرقلة نشاطها.

يذكـــر أن اجلدل السياســـي فـــي املغرب 
القائم بـــني املعارضة واحلزب األغلبي، دفع 
باملعارضة إلى املطالبة بتحكيم ملكي، حيث 
اتهمت هـــذه األحزاب، بن كيـــران مبحاولة 
خلـــق االنطباع بـــأن العدالـــة والتنمية هو 
احلـــزب الوحيد الذي يهـــدف إلى اإلصالح 
وحســـن التدبير، وباقي األحزاب تعمل على 
عرقلـــة عمـــل احلكومة، وحتاول إســـقاطها 

بطرق غير مشروعة.
من جهتـــه حـــث العاهل املغربـــي امللك 
محمـــد الســـادس، خـــالل افتتـــاح الدورة 
التشريعية احلالية، الطبقة السياسية على 
االرتقـــاء بخطابهـــا السياســـي. ودعا إلى 

التحلـــي بالصدق مع املواطن، واملوضوعية 
في التحليل، واالحترام بني جميع الفاعلني، 
واعتمـــاد ميثاق حقيقـــي ألخالقيات العمل 
الشـــأن  ممارســـة  أن  مؤكـــدا  السياســـي، 
السياسي، ينبغي أن تقوم باخلصوص على 

القرب من املواطن، والتواصل الدائم معه.
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◄ أدانت األمم المتحدة ”الظروف 
المتردية“ في مراكز احتجاز 

المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، 
مؤكدة أنها تقدم المساعدة لنحو 

1242 شخصا تم إنقاذهم قبالة 
السواحل الليبية خالل 10 أيام.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
إن قوات الجيش قتلت 5 إرهابيين 

بمنطقة عزازقة بمحافظة تيزي وزو 
(100 كلم شرقي العاصمة الجزائر) 
في عملية تمشيط مازالت متواصلة.

◄ هاجمت عناصر من تنسيقية 
الحركات األزوادية سيارتين 

تابعتين لقوات بعثة األمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق 

االستقرار في مالي ”مينوسما“، 
قرب مدينة تمبكتو، شمالي مالي، 

حسب بيان للبعثة األممية.

◄ حذر تقرير لجريدة ”ديلي 
بيست“ األميركية من انتقال تنظيم 
داعش إلى تونس، نظرا إلى وجود 
عدة إشارات تدل على عزم التنظيم 

التوسع في تونس وإنشاء ما سماه 
”دولة أفريقية“.

◄ أعلن وزراء داخلية فرنسا 
والبرتغال وأسبانيا والمغرب 

التزامهم بتعزيز تعاون بلدانهم 
في مجال مكافحة اإلرهاب، 

خصوصا لمنع تنقل المقاتلين 
الجهاديين.

اتهامات الفساد تحاصر وزراء الحكومة الجزائرية باختصار

بن كيران يهاجم المعارضة المغربية في جلسة مساءلة برلمانية
[ اتهامات متبادلة تعمق الخالفات بين الحكومة ومعارضيها

[ حزب العمال يدعو إلى إحالة الوزراء الواردين في ملفات فساد إلى القضاء

بن كيران ينسحب من جلسة البرملان ويترك أسئلة النواب معلقة

تصاعدت اخلالفات بني أحزاب املعارضة 
ــــــة واحلكومة برئاســــــة عبداإلله بن  املغربي
كيران لتصل إلى حّد التشاحن والتالسن 
والتراشــــــق بتهم أّدت إلى تعليق جلســــــة 
ــــــة تعــــــّد فرصــــــة للنقاش  مســــــاءلة برملاني
ــــــول بخصــــــوص العديد من  وعرض احلل

القضايا احملورية.

تكـــون سياســـية  أن  ينبغـــي  الصحـــراء  لقضيـــة  تســـوية  «أي 
ومتفاوضا بشأنها ومقبولة من جميع األطراف، والجهود الجدية 

والصادقة للمملكة تعد أسس مسار حل النزاع وركائزه».
عمر هالل
سفير املغرب لدى األمم املتحدة

«سنتسلم خالل األشـــهر المقبلة الدفعة األولى من مروحيات 
قتالية أميركية الصنع، وذلك في إطار صفقة أبرمتها الدولة 

مع الواليات المتحدة العام الماضي ٢٠١٤».
فرحات احلرشاني
وزير الدفاع التونسي

«لن أســـكت أمام اســـتمرار حالـــة النزيف وابتالع مال الشـــعب 
وأطالـــب رئيـــس الجمهورية بإقالـــة كل الـــوزراء الضالعين في 

قضايا فساد».
لويزة حنون
رئيسة حزب العمال في اجلزائر

} واشــنطن - أصـــدر مجلس األمـــن قرارا 
باإلجمـــاع يمّدد لمدة عـــام والية بعثة األمم 
المتحدة لالستفتاء في الصحراء المغربية 
(مينورســـو) مـــن دون أن يدخـــل أي تعديل 
عليهـــا أو أن يكلفهـــا خصوصـــا بمراقبـــة 
حقوق اإلنســـان مثلما دعا إلى ذلك االتحاد 

األفريقي.
ورحـــب عمر هـــالل ســـفير المغرب لدى 
األمم المتحدة بهـــذا القرار، مؤكدا ضرورة 
اتبـــاع المعاييـــر الدولية لتســـوية النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء.
وتعتبر الرباط عدم تكليف المينورســـو 
بمراقبـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي األقاليـــم 
الجنوبية إحدى الضمانات الرئيسية في ما 

يتعّلق بملف تدبير الصحراء.
ولإلشارة تنتشر مهمة األمم المتحدة في 
الصحراء المغربية منـــذ 1991، وهي مكلفة 
بمراقبة وقف إطالق النار في المســـتعمرة 
األســـبانية الســـابقة، وتحاول بعض الدول 
المؤيدة لألطروحة االنفصالية الضغط على 
المنظمة األممية لتوسيع مهام المينورسو 
حتى تشـــمل مراقبة حقوق اإلنســـان، وهو 
مـــا يرفضه المغـــرب ويعتبـــره تعديا على 

سيادته.
وشّدد القرار األممي على أهمية تحسين 
وضع حقوق اإلنســـان في مخيمات تندوف، 
داعيا طرفي النزاع إلى العمل مع المجتمع 
الدولي لوضع إجراءات مســـتقلة وموثوق 

بها.
وعمال بتوصيات األمـــم المتحدة اتخذ 
المغـــرب جملة مـــن اإلجـــراءات الحقوقية 
فـــي أقاليمـــه الجنوبية لتحســـين أوضاع 
المواطنين هناك، حيث أشار وزير الخارجية 
صالح الدين مزوار، في تصريحات سابقة، 
إلـــى المبـــادرات التـــي تـــم اتخاذها خالل 
الســـنوات الماضيـــة، ومـــن بينهـــا علـــى 
الخصـــوص، تقريـــر المجلـــس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد 

للتنمية بمنطقة الصحراء.
المتحـــدة  العـــام لألمـــم  وكان األميـــن 
بـــان كي مون دعا في مطلـــع أبريل الجاري 
أطراف النـــزاع في الصحراء إلى ”مضاعفة 
الجهود للتفاوض على حل سياسي“، وذلك 
بعد أســـابيع على جولة قام بها موفده إلى 

المنطقة.
وقام روس في مـــارس الماضي، بجولة 
قادته إلى الرباط وإلـــى مخيمات الالجئين 
الصحراوييـــن فـــي الجزائـــر ونواكشـــوط 
وكانت أول رحلة يقوم بها إلى المنطقة منذ 

عام.
مجلـــس  إلـــى  األخيـــر  تقريـــره  وفـــي 
األمـــن، دعا بـــان كي مون المغـــرب وجبهة 
مع  الجـــدي“  إلـــى ”الحوار  البوليســـاريو 

موفده كريستوفر روس.

مجلس األمن يمدد 
رسميا للمينورسو دون 

توسيع صالحياتها

خديجة الرويسي:
الحزب األغلبي يحاول 

االنقالب على قيم 
الديمقراطية

صابر بليدي

} اجلزائــر -  فتحـــت رئيســـة حـــزب العمال 
اليســـاري لويزة حنـــون، النار علـــى عدد من 
الـــوزراء في حكومة رئيس الـــوزراء عبداملالك 
العصابات“،  بــــ“رؤوس  ووصفتهـــم  ســـالل، 
ودعـــت الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلى 
إقالتهـــم. وإحالتهم إلـــى القضاء للنظر في ما 
أســـمته ”الضلوع في ملفات فساد واستغالل 

النفوذ“.
ومن بـــني الـــوزراء الذين ذكرتهـــم حنون 
وزيرة الثقافة نادية لعبيـــدي، ووزير الصحة 
بوضياف،  عبداملالـــك  املستشـــفيات  وإصالح 
ووزير األشـــغال العمومية عبدالقادر قاضي، 
عبدالســـالم  واملناجـــم  الصناعـــة  ووزيـــر 

بوشوارب.
يأتي ذلك في أعقاب الفضيحة التي فجرها 
كتـــاب الصحفيني الفرنســـيني حتـــت عنوان 
”باريـــس واجلزائـــر عالقة حميميـــة“ الصادر 
منتصف الشـــهر اجلاري فـــي باريس، والذي 
ســـرد وقائـــع خطيـــرة تتعلق بنهـــب مبرمج 
ملقـــدرات اجلزائريـــني، أفضـــى إلـــى حتويل 
حوالـــي 50 مليار أورو من طرف شـــخصيات 
سياســـية وحكومية، منها من يشغل مناصب 
رســـمية فـــي احلكومـــة احلالية، مثـــل رئيس 

الـــوزراء عبداملالك ســـالل، ووزيـــر الصناعة 
واملناجم عبدالسالم بوشوارب.

ويؤكـــد مراقبون أن املال السياســـي أخذ 
يؤســـس لنفســـه كفاعل في صناعة القرار في 
هرم الســـلطة، مشـــيرين إلى الظهـــور الالفت 
رؤســـاء  منتـــدى  جمعيـــة  لرئيـــس  واملثيـــر 
املؤسســـات االقتصاديـــة رجل األعمـــال علي 
حـــداد، الذي يطـــرح عالمات اســـتفهام حول 

الدور احلقيقي الذي يضطلع به.
وتتحـــدث العديد من املصادر في اجلزائر، 
عـــن عالقـــات ”مشـــبوهة“ بني رجـــل األعمال 
املذكـــور، وعـــدد مـــن الـــوزراء وتدخلـــه فـــي 
صالحياتهم ومهامهم، إلى جانب وقوفه وراء 
النســـخة اجلديدة لقانون استيراد السيارات، 
بشـــكل يعطي االحتكار لعدد من املســـتوردين 
الدائريـــن فـــي فلكـــه، وملشـــروعه الســـتيراد 

السيارات األميركية ”كريسلر“.
وحتولـــت أروقـــة البرملـــان منذ أيـــام إلى 
مســـرح ملشـــادات خطيرة بني وزيـــرة الثقافة 
ناديـــة لعبيـــدي، وعـــدد مـــن نـــواب البرملان، 
اجلديـــد  النشـــر  قانـــون  عـــرض  مبناســـبة 
للمناقشة، واســـتغل رئيس كتلة حزب العمال 
النائـــب جلـــول جـــودي، مداخلته لنقـــد أداء 
الوزيـــرة وتوجيه تهم صريحـــة لها، بتحويل 

دائرتها إلى ما أسماه ”مستنقعا للفساد“.

وذهبت رئيسة حزب العمال إلى التفصيل 
في ملف وزيـــرة الثقافة خالل مؤمتر صحفي، 
وقالت إن شركة اإلنتاج التي متلكها استفادت 
مـــن ميزانيـــة دعـــم حكومي إلجنـــاز فيلم مبا 
يعادل 120 ألـــف أورو، بينما ال تتجاوز قيمته 
احلقيقية 60 ألف أورو، وإن شـــركتها تعاقدت 
مع التلفزيـــون احلكومي إلنتـــاج حصة فنية 
أســـبوعية، كما وضعت مبنى املسرح الوطني 
في خدمة الســـفارة األميركية وباملجان، مقابل 
حصول جنلها على منحة دراسية في الواليات 

املتحدة متنحها سفارتها في اجلزائر.

فـــي املقابـــل نفـــت وزيـــرة الثقافـــة نادية 
لعبيدي في مداخلتها أمام نواب البرملان التهم 
التي وجهت لها، ووصفت نفســـها بـ“ النزيهة 
والنظيفـــة“، واعتبـــرت هجوم حـــزب العمال 
”تصفية حسابات“، ودعت البرملان إلى تشكيل 
جلنـــة للتحقيق فـــي القضية مـــن أجل إطالع 

الرأي العام مبا يثار حولها.

بلبلة داخل املجلس وصلت إلى 
بالتهم  والتراشق  التالسن  حد 
الحكومة  رئيس  هجوم  بسبب 

على أحزاب املعارضة

 ◄

لويزة حنون تفتح النار على وزراء بوتفليقة 

 لم تشــــــهد الســــــاحة اجلزائرية حديثا عن ملفات الفســــــاد في أكثر من منبر وموقع، كما 
تشهده خالل هذه األيام، فمن ملف مشروع الطريق السيار شرق غرب، املطروح للمعاجلة 
القضائية في مجلس قضاء العاصمة بعد سلسلة من التأجيالت، وما يلمـح له في الظاهر 
والباطن في أروقة احملكمة ألسماء ثقيلة في احلكومة، إلى تفجير ملفات فساد في البرملان 

من قبل حزب العمال اليساري.

الجزائر: وزارة للثقافة أم دكان 
ص 9لنهب األموال
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أخبار

} أطفال يمنيون يتخذون من مجاري المياه في صنعاء مسكنا لهم صحبة أسرهم بعد أن شردتهم الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي ويعاني 
المدنيون تبعاتها.

اعتماد نظام جديد 

في انتخاب المجلس الوطني 

االتحادي باإلمارات

} أبوظبــي - مت فـــي دولة اإلمـــارات العربية 
املتحدة اعتماد نظام جديد في عملية التصويت 
بانتخابات املجلـــس الوطني االحتادي يعرف 
بنظام ”الصوت الواحد“، وال ُيسَمح مبقتضاه 
للناخـــب إال باختيار مرشـــح وحيد مهما كان 
عدد املرشـــحني املطلوب انتخابهم في اإلمارة 

التي ينتمي إليها.
وحـــّددت اللجنـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات 
يـــوم الثالث من أكتوبر القـــادم موعدا إلجراء 

االنتخابات على مستوى كامل أنحاء الدولة.
وقـــال مراقبـــون إن التعليمـــات التنفيذية 
اجلديدة مبـــا حتمله من تعديـــالت في اإلطار 
القانونـــي لتنفيـــذ العمليـــة االنتخابيـــة في 
كافة مراحلها ســـتضمن حتقيق أعلى درجات 
الشفافية واملهنية النتخابات املجلس الوطني 

االحتادي.
وقـــال أنور قرقـــاش وزير الدولة لشـــؤون 
املجلـــس الوطنـــي االحتادي ورئيـــس اللجنة 
اإلماراتية لالنتخابات إن ”اللجنة في ســـبيل 
استعدادها إلدارة االنتخابات للمرة الثالثة في 
الدولة قد وضعت فـــي اعتبارها الوصول إلى 
أفضـــل املعايير واإلجـــراءات التنظيمية التي 
تليـــق مبكانة ورصانـــة العمليـــة االنتخابية، 
والتـــي تعزز من أداء اللجنة في تنفيذ مهامها 

بكل كفاءة واقتدار“.

◄ أمر العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس، بصرف 

راتب شهر إضافي لكل أفراد الجيش 
وقوات األمن ”تقديرا لهم على 

جهودهم“. ويقدر المحللون عدد أفراد 
القوات المسلحة السعودية بما في 

ذلك الحرس الوطني وقوات األمن 
بأكثر من 200 ألف فرد.

◄ أعلن الديوان الملكي المغربي 
أمس، في بيان أّنه تقّرر بالتشاور 

مع الجانب السعودي تأجيل زيارة 
الملك محمد السادس إلى المملكة 

العربية السعودية التي كانت مقررة 
ليوم أمس األربعاء بعد التغيرات 

الواسعة التي طالت مناصب عليا في 
السعودية.

◄ بحث أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمس، في الدوحة مع 
خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس 
ورئيس الوزراء اليمني، تطورات 

األوضاع في اليمن وسبل وضع آلية 
تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني.

◄ بدأ قادة القوات البرية لدول 
مجلس التعاون الخليجي أمس، 

اجتماعهم الخامس عشر في 
العاصمة القطرية الدوحة والذي 

يستمر يومين متضمنا على جدول 
أعماله النظر في سبل تطوير التعاون 

والتنسيق بين تلك القوات.

◄ عبر ”المجلس األعلى للحراك 

الثوري السلمي لتحرير واستقالل 
جنوب اليمن“ أكبر فصيل في الحراك 

الجنوبي في بيان عن استعداده 
للمشاركة في أي حوار قادم.

◄ أقدم تنظيم داعش على إعدام 40 
شابا في مناطق متفرقة من محافظة 

نينوى بشمال العراق لرفضهم 
مبايعة التنظيم والقتال إلى جانبه.

باختصار السفير األميركي في الكويت: نتفهم قلق الخليجيني على أمنهم وندعم حزمهم في اليمن
} الكويت – جدد السفير األميركي في الكويت 
دوغالس سيليمان التزام بالده بأمن حلفائها 
فـــي دول مجلس التعـــاون اخلليجي وضمان 

أمنهم واستقرارهم.
وقال ســـيليمان في مؤمتـــر صحفي عقده 
أمس في ســـفارة بـــالده بالعاصمـــة الكويت، 
إن ”هنـــاك ٣٥ ألـــف عنصر من قـــوات اجليش 
األميركـــي، إضافـــة لقطـــع حربيـــة كثيرة في 
املنطقـــة“، مضيفا أن ”الواليـــات املتحدة على 
اســـتعداد دائـــم للدفاع عن حلفائهـــا، ويوجد 

حاليا تعاون حقيقي ودعم لوجستي“.
ورأى سيليمان أن العملية العسكرية التي 
تقودها الســـعودية ضد احلوثيـــني في اليمن 

أثبتـــت قدرة دول املجلس على القيادة والقيام 
باخلطوات الالزمة حلماية نفسها والدفاع عن 

أمنها وهذا أمر جيد، بحد قوله.
وأضـــاف أن بالده تـــرى أن أي حل لألزمة 
اليمنية يجـــب أن ينطلق من أســـاس قرارات 
األمم املتحدة، باإلضافة إلى املبادرة اخلليجية.
وتابع أن الشـــرق األوســـط مير بتغييرات 
كبيـــرة ومهمة، بعضها حقـــق نتائج إيجابية 
كما جرى في تونس، مشـــيرا إلى أن الواليات 
املتحدة تتابع باهتمام ما يجري وتتفهم القلق 
الذي ينتـــاب البعض في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ووصف ذلك بأنه ”قلق غير مبرر“.

وحول اللقـــاء املرتقب للرئيـــس األميركي 

باراك أوبامـــا مع قادة دول مجلـــس التعاون  
اخلليجي وفيما إذا حتددت تفاصيل مشـــاركة 
قـــادة هذه الـــدول، قال ســـيليمان ”أســـتطيع 
التأكيد من جانب الواليات املتحدة أن الرئيس 
أوباما ونائبـــه وممثل الواليـــات املتحدة في 
األمم املتحـــدة ســـيحضرون اللقـــاء، أمـــا من 
جهة دول مجلـــس التعاون فلم يتم حتديد من 

سيحضر“.
وأضاف ”أنـــا واثق من مشـــاركة اجلميع 
في هذا اللقاء الذي ســـيتم يومي ١٣ و١٤ مايو 
القادم في منتجع كامب ديفيد“، مشيرا إلى أن 
اللقاء ســـيكون فرصة جيدة سيستمع خاللها 
أوباما لقادة دول مجلس التعاون باهتمام بالغ 

وسيتعرف من خاللهم على كل ما يهم املنطقة 
وحلفاء أميركا وستتم مناقشة القضايا املهمة 

في مختلف املجاالت.
وحـــول إمكانيـــة قيام حتالـــف جديد على 
غـــرار التحالـــف العربـــي ضـــد احلوثيني في 
اليمن، أكد ســـيليمان أنه ال يـــرى بوادر لذلك، 
وتعتبـــر الواليـــات املتحـــدة أن اخلطر األكبر 

حاليا في العراق وسوريا هو داعش.
وبخصوص الشأن السوري، قال سيليمان 
إن احلـــل األمثـــل للوضع في ســـوريا هو حل 
سياســـي بنـــاء على بنود اتفـــاق جنيف١، مع 
التأكيد على حق الشـــعب الســـوري في تقرير 

مصيره واختيار من يحكمه.

ثـــارت أمس، ضجة كبـــرى داخل  } بغــداد – 
األوســـاط السياســـية العراقية حول ما اعتبر 
ســـيناريو أميركيا لتقســـيم العراق إلى ثالثة 

كيانات على أساس عرقي وطائفي.
وتلقفت أطراف سياســـية عراقية –شيعية 
باألســـاس- نبأ تقـــدمي الكونغـــرس األميركي 
مشروع قرار للتعامل مع سّنة العراق وأكراده 
كدولتـــني وتســـليحهم دون املـــرور باحلكومة 
املركزية لشّن حملة اتهامات للطرفني بالتواطؤ 

مع واشنطن على تقسيم البالد.
وفي املقابل حّمل ساســـة عراقيون حكومة 
بغـــداد مســـؤولية فتح الباب لقـــوى خارجية 
لتهديد وحدته من خالل سياسة التمييز التي 
سلكتها ضد قســـم من مواطنيها، ال سيما في 
املناطق السنية، بحرمانهم من وسائل الدفاع 
عن أنفســـهم ضد تنظيـــم داعش، فـــي مقابل 
متكـــني طائفة بعينهـــا من دعم ســـخي باملال 
والســـالح، ما جعل شيوخ عشائر يستنجدون 
بالواليات املتحدة لتمكينهم من وسائل الدفاع 

الذاتي.
وهّدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
أمس، بضرب املصالح األميركية داخل العراق 
وخارجه في حال صدور القرار، معتبرا أن ذلك 

”بداية لتقسيم العراق“.
ورغـــم تأكيد الســـفارة األميركيـــة ببغداد 
أمس، فـــي بيان علـــى أن ”سياســـة الواليات 
املتحدة جتاه العراق لم تتغير في دعم وتأييد 
عـــراق موّحد“، فقد هّدد مقتـــدى الصدر زعيم 
التيـــار الصدري بـ“ضـــرب املصالح األميركية 

داخل بالده وخارجها“.
وقال الصدر في بيـــان إن ”مجلس النواب 
األميركي ينوي اســـتصدار قرار بشأن العراق 
يقضي بجعل كل طائفة مســـتقلة عن األخرى. 

وهذا سيكون بداية للتقسيم العلني“. وأضاف 
”أميـــركا أظهـــرت ســـوء نيتهـــا ضـــد عراقنا 
احلبيب وكّشـــرت عن أنيابها“، داعيا إلى ”رد 
حكومي عراقـــي صارم وبرملاني حاســـم ضد 

استصدار هذا القرار“.
وتابـــع فـــي هـــذا الصـــدد ”على الشـــعب 
العراقي حماية أرضه وطوائفه من خالل بيان 
رفضه وشجبه، فالشعب ملزم بذلك وإال وقعت 
الطامة الكبرى“، مضيفـــا ”إننا ملزمون برفع 
التجميد عـــن اجلناح العســـكري املتخصص 
باجلانب األميركي ليبدأ عملية ضرب املصالح 

األميركية في العراق بل وخارجه“.
وتضمن مشـــروع القرار الذي تقدم به إلى 
مجلس النواب األميركـــي العضو اجلمهوري 
باملجلس، مـــاك تورن بيـــري، تعامل الواليات 
املتحـــدة مـــع كل مـــن البيشـــمركة والقـــوات 
العشـــائرية الســـنية كدولتـــني ألجـــل توفير 
اشـــتراطات منح التمويل املباشر املنصوص 

عليها دستوريا.
ووفـــق املراقبني فـــإن القانون مينح مجاال 
واســـعا للواليـــات املتحـــدة األميركية لتجنب 
التعامـــل مـــع احلكومـــة العراقيـــة وتوجيـــه 
الدعم مباشـــرة إلى الســـّنة واألكراد وتدريب 
قواتهم على يد القوات األميركية ألن احلكومة 
العراقية رفضته ســـابقا. وشـــددت الســـفارة 
األميركيـــة في بيانها أمس، على أن ”كل الدعم 
واملســـاعدات واملعدات العســـكرية املقدمة من 
احلكومـــة األميركيـــة يتم تســـليمها للحكومة 

وقوات األمن العراقية“.
وأوضحـــت أن ”املشـــروع املقـــدم ملجلس 
النـــواب من قبل عضو الكونغـــرس ماك تورن 
بيري ال يســـتند إلـــى أي قوانـــني، وال يعكس 
سياسة ومواقف الواليات املتحدة األميركية“. 
وأكدت أن ”الرئيس باراك أوباما مســـؤول عن 

السياسة اخلارجية األميركية“.
ومـــن جانبه أعـــرب نائب رئيـــس الوزراء 
العراقـــي، بهـــاء األعرجـــي، عن رفـــض بالده 
للقـــرار معتبرا أنـــه يقضي بتقســـيم العراق. 
وانتقد األعرجي فـــي مؤمتر صحفي عقده في 
مبنـــى البرملان، ما أســـماه ”التدخل األميركي 

في الشأن العراقي“. أما عضو جلنة العالقات 
اخلارجية في البرملان العراقي عباس البياتي 
فقـــال فـــي مؤمتـــر صحفـــي عقده فـــي مبنى 
البرملان مع عدد من أعضاء اللجنة إن ”خطوة 
الكونغرس األميركي بتسليح أي قوات عراقية 
دون املـــرور باحلكومـــة العراقيـــة تتعـــارض 
مع ســـيادة العراق وتعد رســـالة غير مطمئنة 

للشعب العراقي“.
ومـــن جانبها نقلت وســـائل إعالم عراقية 
أمس، عن أعضـــاء الوفد احلكومي الذي ذهب 
إلى واشنطن أواســـط الشهر اجلاري قوله إن 
تقســـيم العراق إلى ثالث دويالت مسألة وقت 
ال أكثـــر، مؤّكـــدا أّن ”الكونغـــرس ومنـــذ فترة 
يـــدرس التعامل مـــع األكراد والســـنة كبلدين 
داخل العراق“، ومثيرا الشـــكوك في أّن الوفد 

العشائري الذي زار واشنطن قبل أشهر ناقش 
مقترح قرار الكونغرس اجلديد.

السياســـية السنية  األوســـاط  ولم ترّحب 
بالقـــرار األميركي، مقـــّرة  بوجود ســـوء نية 
وراءه، إّال أنهـــا حّملت بغداد مســـؤولية فتح 
البـــاب لقـــوى معاديـــة لوحدة العـــراق داخل 
الواليـــات املتحدة للتالعـــب بالورقة الطائفية 

وتوظيفها لتقسيم البلد وإضعافه.
وذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن السياسة 
الطائفية التي مارسها رئيس الوزراء السابق 
نـــوري املالكي ولم تتغير كثيرا في عهد رئيس 
احلكومـــة احلالـــي حيـــدر العبـــادي أضعفت 
إميـــان البعض مـــن أبنـــاء الطائفة الســـنية 
بوحدة البالد. وقال هؤالء إن التمييز بلغ مداه 
فـــي الفترة احلالية من خالل بذل دعم ســـخي 

باملال والســـالح ألبناء الطائفة الشيعية التي 
أصبحـــت متلك جيشـــا يضاهي فـــي قّوته أو 
يفـــوق اجليـــش النظامي، بينمـــا تركت أبناء 
العشائر الســـنية ملصيرها في مواجهة تنظيم 
داعش الـــذي أوغل في دمـــاء أبنائها واقترف 
مجـــازر مرّوعة بحّقهم، األمر الذي لم يترك من 

خيار لهؤالء سوى االستنجاد باخلارج.
ورغـــم أن القتـــال الرئيســـي يـــدور هـــذه 
األيـــام في محافظـــة األنبار املعقل األساســـي 
لســـّنة العـــراق، فـــإن حكومة بغـــداد ما زالت 
علـــى حتفظهـــا على تســـليح أبناء العشـــائر 
مستســـلمة لضغوط أطراف شـــيعية تريد أن 
تزج مبيليشيات احلشـــد الشعبي في احلـرب 
رغـــم الرفض الواســـع لذلك مـن قبـل ســـكـان 

احملافظة.

ضجة كبرى حول سيناريو أميركي لتقسيم العراق

[ الصدر يهدد بضرب المصالح األميركية عبر العالم [ سياسة التمييز الطائفي فتحت الباب لتهديد وحدة البالد
إذا كانت أطراف أميركية سيئة النية بشأن وحدة العراق، فإنها وجدت األرضية املناسبة 
للعمل على تقسيم البالد من خالل السياسات الطائفية التي بلغت ذروتها في عهد رئيس 
الوزراء الســــــابق نوري املالكــــــي ولم تبد بوادر جدية على تغييرها في عهد ســــــلفه حيدر 

العبادي.

حماية وحدة العراق مسؤولية أبنائه قبل إلقاء التبعة على الخارج

« األمير ســـعود الفيصل يغادر السياسة الخارجية بسجل يحسد 

عليـــه؛ ألمعيـــة وثقافـــة وحضـــور ســـتفقدها منابرنـــا اإلقليمية 

والدولية».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

«الحشـــد الشـــعبي يمـــر بتحديـــات تعيق عملـــه، منهـــا الخالفات 

والمطامـــع السياســـية لبعـــض منتميـــه وكذلك عـــدم تراصفه 

ووحدته وكثرة أطرافه وفصائله».

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري بالعراق

«غياب مرجعيـــة الوطن والدولة المركزية القوية يفســـح المجال 

لســـيطرة ونمـــو دور القبائل، كمـــا كان عليه الحـــال قبيل الثورة 

اليمنية في ستينيات القرن الماضي».

مخلص قطب
دبلوماسي مصري سابق

ــيــة  ــســن ـــر ال ـــعـــشـــائ تــــــرك ال

تنظيــم  بمواجهـة  ملصيرهــا 

داعش لم يدع لها خيارا سوى 

محاولة االستنجاد بالخارج

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} نيقوســيا - أكد الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، أمس األربعاء، توافق رؤية بالده مع 
كل مـــن قبرص واليونان حـــول أهمية تكاتف 

املجتمع الدولي للقضاء على اإلرهاب.
وقـــال السيســـي خـــالل مؤمتـــر صحفي 
مشـــترك عقد مع رئيس قبرص ورئيس وزراء 
اليونـــان، ”توافقت رؤانا حـــول أهمية توافر 
اإلرادة اجلماعية لدحر اإلرهاب والقضاء عليه 
من خالل رؤيا شاملة تشمل كافة أبعاد األزمة 
وكان  والتنمويـــة“.  واالجتماعية  السياســـية 
السيسي قد وصل، أمس، إلى قبرص في زيارة 
رسمية، لبحث سبل دعم العالقات بني البلدين، 

على أن يتوجه عقب ذلك إلى أسبانيا.

وصرح الســـفير عـــالء يوســـف، املتحدث 
الرســـمي بِاسم رئاســـة اجلمهورية املصرية، 
بأن السيســـي عقد جلســـة مباحثـــات ثنائية 
مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاســـيادس 
تالها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، 
كمـــا التقى السيســـي أثنـــاء زيارتـــه رئيس 
الوزراء اليوناني ألكســـيس تسيبراس، حيث 
عقدا لقاء ثنائيا تاله اجتماع موسع بحضور 

وفدي البلدين.
وأضاف السيســـي أن رؤيـــة القضاء على 
اإلرهـــاب يجـــب أن تأتـــي مدعومـــة بجهـــود 
املجتمع الدولي لتجفيف منابعه ووقف إمداد 

اجلماعات املتطرفة باملال والسالح. 

وتابـــع ”يؤملنا جميعا أن تكـــون جماعات 
التطـــرف واإلرهـــاب التـــي تســـتقي أفكارها 
املتطرفة والعنيفة من مصـــدر واحد بارتكاب 
جرائمها حتت ستار الدين، ونرى تلك اجلرائم 
البشـــعة في صـــور جرائم جماعيـــة آثمة يتم 

اختيار ضحاياها وفقا للهوية والديانة“.
وأضـــاف ”لقـــد ناقشـــنا اليوم فتـــح آفاق 
جديـــدة للتعـــاون بـــني بالدنـــا فـــي املجاالت 
واالســـتثمارية  منها  والتجارية  االقتصاديـــة 
وكذا في مجـــاالت الطاقة والســـياحة والنقل 
البحري، خاصة في أعقاب مؤمتر دعم وتنمية 
االقتصاد املصري الذي انعقد في شرم الشيخ 

في الفترة من 13 إلى 15 مارس“.

علـــى  اتفاقهـــم  إلـــى  السيســـي  وأشـــار 
االســـتمرار فـــي العمل ســـويا لإلســـهام في 
التوصل إلى حلـــول دائمة وتســـويات عادلة 
لقضايا منطقة الشـــرق األوسط وعلى رأسها 
القضية الفلســـطينية وإحياء جهود الســـالم 
بهـــدف حتقيق حـــل الدولتني وفقـــا لقرارات 
الشـــرعية الدوليـــة وصـــوال إلى إقامـــة دولة 
فلســـطينية ذات ســـيادة على أســـاس حدود 
الرابع مـــن يونيـــو 1967، وعاصمتها القدس 

الشرقية.
ولفت إلى تشـــديدهم علـــى أهمية تكاتف 
اجلهـــود الدولية بهدف إعادة االســـتقرار إلى 

ليبيا ودعم شرعية املؤسسات الوطنية.

} اخلرطوم  - قال املتحدث باسم حزب املؤمتر 
الثالثـــاء، إن  مســـاء  املعـــارض،  الســـوداني 
قوات األمن أوقفت األمني السياســـي للحزب، 
مســـتور أحمد. وذكر بكري يوســـف، املتحدث 
باســـم احلزب أن أفـــرادا يتبعون جلهاز األمن 
واملخابـــرات ”اقتـــادوا مســـتور مـــن محطة 
صابريـــن للمركبـــات العامة مبنطقـــة الثورة، 
غرب اخلرطوم، حيث كان يتحدث في تظاهرة 
جماهيريـــة ضمـــن حملـــة احلـــزب املناهضة 

لالنتخابات“.
وأوضح بكري أنهم ال يعلمون اجلهة التي 
اقتيد إليها مســـتور، لكـــن أعضاء في احلزب 
شاهدوا أفراد األمن وهم يقتادوه عبر شاحنة.
وأعلنت مفوضية االنتخابات الســـودانية، 
االثنني، فوز الرئيس الســـوداني عمر البشير 
في انتخابات الرئاســـة بنســـبة 94.05 باملئة. 
ووصل البشير (71 عاما) إلى السلطة مدعوما 
من اإلسالميني، عبر انقالب عسكري عام 1989، 
ومت التجديد له في انتخابات جرت عام 2010، 

قاطعتها أيضا أغلب فصائل املعارضة.
كما حل حـــزب املؤمتر الوطني احلاكم في 
املركز األول في انتخابات البرملان بنسبة 75.8 
باملئة، إذ حصد مرشحوه 323 مقعدا من مقاعد 

البرملان الـ426.
وعلى الصعيـــد األمني هدد عمر البشـــير 
باجتيـــاح حـــدود جنـــوب الســـودان لتجريد 
حركات دارفور من ســـالحها، وأكد قائد قوات 
الدعـــم الســـريع أســـر 340 مـــن حركـــة العدل 
واملســـاواة خالل املعركة التـــي دارت بجنوب 

دارفـــور األحـــد، بينما أفاد مديـــر جهاز األمن 
أن احلركة دخلت املعركة بنحو 1100 مقاتل لم 

ينج منهم سوى 37 مصابا.
وحـــذر الرئيس الســـوداني دولـــة جنوب 
الســـودان مـــن التمـــادي فـــي دعـــم وإيـــواء 
املتمردين على اخلرطوم، مطالبا إياها بتجريد 
د ”وإال سوف يكون  احلركات من السالح وشدَّ
هناك حديث آخر“، متوعدا جوبا باحلســـم إن 

لم تكف عن دعم التمرد.
ـــد البشـــير رفقة وزير الدفـــاع ومدير  وتفقَّ
جهاز األمن واملخابرات، قوات الدعم الســـريع 
مبنطقة (قوز دنقو) بوالية جنوب دارفور، التي 
خســـرت فيها حركة العدل واملساواة املتمردة 
املعركة وما يزيد عن 1000 مقاتل حسب شبكة 

”الشروق“ اإلخبارية في موقعها اإللكتروني.
وقال البشـــير إن السودان صبر على دولة 
اجلنوب وأعطى اجلنوبيني دولة كاملة الدسم 
بنفطها، وكان ردهم ”التآمر واخليانة“. وتابع 
”ســـنعطيهم فرصة بأن يتخذوا القرار السليم 
وجتريد احلركات من الســـالح، وإال فإن قوات 

الدعم الســـريع جاهـــزة لتجريدهـــا“. مضيفا 
أنه ”مـــن حقنا أن ندافع عن أنفســـنا ضد أي 
عميل أو خـــارج حتى ولو فـــي راجا أو أويل 

أو جوبا“.
وأضـــاف أن قوات الدعم الســـريع أجبرت 
املتمردين علـــى العودة من جنوب كردفان إلى 
اجلنوب، وأشـــار إلـــى أن (اخلواجات) أغروا 
املتمرديـــن بتســـليمهم احلكم فـــي اخلرطوم، 

ودربوهم عاما ونصف العام.
وتابع البشير موجها حديثه لقوات الدعم 
الســـريع ”ال نريد أن نسمع حركة اسمها عدل 
ومســـاواة، ألنهم مرتزقة وإرهابيون، وال نريد 
أن نســـمع حركة حترير الســـودان، فأنتم من 
حـــررمت الســـودان مـــن العمـــالء واإلرهابيني 

واملارقني“.
من ناحيته، امتدح وزير الدفاع عبدالرحيم 
محمد حســـني (أبطال الدعم السريع). وأشار 
إلـــى أنهـــم ”أعطـــوا الصيف احلاســـم معنى 
ومحتـــوى، وأنهم لـــم يخذلوا القيـــادة أبدا“. 
بدوره، قال مدير عام جهاز األمن واملخابرات، 

محمـــد عطـــا املولى عبـــاس، إن قـــوات الدعم 
الســـريع أوفـــت بعهدها في ”كســـح ومســـح 
العـــدل واملســـاواة“. وأضاف أن هـــذا النصر 
يأتي كهدية للرئيس البشير في يوم انتصاره 
واختياره من الشـــعب رئيســـا لدورة رئاسية 
جديدة، مؤكدا أن املرحلة القادمة واضحة وال 

توجد فيها ضبابية.
وكان وزيـــر الدفاع الفريق أول عبدالرحيم 
محمد حسني قد أعلن في تصريحات صحفية، 
يـــوم االثنـــني املاضـــي، عـــن إغـــالق القوات 
املســـلحة لكل املنافذ مع دولة جنوب السودان 
ملتابعة ورصد حتركات احلركات املســـلحة في 
الوقت الذي اتهم فيـــه جوبا برعاية احلركات 
الســـودانية املســـلحة وتدريبها عبـــر خبراء 
وشـــركات أجنبيـــة ودول معادية للســـودان. 
وأشـــار إلـــى أن قـــوات العدل واملســـاواة مت 
تدريبها بشـــكل مكثـــف في جنوب الســـودان 
اســـتمر عاما ونصـــف العام، مـــن قبل خبراء 
بهدف إحـــداث خلل أمني كبير في الســـودان 

وإفساد العملية االنتخابية.

البشير يحكم قبضته األمنية والسياسية بعد تحصني سدة الحكم
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أخبار
[ الرئيس السوداني يهدد باقتحام دولة جنوب السودان 

قوات الدعم السريع العصا الغليظة بيد البشير لترهيب خصومه

الجيش املصري ينفي 
تخطيطه التدخل في ليبيا

} القاهــرة - قـــال مصـــدر عســـكري مصري 
لـ”العرب“ إنه ال توجد نية لشـــن هجوم جوي 
وبري واســـع علـــى معاقل تنظيـــم داعش في 

شرق ليبيا.
وأشـــار إلى أن األنباء التي جرى تداولها 
خالل األيام املاضية عن وجود حشود مصرية 
بالقرب من احلدود مع ليبيا غير دقيقة باملرة، 
منّوها إلى أن كل التحركات العسكرية الراهنة 
هدفها تأمني احلـــدود البرية والبحرية، ومنع 

تهريب إرهابيني أو أسلحة.
وشـــدد املصدر علـــى عدم رغبـــة اجليش 
املصري في تنفيذ مهام قتالية خارج أراضيه، 

إال للضرورة القصوى ووفقا للدستور.
وأكـــد أن اجليـــش لم يتدخل فـــي ليبيا إال 
في فبراير املاضي، وعبر غارات جوية محددة 
األهداف، ضد معاقل ومخازن أســـلحة خاصة 
بتنظيم داعـــش اإلرهابي، بعد ذبح 21 مصريا 

على أيدي عناصر داعش.
ولفـــت املصدر إلـــى تعّمد بعض وســـائل 
اإلعـــالم اإلدعـــاء بوجـــود تدخالت فـــي ليبيا 
مـــن وقت إلـــى آخر، فقد ســـبق أن زعمت هذه 
الوســـائل قيام مصر واإلمارات بشـــن غارات 
على مواقع ليبية، األمر الذي ثبت عدم صحته.

وأوضـــح أن مصر تؤمـــن أراضيها جيدا 
اآلن، ولن تســـمح بأن تتحول احلدود الطويلة 
مع ليبيـــا إلى معبر للمجرمني أو الهاربني من 
اجليـــش الليبي وقوات الفريـــق خليفة حفتر، 
في ظـــل إحرازها تقدما ملموســـا في عدد من 
احملافظات الليبية مؤخـــرا، منّوها إلى أن أي 
تعزيـــز للقوات املصرية في هذه املنطقة، يأتي 

في إطار تأمني احلدود الغربية.
وقـــال املصدر املصـــري إن تكـــرار املزاعم 
بشـــأن تدخل عســـكري في ليبيـــا، يرمي إلى 
خلق فـــنت جديدة في املنطقـــة ومحاولة إثارة 
اخلالفـــات والنعـــرات بني الشـــعبني، وأن من 
يبثون هذه الشـــائعات لهم رغبـــة جامحة في 

الضغط على القاهرة من نواح عدة.
يذكـــر أن بعض وســـائل اإلعـــالم الغربية 
تناقلت أن مصر حشدت قوات برية وجوية في 
الصحراء الغربية، على طول احلدود الليبية، 
متهيـــدا حلملـــة عســـكرية على مراكـــز تابعة 
لتنظيم داعش في شـــرق ليبيا. في حني نقلت 
وســـائل إعالم أميركية أن خطط مصر املرتقبة 
بشـــأن ليبيا، كانـــت على رأس جـــدول أعمال 
زيارة جون برينان رئيس وكالة االستخبارات 
املركزيـــة األميركية إلى القاهـــرة في 19 أبريل 
اجلـــاري، األمر الذي نفاه مصدر أمني مصري 

رفيع في تصريح خص به ”العرب“.

توافق مصري قبرصي يوناني على مكافحة اإلرهاب

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أوضح المتحدث باسم األمم 
المتحدة أحمد فوزي، أنه ال يوجد أي 
طرف يرفض المشاركة حتى اللحظة 

في المشاورات التي ستنطلق في 
4 مايو المقبل بجنيف، بخصوص 

األزمة السورية برعاية أممية.

◄ بدأ ملك األردن عبدالله الثاني، 
أمس، زيارة رسمية إلى العاصمة 
الكندية أوتاوا وتتضمن الزيارة 

لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، 
لبحث العالقات الثنائية وسبل دعمها.

◄ أعلن ”تيار بناء الدولة السورية“ 
المعارض نقل مقره إلى خارج البالد،  
نظرا الزدياد الضغوط األمنية للنظام، 

يأتي ذلك بعد يومين من إعالن 
رئيس التيار لؤي حسين وصوله إلى 

العاصمة األسبانية.

◄ طالبت حكومة التوافق الوطني 
الفلسطينية حركة حماس بتمكينها 
من العمل في قطاع غزة. ويذكر أن 

خالفا اندلع، األسبوع الماضي، بين 
الطرفين عندما أعلن 8 وزراء ”فشل“ 

مهمتهم في غزة.

◄ قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إن بالده اختارت طريق 
التعاون بدال من المواجهة في

ما يتعلق بإدارة عالقاتها مع دول 
حوض النيل. جاء ذلك في اتصال 
هاتفي أجراه السيسي مع رئيس 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

◄ أكد حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم في السودان، أنه سيجري 

اتصاالت مع األحزاب التي شاركت في 
االنتخابات لتحديد نسب مشاركتها 

في الحكومة القادمة. واكتسح 
المؤتمر الوطني االنتخابات بحصوله 
على 323 مقعدا من مجموع 426 مقعدا 

في البرلمان.

باختصار

«العالـــم يشـــهد تناميـــا غيـــر مســـبوق لظاهرتـــي التطـــرف 
واإلرهاب، وتزايدا في احتماالت سعي جماعات إرهابية لحيازة 

أسلحة دمار شامل».
ناصر جودة
وزير اخلارجية األردني

«لقد آن األوان للقيام بأمر ما للشـــعب السوري، فنحن في العام 
2015 وال يمكننـــا رؤيـــة مـــا حصل منذ قرون مضـــت يتكرر في 

يومنا هذا».
سعد احلريري
رئيس تيار املستقبل اللبناني

«نعـــد حاليا ملفا متكامـــال يتضمن جميع القـــرارات التي صدرت 
فـــي عهدي الرئيس الســـابق عدلـــي منصور والحالـــي عبدالفتاح 

السيسي، لتقديمها إلى البرلمان القادم فور انعقاده».
إبراهيم الهنيدى
وزير العدالة االنتقالية املصري

أيام معدودات بعد فــــــوزه في االنتخابات 
النظــــــام  عــــــاد  والتشــــــريعية  الرئاســــــية 
السوداني إلى منهجه املتمثل في تضييق 
السياســــــيني  املعارضني  ــــــى  عل ــــــاق  اخلن
لسياســــــاته،  الرافضة  املســــــلحة  والقوى 
ووصل األمر بالبشــــــير إلى حــــــد التهديد 
باقتحام دولة جنوب السودان بعد اتهامها 

بإيواء املسلحني وتدريبهم.

املعارضـــة  فصائـــل  ســـيطرت   - دمشــق   {
الســـورية املســـلحة، املنضويـــة حتـــت غرفة 
عمليات ”جيش الفتح“، على معســـكر القرميد 
االســـتراتيجي التابع للنظام السوري، الواقع 
جنـــوب مدينة إدلب علـــى الطريق الدولي بني 
إدلب والالذقية، وسط قصف عنيف للطائرات 

احلربية على املعسكر.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات عقب الســـيطرة 
على مدينة جســـر الشـــغور االستراتيجية في 
شمال غرب سوريا، إثر ضربة موجعة تكبدها 
النظام، ما طرح عدة أسئلة عن أسباب انهيار 
قـــوات األســـد في الشـــمال واجلنـــوب وتقدم 
قـــوات املعارضة على أكثر مـــن جبهة، خاصة 
أن الســـيطرة على جســـر الشـــغور قـــد تكون 
مقدمة لتهديد معاقل أخرى أساسية له ومنها 

الالذقية التي تعرف بعرين األسد.
غير أن خبيرين عسكريني سوريني أكدا، أن 
محافظة الالذقية (غرب)، معقل الطائفة العلوية 
التي ينحدر منها رئيس النظام بشـــار األســـد 
ومعظم رموز حكمه وقادة أجهزته األمنية، لن 
تكون هدفـــا تاليا لتقدم مقاتلي املعارضة على 
الرغم من أهميتها االســـتراتيجية وسيطرتهم 

قبل أيام على مناطق في أطرافها. 
وقـــال إبراهيم اجلباوي الضابط املنشـــق 
برتبة عميد، إنه على الرغم من أهمية الالذقية 
االستراتيجية بالنسبة إلى بقاء النظام وحسم 
املعركـــة لصالـــح املعارضة إال أنهـــا لن تكون 

وجهة تالية لتقدم ”الثوار“ .

العســـكري  احمللـــل  اجلبـــاوي  وأوضـــح 
واالستراتيجي أن األولوية احلالية أمام قوات 
املعارضة تكمن في اســـتكمال الســـيطرة على 
املناطـــق القليلـــة التي ما تزال قـــوات النظام 
تســـيطر عليها في ريف إدلب (شمال)، وكذلك 
منطقـــة ســـهل الغاب بريـــف حماة (وســـط)، 

واحملافظتان مجاورتان لالذقية.
وأشـــار إلى أنه في التكتيك العســـكري ”ال 
يجوز اإلقدام على التوغـــل أو اقتحام مناطق 
جديـــدة وخلفيـــة املهاجمني مكشـــوفة للعدو، 
ومـــع بقاء جيوب لقوات النظام في ريف إدلب 
ومناطق في سهل الغاب، ال ينبغي على مقاتلي 

املعارضة التقدم باجتاه الالذقية“.
واستدرك بالقول إنه ”ال بد من تأمني ظهر 
مقاتلي املعارضة لكي يتسّنى لهم الزحف غربا 

(نحو الالذقية)“.
مـــن جهته، وافق مجاهد ســـمعان، العقيد 
املتقاعـــد في جيش النظام الســـوري، على ما 
ذهب إليـــه اجلباوي بـــأن الالذقيـــة لن تكون 
هدفا تاليا لتقدم مقاتلي املعارضة في املرحلة 
احلاليـــة، إال أنه أضـــاف إلى األســـباب التي 
أوضحها األخير ســـببا جديـــدا متمثال بعدم 
احلصول على ”الضوء األخضر لشـــن الهجوم 

على منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية“.
ورأى ســـمعان أنـــه ”يوجد إجمـــاع دولي 
وغربـــي وحتى لو لـــم يكن معلنا، بـــأال تتقدم 
قـــوات املعارضـــة فـــي محافظـــة الالذقية أو 
منطقة الســـاحل عموما، كون غالبية ســـكانها 

من الطائفة العلوية، وهذا األمر متعلق بالرأي 
العام وعدم التعرض لألقليات (ال يتجاوز عدد 

العلويني الـ10 باملئة من عدد سكان سوريا)“.
على  ورأى اخلبير العســـكري أن ”الفيتو“ 
شن الهجوم على الالذقية، قد يكون مناسبا في 
املرحلة احلالية خاصة أن أمام قوات املعارضة 
أولويـــة اســـتكمال تطهير باقـــي املناطق في 
ريفي إدلـــب وحماة قبل شـــن الهجوم األخير 

على الالذقية والساحل عموما والذي سيكون 
للنظام. مبثابة ”الضربة القاضية“ 

ولـــم تشـــهد منطقة الســـاحل عموما التي 
تضم محافظتي ”الالذقية وطرطوس“، أحداثا 
أمنية كبيرة خالل سنوات الصراع الذي دخل 
عامه اخلامس، باســـتثناء معركة ”الســـاحل“ 
التـــي أطلقتهـــا فصائل إســـالمية وأخرى في 

اجليش احلر في مارس 2014.

مقاتلو المعارضة يسعون إلى محاصرة القوات النظامية في الالذقية قبل اإلجهاز عليها

املعارضة السورية تتريث قبل الهجوم على عرين األسد

عمر البشير:
ال نريد أن نسمع حركة 
اسمها عدل ومساواة، 

ألنهم مرتزقة وإرهابيون



} باريس - طالب منســـق االتحـــاد األوروبي 
لشـــؤون مكافحة اإلرهاب جيل دو كيرشـــوف 
أمـــس األربعاء الـــدول األوروبيـــة التثبت من 
العائدين من ســـوريا  ”المقاتليـــن األجانـــب“ 
والعـــراق لتحديـــد من يشـــكلون خطـــرا أكبر 

والقيام بإعادة تأهيل اآلخرين.
وقـــال دو كيروشـــوف مـــن باريـــس خالل 
مشـــاركته فـــي أول اجتمـــاع دولـــي للقضاة 
المكلفين بمحاربة اإلرهاب إن ”من يثبت عليه 
التزامـــه الجهادي بحيث من الممكن أن ينتقل 
إلـــى مرحلة التحرك في األراضـــي األوروبية، 
يجـــب محاكمتـــه وإدانته مـــن دون أي تردد. 
لكن ســـيتعين إيجاد وســـائل لتخفيف تطرف 

الملتزمين بشكل أقل“.
مكافحـــة اإلرهاب في  ويبـــدو أن ”قيصر“ 
أوروبا يحاول استمالة دول االتحاد األوروبي 
إلـــى اعتماد اســـتراتيجيته للتصـــدي لخطر 
المتطرفين بعـــد أن أثبتت بعض الخطط عدم 

الجدوى من اتباعها.
ويعتقد المســـؤول األوروبي أن إمكانيات 
االســـتخبارات األوروبيـــة عجـــزت عن رصد 
يلتحقـــون  الذيـــن  المتطرفيـــن  تحـــركات 
بالتنظيمات التكفيرية فالمراقبة ليســـت فقط 
لمن يتوجهون إلى سوريا ويعودون منها، بل 
هناك أيضا من يتأثرون باالنترنت وهو ما تم 

تسجيله مؤخرا.
وتأتي هذه التصريحات بعد سويعات من 
كشـــف المفوضية األوروبية عن استراتيجية 
جديدة لتنســـيق مكافحة اإلرهـــاب والجريمة 
اإللكترونيـــة في أوروبا بشـــكل أفضل، إذ يعد 
اإلجراء الرئيسي فيها هو إنشاء مركز أوروبي 
للتصدي لإلرهـــاب، لكنها حرصـــت على عدم 

تجاوز صالحيات الدول األوروبية.

وجاء اإلعالن عـــن خارطة األمن األوروبية 
الجديـــدة، فـــي مؤتمر صحفي مشـــترك عقده 
اليوم كل من نائب رئيس المفوضية األوروبية 
والمفوض المســـؤول عن الشـــؤون الداخلية 
لمكافحـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية فرانـــس 
تيمرمانز والمفوض األوروبي المســـؤول عن 

الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس.
وقال نائـــب رئيس المفوضيـــة األوروبية 
خالل جلســـة مســـاء الثالثاء في بروكسل إنه 
”من غيـــر الوارد إنشـــاء مؤسســـة جديدة وال 

أوروبي“. تحويل ’يوروبول‘ إلى ’أف بي آي‘ 
ويشـــدد تيمرمانز على ضرورة اســـتخدام 
االتحاد األوروبي بشكل أفضل للوكاالت التي 
لديـــه، وخصوصـــا التعاون في مجـــال تبادل 
المعلومـــات بطريقة أكثر فاعلية واالبتعاد عن 

الطرق التقليدية المعمول بها سابقا.
وهنـــاك ثالث أولويات في االســـتراتيجية 
المقترحـــة وهـــي تجنـــب اإلرهاب والتشـــدد 
والجريمـــة  المنظمـــة  الجريمـــة  ومكافحـــة 
اإللكترونيـــة، حيـــث تســـعى المفوضية بكل 
الطرق والوســـائل المتاحة إلـــى قطع تمويل 
مشـــترك  مفهـــوم  علـــى  واالتفـــاق  اإلرهـــاب 
إلدانة هذا النشـــاط في  لـ”المقاتـــل األجنبي“ 
كافة دول االتحاد األوروبي وتطبيق القوانين 

المتعلقة باألسلحة.

بيـــد أن الخطـــوة األساســـية فـــي الخطة 
األوروبيـــة الجديـــدة تتمثل فـــي تكثيف دور 
جهـــاز الشـــرطة األوروبية ”يوروبـــول“ الذي 
تأســـس فـــي 1995 لمكافحة الجريمـــة، لتوكل 
إليـــه مهمة إضافية العام 2013 وذلك بتجهيزه 
بمركـــز لمكافحـــة الجريمـــة اإللكترونية، قبل 

إنشاء المركز األوروبي للتصدي لإلرهاب.
ويرمي إنشاء هذا المركز الذي من المتوقع 
أن يرى النور بعد إقرار هذه االســـتراتجية من 
قبل الدول األوروبية الحقا، إلى إنشـــاء فضاء 
تعاون بين األجهزة االســـتخباراتية واألمنية 
ومن غير الوارد تغييـــر القانون والمعاهدات 

والصالحيات في هذا الخصوص.
عديـــد  بروكســـل  احتضنـــت  أن  وســـبق 
المؤتمرات المتعلقة بالشأن األمني ومكافحة 
الجماعـــات المتطرفة المســـلحة، مـــن أهمها 
المؤتمـــر األمني حـــول المقاتليـــن األجانب، 
الذي جاءه خبراء أمنيون من أوروبا والشرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا وتحـــت إشـــراف 

المفوضية األوروبية السنة الماضية.

ويرى كثيـــر من المحلليـــن أن المفوضية 
تجد نفسها عالقة في هذا التوجه ألن البرلمان 
احتـــرام الحريات  األوروبـــي ينـــوي فـــرض 
المدنية والحقوق األساســـية قبل الخوض في 

مسألة مالحقة المتطرفين على أراضيها.
وبالرغـــم مـــن أن االعتـــداءات التي وقعت 
في باريس وبروكســـل وكوبنهاغن باتت تمثل 
تهديدا حقيقيا غير مسبوق، إال أنها في الوقت 
ذاته ســـلطت الضوء على الخطر الذي يشكله 
”المقاتلون األجانب“، والســـيما اإلســـالميون 
األوروبيون الذين انضمـــوا إلى المجموعات 
المسلحة مثل تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة 
النصـــرة وغيرها مـــن التنظيمـــات التكفيرية 

وعادوا إلى أوروبا لشن هجمات إرهابية.
وتتخـــوف أوروبـــا من الهجرة العكســـية 
للمتشـــددين، فمـــع وصـــول المهاجريـــن غير 
القانونيين بأعـــداد كبرى إلى إيطاليا ومالطا 
قادميـــن من الســـواحل الليبية ألقـــى االتحاد 
المنظمـــات  دور  علـــى  الضـــوء  األوروبـــي 

اإلجرامية المتخصصة في تهريب البشر.

عـــن  صـــادرة  أمنيـــة  دراســـات  وتؤكـــد 
تعاونيات استخبارية بين الدول األوروبية، أن 
هجمات منتظرة يمكن أن تفاجئ بعض الدول 
باســـتهداف مؤسسات حكومية أو دور عبادة، 
خاصة بعد أن اعتقلت الســـلطات الفرنســـية 
مؤخرا مجموعة من الشباب بينهم فرنسي من 
أصول جزائرية كان يخطط الستهداف كنائس 

في ضواحي باريس.
يذكـــر أن المجلس األوروبـــي كان قد طلب 
من المفوضية األوروبية مراجعة استراتيجية 
األمن األوروبي عقب ارتفاع نسبة من يرون أن 

اإلرهاب بات مشكلة رئيسية في أوروبا.
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} اســطنبول (تركيــا) - أســـقطت محكمة في 
اسطنبول أمس األربعاء جميع التهم الموجهة 
إلى 26 ناشـــطا شاركوا في احتجاجات متنزه 
غيزي المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان 
الســـابقة صيف 2013، حسب ما ذكرته وسائل 

إعالم تركية.
ووجـــه اإلدعاء العـــام لهؤالء الناشـــطين 
تهما تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية وبقيادة 
حركـــة احتجاجيـــة عرفـــت إعالميـــا بحركة 
”تضامن-تقســـيم“ التي كانـــت تضم منظمات 
من المجتمـــع المدني ونقابـــات ومجموعات 
سياســـية والتي شـــكلت أكبر تحـــد للحكومة 
اإلسالمية المحافظة منذ وصولها إلى السلطة 

أواخر 2002.

جاء ذلك في وقت قررت فيه السلطات نشر 
أكثـــر مـــن 10 آالف رجل شـــرطة داخل وحول 
ميدان تقســـيم وســـط اســـطنبول غد الجمعة 
لمنع أي احتجاجات بمناسبة الذكرى الثانية 

ألحداث غيزي الشهيرة.
وتزامن هذا القرار، فيما أظهر اســـتطالع 
جديـــد للـــرأي بتركيـــا انخفاضا في شـــعبية 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم حيث حصل 
على نسبة 38 بالمئة مقابل 28.5 بالمئة لحزب 

الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
ويبـــدو أن عـــراب إخوان العالـــم الطامح 
لتغييـــر نظام البالد من برلماني إلى رئاســـي 
سيجد نفسه مرة أخرى أمام احتجاجات أخرى 
قد تنفجر في أي لحظة بســـبب سياسته التي 

يصفهـــا خصومه بالقمعية، في وقت تســـتعد 
فيه البالد لخوض االنتخابات التشـــريعية في 

يونيو القادم.
سياســـة  أن  أتـــراك  محللـــون  ويقـــول 
”الســـلطان“ أردوغان الداخلية عمقت من عزلة 
تركيا مع جيرانها في الشـــرق األوسط أو مع 
االتحاد األوروبـــي الذي لطالما انتقد بشـــدة 
قمع النظام التركي الحريات الشخصية جراء 
اإلجراءات والقوانين التي يقرها اإلسالميون 

داخل البرلمان الذي يسيطرون عليه.
وكان المشـــتبه بهم يحاكمون أمام محكمة 
في اســـطنبول منـــذ يونيو الماضـــي أي بعد 
ســـنة كاملـــة على انطـــالق التظاهـــرات التي 
بـــدأت كحركة احتجاجية بيئيـــة إلنقاذ متنزه 

غيـــزي الذي كانـــت الحكومة تنـــوي تدميره. 
وزاد ســـخط الناشـــطين المعارضين لسياسة 
الحـــزب الحاكم حينها مع إعـــالن وفاة بيركن 
علـــوان الصبـــي ذي الــــ15 ربيعا فـــي مارس 
العام الماضي بعد تسعة أشهر من استهداف 
الشرطة له بعبوة غاز مسيل للدموع في رأسه 
خالل إحدى االحتجاجات أدخلته في غيبوبة.

لم يعد اإلرهاب خطرا بعيدا يهدد مصالح أوروبا االســــــتراتيجية في الشــــــرق األوسط أو 
في أي بقعة من العالم، بل أصبح خطرا محدقا بالقارة العجوز قادما من شمال أفريقيا، 
لذلك فإن الدول األوروبية باتت مجبرة على توســــــيع نطاق استراجتيتها ملكافحة هذه اآلفة 

التي عمل تنظيم داعش على إبرازها بشكل غير مسبوق.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا توسع نطاق استراتيجيتها ضد اإلرهاب

أردوغان يتلقى صفعة جديدة قبل االنتخابات بتبرئة قادة احتجاجات غيزي

[ المطالبة بتصنيف الجهاديين األوروبيين حسب الخطورة [ تحركات إلنشاء مركز تنسيق دولي لمكافحة التنظيمات المسلحة

هل يؤدي هذا التهديد الصريح والخطير املحدق إلى اعتماد استراتيجية أكثر حزما

◄ أفادت وكالة األنباء األلمانية 
األربعاء بأن محكمة ميونيخ العليا 
قضت على شاب ألماني تركي (21 

عاما) بالسجن لمدة ثالثة أعوام 
ونصف النضمامه لجبهة النصرة 

بسوريا.

◄ أعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو أمس عن أن بالده 

ستستأنف صناعة الطائرات القاذفة 
االستراتيجية من طراز ”تو 160“.

◄ طالب رئيس المفوضية 
األوروبية جان كلود يونكر في 

كلمة أمام البرلمان األوروبي في 
ستراسبورغ األربعاء بتحديد حصة 

لكل دولة في االتحاد الستقبال 
الالجئين.

◄ أعلن فور جناسينجبي الذي 
يرأس توغو منذ عام 2005 أمس 

فوزه في االنتخابات الرئاسية عقب 
إعالن مفوضية االنتخابات النتائج 

المؤقتة.

◄ ترشحت السناتور برني ساندرز 
الليبرالية األربعاء لالنتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي 

لدخول السباق الرئاسي في 2017 ما 
يشكل تحديا لهيالري كلينتون.

◄ قال مصدر بالجيش النيجيري 
األربعاء إن تلميذات ”تشيبوك“ 

الالتي خطفتهن بوكو حرام لسن 
ضمن حوالي 300 فتاة وامرأة أنقذن 

أمس األول.

◄ تشردت أكثر من ألفي أسرة 
أفغانية جراء االشتباكات 

المتواصلة بين القوات الحكومية 
وحركة طالبان بشمال البالد، وفق 

ما ذكرته السلطات أمس.

باختصار

محللون يـــرون أن اســـتراتيجية 

املقترحـــة  اإلرهـــاب  مكافحـــة 

تصطدم بعقبة احترام الحريات 

وحقوق اإلنسان

◄

أخبار

ناشطا برؤوا بعد 

اتهامهم بقيادة 

الحركة االحتجاجية عام 
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«السبيل الوحيد لضمان أال تستخدم األسلحة النووية مرة أخرى 

على اإلطالق يكون بإزالتهـــا تماما، وأعتقد أن كافة الدول على 

عاتقها مسؤولية ملنع استخدامها».

 سباستيان كيرتز
وزير اخلارجية النمساوي

«من السذاجة أن نعتقد أنه يمكن محو إيران من الخارطة، وأدرك 

حساســـية دول املنطقـــة إزاء الـــدور الذي يمكـــن أن تضطلع به 

إيران مستقبال في الشرق األوسط». 

فيديريكا موغيريني
مفوضة السياسة اخلارجية باالحتاد األوروبي

«بلدنـــا يواجه تحديات جديدة تتمثل في أزمة النظام العاملي في 

ظل نزاعـــات من نوع جديـــد، وتنفيذ خطة األمـــن التي وضعناها 

يتطلب تهيئة أجواء دولية مالئمة لتحقيقها». 

نور سلطان نزاربايف
الرئيس الكازاخستاني

أولويات االستراتيجية األوروبية

◄ تجنب اإلرهاب والتشدد 

◄ مكافحة الجريمة المنظمة 

◄ التصدي للجريمة اإللكترونية

رفع منسوب اليقظة األمنية األوروبية لمالحقة اإلرهابيين

جيل دو كيرشوف:

يتعين تصنيف المقاتلين 

العائدين من سوريا 

والعراق لتحديد أشدهم 

خطرا

فرانز تيمرمانز: 

علينا إنشاء فضاء تعاون 

بين األجهزة األمنية 

دون تغيير القانون 

والمعاهدات 

نظام كوريا الشمالية يعدم 

15 مسؤوال بارزا

} ســول - أعدم النظام الشـــيوعي في كوريا 
الشـــمالية 15 مســـؤوال بـــارزا بعـــد أن أعطى 
الزعيـــم كيـــم جونغ أون أوامر بذلـــك، وفق ما 

أفادت به االستخبارات الكورية الجنوبية.
الكورية الجنوبية  ونقلت وكالة ”يونهاب“ 
لألنبـــاء أمـــس األربعـــاء عن نـــواب حضروا 
الكـــوري  االســـتخبارات  لجهـــاز  اجتماعـــا 
الجنوبـــي قبل أيام، تأكيدهم لذلك وأن من بين 
الذيـــن أعدموا اثنين يتقلـــد كل منهما منصب 

نائب وزير.
ويقـــول النـــواب أن الســـبب وراء معاقبة 
هؤالء المسؤولين الحكوميين بأشد العقوبات 
زجرا في كوريا الشـــمالية ألنهـــم عارضوا أو 
اشـــتكوا من توجيهات ”الديكتاتور الصغير“ 
كمـــا يلقبه خصومـــه، فيما ال يعـــرف متى تم 

إعدامهم وبأي طريقة.
ويعتبر خبـــراء أن كيم جونغ أون يســـير 
بهذا األســـلوب على خطى والده الذي لجأ إلى 
أســـاليب اإلعدام واإلقصاء لضمان االنضباط 
والوالء له في بلـــد تخنقه العزلة منذ أكثر من 

ستة عقود جراء هذا القمع.
ومرشـــده  عمتـــه  زوج  أعـــدم  كيـــم  وكان 
السياســـي لفترة جانغ سونغ تايك في أواخر 

2013 بعد اتهامه بالخيانة والفساد.
زعيمة الحزب القومي االسكتلندي نيكوال ستيرجن تتلمس طريق مجلس العموم قبل أسبوع فقط من االقتراع في أشرس انتخابات برملانية بريطانية



} الريــاض - أصـــدر العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، فجر أمـــس األربعاء، 
25 أمـــرا ملكيا ضمن قرارات وصفها مراقبون 
بـ“عاصفة حزم“ تضرب ترتيب البيت الداخلي 
السعودي، ولكنها عاصفة هادئة، جاءت لتؤكد 
سالســـة انتقال احلكم ووجود اتفاق وتوافق 
على خطوات حركة انتقال احلكم اجلديدة في 

أطول نظام ملكي مستقر في العالم العربي.
 ظهـــرت هـــذه السالســـة بوضـــوح للمرة 
األولـــى مع إعـــالن وفـــاة العاهل الســـعودي 
الراحـــل امللك عبدالله بن عبدالعزيز في شـــهر 
يناير املاضي، عن عمـــر يناهز 91 عاما، حيث 
كان اختيار امللك شـــبه محسوم، مبوجب نظام 
احلكم ونظام هيئة البيعة، فتولى امللك سلمان 
بن عبدالعزيز احلكم، فيما متت مبايعة األمير 
مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد، مبوجب األمر 

امللكي الصادر في 27 مارس املاضي.
اخلطـــوة األهم وقتها كانت ســـرعة تعيني 
ولـــي ولي العهـــد، واختيار األميـــر محمد بن 
نايف لهـــذا املنصـــب. وفجر أمـــس األربعاء، 
أصدر امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز سلســـلة 
أوامر ملكية، أعفـــى مبوجبها األمير مقرن بن 
عبدالعزيـــز من والية العهد، بنـــاء على طلبه، 
وعـــني األمير محمد بن نايـــف وليا للعهد بدال 
منـــه. كما قضت سلســـلة األوامـــر، التي بثها 
التلفزيون الســـعودي الرسمي، بتعيني األمير 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وليا لولي 
العهـــد، خلفا لألميـــر محمد بن نايـــف، الذي 

أصبح وليا للعهد.
وبهـــذه القـــرارات، صار األميـــر محمد بن 
نايـــف، أول حفيد من أحفـــاد امللك عبدالعزيز، 
مؤســـس اململكة، يتولى منصـــب ولي العهد، 
واألميـــر محمد بن ســـلمان أصغـــر من تولى 
منصـــب ولي ولي العهد. وجـــاء في هذا األمر 
أن اختياره جاء بترشـــيح من األمير محمد بن 
نايف، الذي قال عنـــه إنه ”قادر على النهوض 
باملســـؤوليات اجلســـيمة التـــي يتطلبها هذا 
املنصـــب“، وبتأييـــد األغلبيـــة العظمـــى من 
أعضـــاء هيئة البيعة الختيـــاره أن يكون وليا 

لولي العهد.
كذلك تضمنـــت األوامر، قبـــول طلب وزير 
اخلارجية األمير ســـعود الفيصـــل (أقدم وزير 
خارجيـــة فـــي العالم مبـــدة 40 ســـنة) إعفاءه 
مـــن منصبه لظـــروف صحية، وتعيني ســـفير 
الســـعودية بواشـــنطن عادل اجلبير رئيســـا 

للدبلوماسية السعودية.
ومـــن أبرز مـــا تضمنته القـــرارات أيضا، 
إجراء تعديالت وزارية، بتعيني األمير منصور 
بن مقرن، مستشـــارا للعاهل السعودي مبرتبة 
وزير، إضافة إلى صرف راتب شـــهر ملنسوبي 
جميع القطاعات العسكرية واألمنية من أفراد 
وضباط ومدنيني ”تقديـــرا لهم على جهودهم 

وعطاءاتهم وبذلهم“.
وطالـــت قـــرارات اإلعفـــاء وزارات التعليم 
والتلفزيـــون، كما  اإلذاعـــة  والصحـــة وهيئة 
تضمنت تعيينات جديدة في عدد من الهيئات 
على غرار ديوان املظالم وهيئة حقوق اإلنسان 

وهيئة اخلبراء مبجلس الوزراء.
وهكذا يكون امللك سلمان بن عبدالعزيز قد 
اســـتكمل اخلطوات الرئيسية الكبرى لترتيب 
البيت الداخلي الســـعودي، لتنطلق اململكة في 
عهدهـــا اجلديـــد، ضمن سياســـة متناغمة في 
الداخل واخلـــارج، تقوم على تعزيز املســـيرة 
التنموية وتأكيد دورها القيادي على املستوى 

العربي وتكون مؤّثرة على املستوى الدولي.

انعكاسات داخلية

على مســـتوى القـــراءة الداخلية للقرارات 
التـــي اتخذهـــا امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
يأتـــي تعيني األمير محمد بن نايف وليا للعهد 

واألمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد على 
رأس أهـــم القـــرارات، حيث مت رســـميا دخول 
أمـــراء من اجليل الثاني مـــن أبناء عبدالعزيز 
آل سعود إلى هرم الســـلطة، وبالتالي حتديد 
مسار والية العرش في السعودية، أكبر مصدر 

للنفط في العالم، لعقود قادمة.
ومنذ تأســـيس اململكة العربية السعودية، 
تولى احلكم فيها ســـبعة ملوك من آل ســـعود، 
أولهم امللك عبدالعزيـــز، الذي حكم البالد ملدة 
21 عامـــا، ثم توالى احلكم بني أبنائه إلى غاية 
اليوم، حيث يعتلي عرش اململكة امللك ســـلمان 

بن عبدالعزيز.
وتعتبر قرارات فجر األربعاء الدفعة الثانية 
من قـــرارات حاســـمة من شـــأنها تغيير وجه 
اإلدارة السعودية بشـــكل جذري، وقد سبقتها 
مجموعة واســـعة من اإلعفـــاءات والتعيينات 

أمر بها امللك ســـلمان بن عبدالعزيز فور توليه 
ســـّدة احلكم في يناير املاضي، لعّل من أهمها 
تعيـــني رئيس جديـــد لالســـتخبارات وإعفاء 
وزراء وأمراء ومسؤولني من مناصبهم، وإلغاء 

هيئات ومجالس إدارية واستحداث أخرى.
وتعـــّزز التغييـــرات الداخليـــة اخلطوات 
اجلريئـــة التـــي بـــدأت تخطوهـــا احلكومـــة 
الســـعودية في مجال مراجعـــة منظومة الدعم 
احلكوميـــة ومعاجلـــة أزمة اإلســـكان املزمنة 
ودعـــم برامج االســـتثمار فـــي مجـــال البنية 
واخلدمـــات االجتماعية  والصحـــة  التحتيـــة 
والتعليم (أمر امللك ســـلمان في قرار صدر في 
ينايـــر املاضي بدمج وزارتي التربية والتعليم 

والتعليم العالي في وزارة واحدة).
والالفـــت في أغلب هـــذه القرارات حضور 
العنصر الشـــبابي فيها، حيث قال محللون إن 

العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
أراد من خالل سلسلة التعيينات التي أجراها، 
منذ توليـــه احلكم، تغيير وجـــه الدولة وضّخ 
دماء شابة في القيادة ونقل السلطة إلى اجليل 

الثاني.
وأكـــد ذلـــك األكادميي واحمللل السياســـي 
خالـــد باطرفـــي، الذي قـــال إنـــه ”أضحى من 
الواضـــح االجتاه نحو عصر الشـــباب، وامللك 
ســـلمان أراد أن يجدد عهد الدولة الســـعودية 
الثالثة بضخ هذه الدماء الشـــابة“. ولفت إلى 
أن ”معظـــم التعيينات اجلديدة من الشـــباب“، 
مشـــيرا إلى أن معـــدل أعمار املســـؤولني في 
الدولة بات حاليا 55 عاما. واعتبر باطرفي أن 
”الغايـــة من التعيينات هو أن يكون املســـتقبل 
مطمئنا للداخل واخلارج، فقد أصبح واضحا 

من سيقود السفينة“.

من جانبه، وصف الكاتب الســـعودي خالد 
املعينـــا التغييـــرات اجلديدة بأنهـــا ”جتديد 
ونقل للحكـــم إلى اجليل الثانـــي والثالث في 
العائلة املالكة“، وقال ”العالم تغير والتحديات 
اجلديدة حتتاج لدماء ومواهب جديدة“، فيما 
أكد أنور عشـــقي، رئيس مركز الشرق األوسط 
أن  واالســـتراتيجية،  القانونيـــة  للدراســـات 
تعيـــني األمير محمد بن نايـــف واألمير محمد 
بن سلمان، يأتي بعد عرض املسألة على هيئة 
البيعة، وهي هيئة أمراء آل سعود التي تشرف 

على مسألة اخلالفة واستمرار احلكم.
خبيـــر  فهمـــي،  طـــارق  الدكتـــور  ويـــرى 
الشـــؤون العربيـــة باملركز القومي لدراســـات 
الشـــرق األوســـط، أن الغـــرض مـــن القرارات 
الســـعودية إجـــراءات تعديـــالت حتافظ على 
متاسك املؤسسة احلاكمة، بعد عملية ”عاصفة 

[ األمير محمد بن نايف وليا للعهد واألمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وعادل الجبير وزيرا للخارجية
الملك سلمان بن عبدالعزيز يجدد عهد الدولة السعودية الثالثة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يسعى 
من خـــالل سلســـلة التعيينات إلى 
تغيير وجه الدولة وضخ دماء شابة 

في القيادة 

◄

استكمل العاهل الســــــعودي امللك سلمان 
ــــــن عبدالعزيز، ترتيب مراكــــــز القرار في  ب
الســــــعودية بإجراء تغييرات هامة شــــــملت 
ــــــة العهــــــد ووالية والية العهــــــد ووزارة  والي
اخلارجية، فضال عــــــن تغييرات وقرارات 
ــــــي هــــــذه التغييرات  واســــــعة أخرى. وتأت
الداخلية بالتزامن مع تغييرات ال تقّل أهمية 
في السياسة اخلارجية للمملكة، جتسدت 
في اليمن، وبوادر  بقيادة ”عاصفة احلزم“ 
اســــــتعادة زمام األمور في امللف السوري 
واحلرب على اإلرهاب، في سياق استعادة 
ــــــادي تدرك  ــــــادي وقي الســــــعودية لدور ري
اإلســــــتراتيجي  أمنها  محددات  من خالله 

وتفرض على العالم تدابيرها ضمنه.

الخميس 2015/04/30 - السنة 37 العدد 69903

في 
العمق

«هنـــاك تناغم ملفت بني القيادة السياســـية فـــي اململكة العربية 
الســـعودية وكبـــار الضباط الذيـــن يقودون العمليات العســـكرية 

بشكل يومي».
نواف عبيد
خبير في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية

«األزمات السياســـية التي تعصف ببعض الـــدول العربية، وتدخل 
بعـــض الدول في الشـــؤون العربية وتنامي اإلرهـــاب، يفرض علينا 

مضاعفة الجهود وتنسيق املواقف».
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
العاهل السعودي

«رؤية امللك ســـلمان فـــي الحكم تقوم على التعجـــل لصيانة مصالح 
الســـعودية. واختيـــار وزير خارجية ســـعودي جديد من خارج األســـرة 

املالكة، هدفه البحث عن الكفاءة والخبرة».
فتحي الشاذلي
مساعد وزير اخلارجية املصري األسبق

أوامر ملكية تجسد عصر الشباب في السعودية
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[ تغييرات الداخل السعودي.. رسالة طمأنة للعرب وتحذير للغرب

[ خبراء لـ«العرب»: تغييرات مهمة تمهد النتقال السلطة إلى جيل أكثر انفتاحا دون التخلي عن الثوابت

في 
العمق

«الســـعودية تعيش مرحلة مـــا بعد عاصفة الحزم، ومـــن قاموا بهذه 
العملية هم الذين برزوا على الساحة، لذلك كان ال بد أن يوجد تغيير 

يتناسب مع مقتضيات املرحلة».
أنور عشقي
رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات القانونية

«التغييـــرات الجديـــدة تجديد ونقل للحكـــم إلى الجيل الثانـــي والثالث 
في اململكـــة، فالعالم تغير والتحديات الجديـــدة تحتاج لدماء ومواهب 

جديدة».
خالد املعينا
كاتب سعودي

”هنـــاك تغييرات كبيرة داخليـــا وخارجيا، لكن مـــن املنتظر أن تتم 
بصورة تدريجية للمحافظة على مصالح الدولة الســـعودية، وفق نهج 

حكيم ومفيد يتماشى مع التحديات اإلقليمية الراهنة“.
 حسن نافعة
 أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

احلزم“. وأضاف فهمي لـ“العرب“، أن التغيير 
حتى وإن القى رفضا من بعض أجنحة األسرة 
احلاكمة، إال أنه ال يؤدي إلى شـــرخ عميق في 
مصالح األســـرة الســـعودية، وأن أي خالفات 
ســـتزول مع الوقت“، منّوها إلى أن الغاضبني 
هم مـــن املتطلعني إلى نيل هـــذه املناصب من 
داخل األســـرة احلاكمة، وخالفاتهـــم تقليدية 
وســـوف تهدأ مـــع مرور الوقـــت، خاصة حني 
يتوّضح لهم أن هذه التغييرات إّمنا تصب في 

صالح اململكة.
ووصـــف حســـن نافعـــة، أســـتاذ العلوم 
التغييـــرات  القاهـــرة،  بجامعـــة  السياســـية 
األخيـــرة بأنها األهم في تاريخ اململكة، ومتّهد 
النتقال الســـلطة بطريقة هادئة إلى جيل أكثر 
انفتاحا على الغرب وأكثر دراية مبا يدور على 
الساحة العاملية، ما يؤكد انتهاج سياسة بناء 
دولـــة مختلفة عن تلك التي كانت ســـائدة على 

مدار عقود طويلة.
واســـتبعد نافعة، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن تكـــون تلك التغييـــرات مفاجئـــة للقيادات 
السياســـية فـــي الســـعودية، بـــل مت التمهيد 
والترتيب لها من قبـــل، متوّقعا أن يتخذ امللك 
سلمان بن عبدالعزيز قرارات أكثر جرأة خالل 
الفتـــرة القادمـــة، بعد أن يطمئـــن إلى جتاوز 
اململكـــة لبعـــض التحديـــات اإلقليميـــة التي 
تواجههـــا حاليـــا، ورمبا تتجـــاوز التغييرات 
الداخليـــة التـــي ســـيجريها على القيـــادات، 
وتصل إلى إحداث نقلة نوعية في السياســـات 

التقليدية أيضا.
وصرح أستاذ العلوم السياسية، بأن هناك 
تغييـــرات كبيـــرة داخليا وخارجيـــا، لكن من 
املنتظـــر أن تتم بصـــورة تدريجية، للمحافظة 
على مصالـــح الدولـــة الســـعودية، وفق نهج 
حكيم ومفيد يتماشـــى مع التحديات اإلقليمية 

الراهنة.
وكغيـــره من احملللـــني، يرى نافعـــة أنه ال 
ميكن قراءة هذه التغييرات بشكل منفصل عما 
يجرى في املنطقة وبالتحديد في اليمن، خاصة 
أن قرار الدخول في احلرب عبر عملية ”عاصفة 
جاء من قبل جيل الشـــباب، وهذه هي  احلزم“ 
املـــرة األولى التي تخوض فيهـــا اململكة حربا 
باســـتخدام القوى املسلحة احلديثة، موضحا 
أن بداية التعامل مع األزمة اليمنية شكل نواة 

لسياسة التغيير احلالية واملقبلة.

تغييرات عاصفة

والوضـــع  اإلقليميـــة  الظـــروف  دفعـــت 
االســـتراتيجي املعّقد القيادة الســـعودية إلى 
مراجعة سياســـتها اخلارجيـــة وإعادة ترتيب 
بيتها الداخلي مبا يحقق التوازن والتناغم بني 
السياستني، الداخلية واخلارجية، للوقوف في 
وجه التهديدات التـــي تتجاوز بعدها األمني، 
لتطال اجلوانب الدينية والثقافية والسياســـة 
واالجتماعيـــة واجلغرافيـــة؛ فاإلرهاب يضرب 
بقّوة، فيما ال تتوانى أطراف خارجية معادية، 

على رأســـها إيران، عن تهديد أمن الســـعودية 
والتدّخـــل فـــي شـــؤون املنطقـــة، والواليـــات 
املتحدة، احلليفة الرئيسية للرياض، ال قضية 

لها اليوم إال االتفاق النووي اإليراني.
أمـــام هذا الوضـــع، ومع تصاعـــد اختالل 
املوازيـــن فـــي املنطقة، بـــدأت بـــوادر تغيير، 
طـــال انتظاره، حتـــى فقد األمل فـــي حتقيقه، 
وهو أن يقود العـــرب زمام األمور في بالدهم، 
ويتحّدوا أميركا، حني تتعارض مصاحلها مع 
مصاحلهـــم. وجاء هذا التغييـــر عبر ”عاصفة 
في اليمن، التـــي وإن اختلف اخلبراء  احلزم“ 
حولهـــا فإن طيفا كبيرا من الشـــعوب العربية 
واإلســـالمية باركها واستبشر بها، فعبر هذه 
اخلطوة أخذت الســـعودية، ومن ورائها أغلب 
الدول العربية، زمام املبادرة، ووضعت نفسها 
موضع قّوة، مبعزل عـــن اإلمالءات األميركية، 

وقادت عملية عســـكرية عربية، ضّد محاوالت 
التوسع اإليراني.

وال يشـــّكك اخلبراء في أن لنتائج ”عاصفة 
احلزم“ دور في حسم هذه القرارات والتعيينات 
التي متت في البيت الســـعودي، حيث فتحت 
هذه العملية العســـكرية في اليمن الباب أمام 
دعوات مماثلة لها في سوريا وليبيا، وفي أي 
منطقـــة عربية ميكن أن يطالهـــا التهديد؛ لذلك 

ليس مستغربا أن يتم وصف القرارات األخيرة 
بأنها ”كالعاصفة“.

وتســـعى اململكة منذ وصول امللك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز إلـــى احلكم للظهـــور مبظهر 
القـــوة واحلزم، وقد جتلـــى ذلك خصوصا في 
احلرب التي أعلنتها على املتمردين احلوثيني 
في اليمن والتي قالت بوضوح إن من أهدافها 
التصدي للنفوذ اإليراني لدى جارها اجلنوبي.
ويضيف اخلبراء أن الســـعودية من خالل 
”عاصفـــة احلـــزم“ أثبتـــت أنهـــا العـــب دولي 
فاعـــل ومؤّثر في الســـياق اإلقليمي، واحلفاظ 
على هذا الدور يتطّلـــب مجموعة قيادية قوّية 
وقادرة على قيادة الصف العربي، والتأثير في 
القـــرارات العاملية التي تخّص قضايا املنطقة، 

وفرض حلول لها تتوافق وطبيعتها.
من هنـــا لقيت القـــرارات اجلديـــدة للملك 

ســـعوديا  تأييـــدا  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
وعربيـــا ودوليـــا، وهـــو ما يعكـــس العناوين 
والتوصيفات التي أطلقت على قياديي الصف 
األول اجلدد للسياستني الداخلية واخلارجية 
في الســـعودية، وهم: ولي العهد األمير محمد 
بن نايف، الذي وصف بـ“الرجل الذي ســـيقود 
مســـتقبل اململكـــة“، وولي ولي العهـــد األمير 
محمـــد بن ســـلمان، القائد الفعلـــي لـ“عاصفة 
احلزم“، ووزير اخلارجية عادل اجلبير، سفير 
الســـعودية لـــدى الواليات املتحـــدة، املتحدث 
الفطن ذو الدبلوماســـية الهادئة والقادرة في 
نفس الوقـــت على التأثير بقـــوة في مجريات 
األحـــداث وهو ما يتســـق مـــع احلالـــة التي 

تشهدها منطقة الشرق األوسط والعالم.
تكشـــف هذه التعيينات عن جـــزء هام من 
مالمح السياسة اخلارجية السعودية وامللّفات 
التي تتصّدر األولوية في السياسة السعودية، 
وهي – إلى جانب تشريك الشباب في القيادة- 
تتعلق رأســـا مبكافحة اإلرهاب وبالتهديدات 
اإليرانيـــة وبسياســـات التحالـــف، خاصة مع 
الواليات املتحدة؛ فوزير الداخلية األمير محمد 
بن نايف، شـــخصية معروفة في الداخل وفي 
الغرب لدوره في القضـــاء على حملة القاعدة، 
ويعـــرف مبقتلع جذور اخلاليـــا اإلرهابية في 
السعودية وقيادة سياسة الرياض في سوريا. 
واألميـــر محمد بن ســـلمان صعـــد جنمه بعد 
تعيينه وزيرا للدفـــاع وهو الذي يقود احلرب 
في اليمن؛ أما عادل اجلبير، السفير السعودي 
لدى الواليات املتحـــدة، الذي جنا من محاولة 
اغتيـــال دّبرتهـــا إيران، هـــو مـــن أدار حملة 
العالقات العامة للمملكة في الواليات املتحدة 

مع إطالق ”عاصفة احلزم“.
األوســـط  الشـــرق  ويـــرى رئيـــس مركـــز 
للدراســـات القانونيـــة واالســـتراتيجية أنور 
عشـــقي أن التعيينات تظهر بأن ”الســـعودية 
تعيش مرحلة ما بعد عاصفة احلزم“.  وأضاف 
”من قامـــوا بهـــذه العمليـــة هم الذيـــن برزوا 
على الســـاحة لذلك كان ال بـــد أن يوجد تغيير 

يتناسب مع مقتضيات املرحلة“.
وختم عشـــقي موّضحا أن ”عملية التغيير 
كانت منظمة ومرتبة وليست تلقائية“، وخلص 
إلى القول إن ”اململكة تعيش عصرا مغايرا هو 
وســـتواجه قيادتها الشـــابة  عصر الواقعية“ 
”حتديات أمنية واقتصادية وإدارية“، ستكون 
قادرة على مواجهتها بسياســـة واقعية ورؤية 
شابة واعية وحداثية، لكن واعية بخصوصية 
املجتمع الســـعودي وتقاليد حكمه، وشـــروط 

اللعبة االستراتيجية اجلديدة في املنطقة.

التحديات الجديدة تحتاج لدماء ومواهب جديدة

دبلوماسية نشطة تقوم على الندية وتغليب المصالح
األمير سعود الفيصل.. عميد الدبلوماسية عادل الجبير.. عراب السياسة الخارجية الجديد

} أصدر العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، أمس األربعاء، أمرا ملكيا يقضي 
بتعيـــني عـــادل بن أحمـــد اجلبيـــر (53 عاما) 
وزيرا للخارجية، وذلك بعد املوافقة على طلب 
سلفه األمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل 

سعود إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية.
وبهذا التعيـــني، يصبح عادل اجلبير أول 
شـــخصية من خارج األســـرة احلاكمة تتولى 
منصـــب وزير اخلارجيـــة. وكان آخر منصب 
تواله عـــادل اجلبير قبيل تعيينـــه على رأس 
الدبلوماســـية السعودية، ســـفيرا لبالده في 

الواليات املتحدة.
ووزيـــر اخلارجيـــة الســـعودي اجلديـــد 
عـــادل اجلبير مـــن العارفني ببواطن املشـــهد 
الدبلوماسي في واشنطن، حيث يعّد شخصية 
معروفة في دوائر احلكومة األميركية ووجها 

مألوفا في قنوات التلفزيون األميركي.
العمـــل  ممارســـة  اجلبيـــر  عـــادل  بـــدأ 
الدبلوماســـي مبكـــرا، وبالتحديـــد وهـــو في 
عمـــر الـ24 عاما، عندما عينـــه األمير بندر بن 
سلطان بن عبدالعزيز، السفير السعودي لدى 
الواليات املتحدة آنذاك، مســـاعدا له لشـــؤون 
الكونغـــرس وفي الشـــؤون اإلعالمية التابعة 
للســـفارة عام 1986. وخالل أحـــداث الـ11 من 
ســـبتمبر عام 2001، ظهر اجلبير بشكل مكثف 
فـــي وســـائل اإلعـــالم األميركيـــة، للدفاع عن 
بالده، بعد الهجمات اإلعالمية التي استهدفت 
اململكـــة. وفي عـــام 2005 ُعني مستشـــارا في 
الديـــوان امللكي برتبة وزيـــر، وفي أوائل عام 
2007 صدر قرار بتعيني اجلبير سفيرا لبالده 
في واشـــنطن، خلفـــا لألمير تركـــي الفيصل 
آل ســـعود. وفي أكتوبـــر 2011، ذكرت وثائق 
قضائيـــة أّن الســـلطات األميركيـــة أحبطـــت 

مؤامرة إيرانية لتفجير سفارة السعودية في 
واشنطن واغتيال الســـفير لدى أميركا عادل 
اجلبيـــر. وحددت الشـــكوى اجلنائيـــة التي 
ُكشـــف النقاب عنهـــا في احملكمـــة االحتادية 
اســـم الشخصني الضالعني في املؤامرة وهما 

منصور أربابسيار وغالم شكوري. 
وتتضح مهارات عـــادل اجلبير في عرض 
القضايا نيابة عن احلكومة السعودية لكونه 
املســـؤول الـــذي أعلن بـــدء حملـــة الضربات 
اجلويـــة التي تقودها الســـعودية على قوات 
احلوثيـــني املتحالفني مـــع إيران فـــي اليمن 
الشـــهر املاضي.  وقد صاغ اجلبيـــر املبادرة 
في قالب وقف النفوذ اإليراني في بلد تعتبره 

الرياض فناءها اخللفي.

}  ترّجل وزير اخلارجيـــة األقدم في العالم، 
األمير ســـعود الفيصـــل عن منصبـــه وزيرا 
خلارجيـــة الســـعودية، بعـــد قبـــول العاهل 
الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز طلبه 
بإعفائه من ترؤس الدبلوماســـية السعودية 

نظرا لظروفه الصحية.
وجـــاء في األمـــر امللكي الصـــادر، أمس، 
حسب ما نشـــرته وكالة السعودية الرسمية، 
أنـــه ”بعد االطـــالع على ما رفعـــه لنا األمير 
ســـعود بن فيصـــل بن عبدالعزيز آل ســـعود 
وزير اخلارجية عن طلبه بإعفائه من منصبه 
لظروفـــه الصحية، فقد أمرنـــا باملوافقة على 

طلبه“.
ونظرا للخبـــرة واملكانة التي يحظى بها 
األميـــر ســـعود الفيصـــل (75 عامـــا)، أصدر 
العاهل الســـعودي أمرا آخر بتعيينه ”وزير 
دولة وعضوا مبجلس الوزراء، ومستشـــارا 
ومبعوثا خاصا خلادم احلرمني الشـــريفني، 

ومشرفا على الشؤون اخلارجية“.
ويعد األمير ســـعود الفيصـــل الذي ُعني 
وزيـــرا للخارجيـــة فـــي أكتوبر عـــام 1975، 
صاحب أطول فترة بقـــاء في املنصب كوزير 
للخارجيـــة مقارنة بنظرائه فـــي دول العالم، 

حيث قضى 40 عاما مبنصبه.
واألمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل 
ســـعود من مواليد الطائف فـــي 2 يناير عام 
1940. نشـــأ وتربى في مدرســـة الفيصل األب 
وامللك، التي نهل منها أدب الفرسان والثقافة 

الواسعة، واإلدارة احملنكة والدبلوماسية.
في عام 1975، تولى األمير سعود الفيصل 
منصب وزير اخلارجية، في مرحلة مرت فيها 
املنطقـــة العربيـــة والعالم بأزمـــات عدة، قاد 
فيها األمير سعود الفيصل دبلوماسية بالده 

بحنكة شـــديدة، وجناح كبير، جعل الكثيرين 
يلقبونه بـ“أمير الدبلوماسية“.

وخالل املؤمترات الصحفية يحضر األمير 
ســـعود الفيصل بكامل حنكته الدبلوماســـية 
وثقافته الواســـعة، ليســـتقبل األسئلة ويرد 
ردودا مباشـــرة، ولطاملا اســـتخدم فصاحته 
العربيـــة وحفظه لعيون الشـــعر العربي في 
الرد علـــى أّي من أنواع ”الغمـــز� أو ”اللمز� 
السياســـي لبالده. وســـيرث عـــادل اجلبير، 
خليفـــة األميـــر ســـعود الفيصل علـــى رأس 
الدبلوماســـية الســـعودية، عبئـــا ثقيال مّثل 
وضعـــا طبيعيا لوزير اخلارجية الســـعودي 
منذ أن تولى األمير ســـعود الفيصل املنصب 

في أكتوبر 1975.

إيران واإلرهاب والريادة اإلقليمية.. ملفات على طاولة رجال المرحلة القادمة

} يعـــد األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان  أصغر 
الـــوزراء في التشـــكيلة احلكوميـــة احلالية 
الســـعودية، لكن يعتبـــره البعض أحد رجال 
اململكـــة املؤّثرين؛ فاألمير محمد بن ســـلمان، 
جنل العاهل الســـعودي الذي عني وليا لولي 
العهـــد، بات حتت األضواء بشـــكل كبير منذ 
بدء احلرب على احلوثيني في اليمن املجاور، 

وهو لم يزل في مطلع الثالثينات من عمره.
ويعّد النجاح الذي حققه األمير محمد بن 
ســـلمان خالل فترة توليـــه وزارة الدفاع، هو 
الذي جعـــل والده امللك ســـلمان يعزز القرار 
الـــذي أصدره باألمـــس بتعيينـــه وليا لولي 
العهد. ومع حرب اليمن بات األمير محمد بن 
ســـلمان في موقع محوري باململكة التي بات 
وزنها اإلقليمي أكثر بروزا مقارنة بعهد امللك 
عبدالله. وقد جاء في أمر تعيني األمير محمد 
بن ســـلمان مبنصـــب ولي ولـــي العهد الذي 
يخولـــه من حيـــث املبدأ أن يصبـــح ملكا، أن 
قـــرار التعيني أتى بعد أن ”اتضحت (قدراته) 
للجميع من خالل كافـــة األعمال واملهام التي 
أنيطـــت به، ومتكن مـــن أدائها علـــى الوجه 

األمثل“.
وبعد شـــهرين من استالمه حقيبة الدفاع 
خلفـــا لوالده الذي أصبح ملـــكا، وجد األمير 
الشـــاب نفســـه في الصفوف األمامية للحرب 

التي انطلقت حتت مسمى ”عاصفة احلزم“.
وال يشغل األمير محمد بن سلمان منصب 
وزير الدفاع فحسب، بل هو عضو في مجلس 
الشؤون السياسية واألمنية ورئيس مجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية، إال أنه لم يعد 
اعتبارا من األربعاء رئيســـا للديوان امللكي، 

وهو منصب آل حلمد السويلم.
ووصف مصدر دبلوماســـي غربي  األمير 

محمد بن سلمان بـ“الرجل القوي في اململكة“ 
وذلـــك ألنه ”يشـــرف على كل ما هـــو مهم في 
البـــالد“. وكرئيـــس للديـــوان امللكـــي، حظي 
األمير محمد بن ســـلمان بـ“موقـــع ذي نفوذ 
هائل“، حســـب ما قال الضباط الســـابق في 
االســـتخبارات األميركية بروس ريديل الذي 

يدير مشروع معهد بروكينغز في واشنطن.
وذكـــر ريديل أن األمير محمد بن ســـلمان 
يشـــارك في إدارة الشـــؤون األمنية للبالد مع 
وزيـــر الداخلية األمير محمد بن نايف ووزير 

احلرس الوطني األمير متعب بن عبدالله.
وقـــال بـــروس ريديـــل عن األميـــر محمد 
”معـــروف عـــن األمير محمـــد أنـــه متحمس 

وطموح“.

األمير محمد بن سلمان..  قائد الحزم السعودياألمير محمد بن نايف.. جنرال الحرب على اإلرهاب
} ُيذكـــر األمير محمد بن نايـــف، فتحضر في 
األذهـــان عملياته ضّد تنظيم القاعدة وجهوده 
في تقويض التنظيم املتطرف بشكل كبير. وقد 
كانـــت لألمير محمـــد بن نايف رؤيـــة متميزة 
وناجحـــة في محاربة اإلرهـــاب، بتركيزه على 
بعـــد األمن الفكـــري في محاربـــة اإلرهاب إلى 

جانب احلل األمني.
وقـــد شـــّد تعيـــني األمير محمد بـــن نايف 
فـــي منصب ولي العهد نظـــر املراقبني من بني 
التغييرات التي حدثت على رأس الســـلطة في 
اململكة العربية الســـعودية، ليس فقط ألهمية 
املنصب الـــذي يضع صاحبه على طريق تولي 
عـــرش اململكة، ولكـــن أيضـــا ألّن الرجل الذي 
اقترن اســـمه بوزارة الداخليـــة ليس من أبناء 
امللـــك املؤســـس عبدالعزيز آل ســـعود، بل من 
أحفاده مـــا يعني أن جيال جديـــدا في اململكة 
العربية الســـعودية بدأ يأخذ مكانه في مواقع 
الســـلطة األكثر أهمية، ما يجعل األمير محمد 
بن نايف أول نقطة عبور الســـلطة إلى اجليل 

اجلديد.
فـــي 5 نوفمبر 2012، صدر أمر امللك الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه وزيرا 
للداخلية، ليخلف األميـــر أحمد بن عبدالعزيز 

آل سعود في املنصب.
 تعرض األمير محمد نايف في 27 أغسطس 
2009 حملاولة اغتيال من قبل مطلوب أمني زعم 
أنه يرغب بتســـليم نفســـه، وكان األمير محمد 
بـــن نايف في مكتبـــه الكائن فـــي منزله بجدة 
حيـــث قام الشـــخص املطلوب بتفجير نفســـه 
بواســـطة هاتـــف جـــوال وتناثر جســـده إلى 
أشـــالء، وأصيب األمير بجروح طفيفة. وأعلن 
تنظيـــم القاعدة في جزيرة العرب مســـؤوليته 
عن الهجوم في رســـالة بثتهـــا منتديات تابعة 

له علـــى مواقـــع اإلنترنت. ونتيجـــة جلهوده 
املتواصلة في محاربة اإلرهاب، وصفته شبكة 
”MSNBC“ األميركيـــة بـ“جنـــرال احلـــرب على 

اإلرهاب“. 
وزار األمير محمد بن نايف، مطلع الشـــهر 
اجلـــاري، واشـــنطن حيـــث التقـــى عـــددا من 
املســـؤولني األميركيني وفي مقدمتهم الرئيس 
باراك أوباما، بحث معهم العالقات املشـــتركة 
بـــني البلدين، وقّدم خبرته فـــي مجال مكافحة 
اإلرهـــاب، في ظـــّل التحـــّدي اإلرهابي اجلديد 
الـــذي يواجهـــه العالـــم اليـــوم واملتمّثـــل في 
تنظيم الدولة اإلســـالمية املعروف بـ“داعش“، 
والذي يســـيطر على أراض واسعة من العراق 

وسوريا.

الخطـــوات  تعـــزز  القـــرارات 
الجريئـــة للحكومة الســـعودية 
فـــي مجـــال مراجعـــة منظومة 

الدعم الحكومية

طالت قـــرارات اإلعفـــاء وزارات ◄
التعليم والصحة وهيئة اإلذاعة 
والتلفزيون وتضمنت تعيينات 

جديدة في عدد من الهيئات 

◄
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} لم ُيصدم عراقيو الداخل بهزمية جيشهم 
أمام تنظيم داعـش يـوم سقطـت املـوصل 
مثلما حدث لعراقيي اخلارج. ذلك ألنهم 

يعرفون جّيدا حقيقة اجليش الذي مت 
تلفيقه مثل حكاية عبثية، ليكون بديال عن 

اجليش الذي مت حله مـن قبل سلطة االحتالل 
األميركي باعتباره أثرا من املاضي ينبغي أن 

ُميحى، مثلما محيت في ما بعد آثار منرود 
وآشور.

اجليش العظيم الذي يتذكره املهاجرون 
لم يعد له وجود، مثله في ذلك مثل الكثير 
من األشياء التي تذكر بالعراق، مثلما هو 

تاريخيا ال كما مت اختراعه باعتباره عراقا 
جديدا، هـو عـراق املكونات املتناحرة، 

العاكفة على عزالتها، الذاهبة إلى قياماتها 
التي لن تقع إال بعد أن يتهشم كل شيء.

جيش العراق اجلديد مثله متاما، ومثل 
مكوناته، ومثل طبقة السياسيني فيه، ومثل 

متعهدي مشاريعه العمرانية القائمة على 
السرقـة الكاملة، من غير أن تترك لها أثرا 
ولو صغيرا على األرض، ومثل القطارات 

التي استوردتها حكومته من الصني، وهي 
تعرف أن العراق ال ميلك شبكة سكك حديدية، 

ومثل أجهزة كشف املتفجرات التي اتضح 
أنها مجرد دمى بالستيكية لألطفال.

جيش العراق اجلديد كذبة مثل البضائع 
الصينية املستوردة لتسلية البلهاء، فيما 
خزانة البلد خاوية من األموال. هو مثل 
ممثلي الطوائف الذين قفزوا من القطار 
األميركي ليحتلوا مقاعد خصصت لهم 

في احلافلة الذاهبة إلى طهران، وصاروا 
يعتبرون أنفسهم وسطاء بني واشنطن 

وطهران.
وكما يبدو فإن تنظيم داعش الذي 

استولى على ثلث مساحة العراق بسيارات 
مدنية وبأسلحة شخصية وبجيش ال يزيد 
عدد أفراده على األربعمئة رجل، كان يعرف 

الشيء الكثير عن ذلك اجليش الذي هو عبارة 
عن حفلة تنّكرية ارتدى املشاركون فيها أزياء 

عسكرية بالصدفة.
ما يعرفه تنظيم داعش تعرفه احلكومة 
العراقية جيدا، فهي بنفسها أشرفت على 

تأسيس ذلك اجليش ومولته ودربته واشترت 
له األسلحة احلديثة. األنكى من ذلك أن 

كل ذلك جرى برعاية مباشرة من القوات 
األميركية التي تعهدت بإنشاء جيش غير 

عقائدي، يكون في إمكانه حماية الدولة 
الناشئة. لقد جاء اعتراف أحد ضباط اجليش 

الكبار وهو يقيم اآلن في أملانيا بأن ذلك 
اجليش إمنا يتألف من أفراد امليليشيات 
السابقني الذين مت منحهم رتبا عسكرية 

عالية مبثابة كشف حلقيقة ذلك اجليش من 
داخله.

ضرب ذلك اللواء مثال ببائع شاي كان 
قد ُرّقي إلى رتبة نقيب، غير أنه كان مصرا 

على التصرف باعتباره بائع شاي. وحني مت 
توبيخه قال دفاعا عن نفسه ”لقد كنت طوال 
عشرين سنة بائع شاي في فيلق بدر، فكيف 

ميكنني أن أتغير بني ليلة وضحاها“.
بعد كل هذا، أيحق لنا أن نبحث، أن 

نتساءل لَم هزم اجليش العراقي في معركة لم 
تقع أصال؟

فذلك اجليش لم يكن إال عنوانا هزليا 
ملسرحية مأساوية، انتهت وقائعها بكارثة 

عظمى سيظل العراقيون يدورون حولها 
وهم في حالة عمى، ملقني باللوم، بعضهم 
على البعض اآلخر، من غير أن يجرؤ أحد 
منهم على اإلشارة إلى الفساد، باعتباره 
الوباء الذي اجتاح ضمائرهم وعقولهم 

وقلوبهم وجعلهم يدرؤون اخلطر عن أنفسهم 
عن طـريق التضحية باآلخرين، من غير أن 

يفكروا بأن النار التي تشب باآلخرين ستصل 
إليهم.

اليوم صار جيش باعة الشاي في مرمى 
سخرية وحقد وكراهية وعبث ميليشيا 

احلشد الشعبي، التي يشعر أفرادها بأنهم قد 
حرموا، وإلى األبد، من غنائم معركة األنبار 
التي ال يبدو جيش العراق اجلديد مستعدا 

لتحريرها. 
لذلك صار زعماء امليليشيات يسخرون من 
رئيس الوزراء العراقي احلالي حيدر العبادي 

وهم يعرفون أنه ال يقوى على الرد عليهم 
بأفعال جيشه الذي ال وجود حقيقي له على 

ساحة املعركة.
لقد أخطأ حيدر العبادي حني مرر فتوى 

السيستاني التي أنتجت احلشد الشعبي، 
الذي هو جتمع مليليشيات، سبق لها أن 

ارتكبت أبشع اجلرائم في حق العراقيني.
اآلن يدفع العراق كله ثمن تلك الفتوى 

الطائفية. فلوالها لكان العبادي قد جلأ، 
مضطرا، إلى إعادة النظر في مسألة اجليش، 

الذي اكتشف مصدوما أن جزءا منه كان 
فضائيا، حسب تعبير العبادي نفسه.

اآلن يقف العبادي بني نارين. نار داعش 
التي حترق أجزاء من البالد التي يحكمها، 
ونار امليليشيات الشيعية التي ميكنها أن 

تشب في ثيابه، فيما أفراد جيشه يهزمون في 
كل معركة ُيزجون فيها.

* كاتب عراقي

جيش باعة الشاي

شادي عالءالدين

مشهور شمس الدين اسم ملراهق 

يرمي الحزب جثته في غابة النسيان 

املرة. إنه استثمار املرارة وفقدان 

األمل. يستثمر حزب الله في 

اليأس ويعممه

العبادي يقف بني نارين. نار 

داعش التي تحرق أجزاء من البالد 

التي يحكمها، ونار امليليشيات 

الشيعية التي يمكنها أن تشب في 

ثيابه، فيما أفراد جيشه يهزمون 

في كل معركة يزجون فيها

فاروق يوسف

} ساهم التطور التقني والتكنولوجي في 
نقل البشرية خطوات واسعة نحو املزيد من 

التقدم وفتح الباب على مصراعيه لكل األفكار 
بكافة تناقضاتها، فبقدر ما ميكن لألفكار أن 

تتحول إلى إجنازات حقيقية جبارة، بقدر ما 
ميكنها أن تصيب مبقتل.

بعيدا عن املفهوم الديني وخصوصياته، 
ما تقدمه التنظيمات اإلرهابية، إلى اآلن، 
مجرد فكرة مجنونة تنبش مخالبها في 

ذاكرة التاريخ والبشرية، وقد ساهم العالم 
االفتراضي في انتشارها ومتددها حتى 

باتت ظاهرة اإلرهاب الديني التي يختلط 
فيها العامل الديني باألمني والسياسي 

باملجتمعي، من أخطر الظواهر على تكوين 
املجتمعات واستقرار الدول.

وقد أثبتت ”الدولة اإلسالمية“ أنها 
األكثر شعبية وتطورا من بقية التنظيمات 

التي تقود لواء اجلهاد، إذ قدمت ملمحا 
جديدا في الفعل السياسي، وقدرة أكبر في 

إدارة الفضاء اإلعالمي وزيادة عدد مقاتليها 
ومؤيديها وداعميها.

 «الدولة اإلسالمية» متكنت خالل فترة 
قصيرة من جذب شرائح واسعة من األجيال 

عبر قدرتها على إدارة إغراء العنف، فهي 
ُتسّوق أفعالها الوحشية ضمن إستراتيجية 

دعائية متتلك خصائص أفالم األكشن 
والبالي ستيشن، التي يتمكن فيها البطل 

من قتل أعدائه وتدمير املدن وإفناء اجليوش 
بنقرات أزرار صماء، ثم يصعد ألعلى جبل 
أو ناطحة سحاب ليعلن انتصاره الباهر 

الذي يوقظ الرغبة في حتقيق األحالم 
الغافية على خط الوهم العريض املتعّرج 

بني الرعب والرهبة، ضمن سياق إخراجي 
وإغراءات تصورية في عالم مواز تعتمد غسل 

األدمغة لعدد كبير من الشباب والشابات 
عبر حتفيزهم على ترك الواقع بتقدمي 

البديل املرغوب عّما هو قائم من ظلم وفقر 
وانعزالية.

كمية كبيرة من اإلصدارات التكفيرية 
املتنوعة تدعو إلى قتال اآلخر حتتل صدارتها 
على مواقع اإلنترنت، إذ تكفي مراقبة مقاطع 

الفيديو التي يتم نشرها عبر اليوتيوب 
للحصول على سلسلة كبيرة من مشاهد 

تفوق العنف يتم تصويرها وإخراجها بشكل 
إعالني مدروس ومشحون مبزيد من صور 
البطولة التي تتفاعل مع اخللفية الفكرية 

لتبريرها وحتديد غايتها، بدءا من ردع قوى 
الكفر التي تهيمن على الدين اإلسالمي، 

إلى الشعور بالتكليف الشرعي إلعالء كلمة 
الله ونشر الدين، إلى إنهاء فترة االنحطاط 
التي تعيشها األمة اإلسالمية وإقامة احلق 

والعدل.
داخل هذه الشروط يصدق الشاب 

اجلهادي أنه «شمشون اجلبار»، وأن ما 
يحدث هو انتقال نحو األرض املوعودة في 
حالة استالب مطلقة يقودها ترويج أعمى 

للمستقبل.
إغراء العنف الذي وجد تبريره الالواعي 

يتفاعل مع الغرائز البدائية في الطبيعة 
البشرية دافعا بعض الشباب، من أي جنس 

أو بلد أو لغة، ليسقطوا ضحية إعالن 
انتصار موعود يقودهم نحو إلغاء ارتباطهم 

باملجتمع املألوف، فيرمون من النافذة كافة 
األقوال عن الالعنف والتسامح والتعايش، 

ويرمون قيم املساواة بني اجلنسني وحقوق 
البشر، ويحملون أغراضهم الشخصية، 

وينتقلون ليصبحوا مجرد مرّوجي عنف أو 
قتلة.

وتبدأ رحلة الفتيات نحو عالم جهاد 
النكاح لدعم املقاتلني من جهة، وللتوبة 

والتكفير عما مت تشريعه كذنوب من جهة 
أخرى، ويصيروا جزءا هاما من إغراء آخر له 

جاذبيته اإلعالنية.
أما الشباب فتصطادهم القوة الرجولية 

وخرافات البطولة اخلارجة عن القانون 
وإغواء عرائس اجلنة، واألهم من هـذا 
هو ذلك التدّين الذي تبّنى فقه األزمات 

وكمية كبيرة من الرغبة في حتقيق انتصار 
للدين، مقابل انتقام من دول الغرب التي 

زّينت تاريخها بحقوق اإلنسان والتسامح 
واالنفتاح على األديان، ولم تسدل الستار في 

تاريخنا عن وجودها كدول استعمارية ما 
تزال أيديها تعبث بسيادة الشعوب وثرواتها 

ودمائها.
بعد أن أغلقت الدائرة على عالم أضاع 
االجتاه احلقيقي في معترك التناقضات، 

وبات ميوج بأفكاره املدّمرة، حتول العنف 
إلى إعالن مغر يجذب أي شاب لترتيب 

العالم، حتى يناسب مقاسه وذلك عبر قتل 
اآلخر.

* كاتبة ورسامة سورية

إغراء العنف 

والعالم االفتراضي

هوازن خداج

} مشهور شمس الدين هو اسم ملراهق 
لبناني من بلدة ”مجدل سلم“، ال يتجاوز 

اخلمسة عشر عاما من عمره، قتل مؤخرا في 
سوريا.

ليس املهم في هذا اخلبر أنه يعكس 
بشكل، ال يقبل اجلدل، أن حزب الله اللبناني 
يعاني من نقص كبير في العناصر البشرية 
املدّربة، لدرجة بات فيها مضطرا إلى جتنيد 

فئات عمرية صغيرة السن، وليس لديها 
خبرة قتالية.

املهم أن جتنيد املراهقني يعني أن احلزب 
قد دخل في زمن اليأس، وأن الفعل العسكري 

لم يعد يحمل أي معنى فعلي، بل بات فعال 
انتحاريا ينتقم فيه احلزب من نفسه، ومن 

ناسه، ومن هزميته التي بدأت بشائرها 
تلوح، أكثر من كونه يحارب عدوا خلقه من 

وحل الوالء األعمى لوالية الفقيه.
ال يريد حزب الله شهودا ولو من أهله 

ومشايعيه. ينظر إلى اإلبادات بوصفها 
خالصا منشودا. يعلم بأن االنتصار 

مستحيل، وأن اخلزان البشري للشعب 
السوري الذي يقاتل في أرضه وداخل بيته 
وبيئته لن ينضب مهما استفحلت آلة القتل 
في إجرامها، لذا فإنه يدس مبقاتلني أطفال، 

ال لتغيير واقع عسكري، بل ملجرد القتل 
واملوت اخلالي من املعنى.

ال يريد احلزب ألحد من جماعته أن 
يكون قادرا على العيش بعد انتصار الشعب 
السوري. يريد للشيعة في لبنان أن ينتهوا 
معه، مع أنه ادعى أنه يخوض احلرب في 

سوريا من أجل حمايتهم.
فكرة النصر في نظره تقوم على أنه 
إذا ما حرم الطرف الذي أحاربه من أن 

أكون موجودا حلظة انتصاره، فهذا يعني 
أنه مهزوم. لطاملا ارتبط النصر في مفهوم 
احلزب بتأويله اخلاص للكارثة، وتبخيسه 
الالفت للدماء واخلراب والضحايا. يحاول، 

حاليا، أن يستبق حلظة سورية تنذر باقتراب 
هزميته، بإنشاء بنية َهْولّية للكارثة تتجاوز 
حدود التأويالت السابقة التي كانت تكتفي 

بتحويل كل اخلسارات الهائلة واملجانية 

إلى معالم نصر إلهي، بفعل جديد من نوعه 
وهو املوت اإللهي. يفعل ذلك، فقط، كي يقول 

إن السوريني لم ينتصروا، ولكن حزب الله 
والنظام السوري قد ماتا موتا اختياريا.

يحّرم حزب الله هؤالء األطفال الذين يزج 
بهم في املعركة السورية من معنى القتال 

أساسا. ال يرسلهم إلى معركة، بل إلى موت 
صاف، وإلى انتحار سخيف ال ميكنه، مهما 

حاول، أن يكسبه معنى الشهادة.
نسب الشهادة إلى قتاله لم يعد في 

أحسن األحوال سوى تأويل خاص به ال 
يشاركه فيه أحد، فكيف يكون احلال حني 
ينهزم. ماذا سيقول للشعب السوري عن 
قتاله؟ هل سيعلنهم شهداء سقطوا وهم 
ميارسون واجبهم اجلهادي في ذبحه؟

يقول حزب الله للتاريخ إنه لم يوجد. 
يرى أن ذلك قد يكون أهون الشرور. يحاول 

استعارة فكرة املوت اجلميل اليونانية، 
وتركيبها على واقعه احلالي كي يجّمل 

نهايته، ويحجب، تاليا، ذلك احلشد الهائل 
من الوقائع واملعلومات التي ستنكشف مع 

انتصار الشعب السوري، والتي ال يشك 
أحد في أنها ستكشف عن أن حزب الله كان 

مسؤوال عن املمارسات األكثر إجراما وقذارة 
في سوريا.

إذا كان السوريون لم يستطيعوا حتويل 
مآسيهم املؤملة إلى صور ثابتة املعنى في 
ضمير العالم، فإن انتصارهم كفيل بإعادة 

ترتيب املعاني في وجهتها الصحيحة، 
وتاليا ستكون اإلدانة الكونية حلزب الله 
جزءا ال يتجزأ من خطاب حقوق اإلنسان 
في كل العالم. إذا كان مشهد ثالثة أطفال 

سوريني يحتضرون قد أبكى سفراء الدول 
في األمم املتحدة، فإن انتصار الشعب 

السوري سيجعل العالم كله يبكي على كل 
الذين سقطوا في سوريا، وسيحّول حزب 

الله والنظام ليس إلى مجرد قتلة، ولكن إلى 
”القتلة“ في تعريف نهائي وتام الداللة.

مشهور شمس الدين اسم ملراهق يرمي 
احلزب جثته في غابة النسيان املرة. إنه 

استثمار املرارة وفقدان األمل. يستثمر حزب 

الله في اليأس ويعّممه.
مشهور شمس الدين لم يكن يرى أنه 

ميتلك عمرا ومصيرا. أعوامه القليلة 
تكاثرت بسرعة رهيبة حتت وطأة احتقار 
األمل وازدراء الفرح، الذي زرعهما احلزب 
في روحه. بات املوت هو املستقبل الوحيد 

املمكن، وكان كذلك هو املاضي، أما احلاضر 
فهو مجرد فسحة مستأجرة بني موتني يقيم 

أحدهما في الذاكرة، وميثل اآلخر وعدا 
باخلالص، ولكن من ماذا بالضبط؟

هذا ما ال يعرفه الولد املقتول، وما ال 
يعرفه أيضا هو أنه ميوت ليصل إلى خالص 

تام من زمان احلزب اإللهي نفسه الذي 
جعل احلياة خطيئة ال تغتفر. هكذا يكون 

االنتحار الذي دفع إليه في سوريا انتحارا 
خاليا من الشعور بالذنب، فهو حني كان يقتل 
السوريني لم يكن يفكر في السوري كآخر أو 

كصاحب حياة يقوم بإهدارها. لم يكن من 
آخر في عينيه سوى املوت، وبذلك لم يكن 
يقتل إمنا يبقى دائما وأبدا في االنتحار 

نفسه.
ذلك االنتحار اإللهي اسمه حزب الله، وهو 

عبارة عن مقبرة جماعية مفتوحة حتاول أن 
تضم كل الشيعة. مشهور شمس الدين كان 

آخر من انضم إليها.

* كاتب لبناني

مشهور شمس الدين آخر ضحايا االنتحار اإللهي

تجنيد املراهقني يعني أن 

الحزب قد دخل في زمن 

اليأس، وأن الفعل العسكري 

لم يعد يحمل أي معنى فعلي

«العراق قطع شـــوطا كبيرا في تحرير األرض من عصابات داعش 

عبر التعاون بين أبنائه وقواته األمنية، والمرحلة المقبلة ستشهد 

انطالقة حقيقية لمشروع أوسع للمصالحة الشاملة».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«االئتـــالف توافق مـــع القوى الثوريـــة المدنية والعســـكرية على 

إتبـــاع كل هزيمة عســـكرية تلحق بالنظام ببـــذل أقصى الجهود 

وتضافرها إلنجاح إدارة المناطق المحررة بحيادية وتشاركية».

خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني السوري  

«داعش يهـــدد الناس ويخلق حالة من عـــدم الثقة في المنطقة، 

وهدفنـــا تحرير العراق من هـــذا التنظيم لينعم باألمن. ســـاعدنا 

الشعب العراقي إنسانيا، والحكومة العراقية وأربيل سياسيا».

البو بيستيلي
نائب وزير اخلارجية اإليطالي والتعاون الدولي
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} في هذا األسبوع فجرت لويزة حنون، 
زعيمة حزب العمال اجلزائري، قنبلة من 

العيار الثقيل باتهامها لوزيرة الثقافة 
احلالية نادية لعبيدي بأنها رئيسة ”عصابة“ 

داخل عقر وزارة الثقافة، حيث أوضحت 
أمام الرأي العام اجلزائري أن مهمة هذه 

العصابة منحصرة في االستيالء على األموال 
بطرق ملتوية ولصالح شركة ”بروكوم 

أنترناشيونال“ التي متلكها الوزيرة. وإضافة 
إلى هذا نددت األمينة العامة حلزب العمال 
بالفساد املالي الذي يطال وزراء في حكومة 

عبداملالك سالل، منهم وزير الصحة عبداملالك 
بوضياف، ووزير األشغال العمومية عبدالقادر 

قاضي فضال عن مؤسسات أخرى تابعة 
للدولة متورطة في التالعب بأموال الشعب.

وفي التقرير الذي نشرته جريدة الشروق 
اليومي توضيحات خاصة باألموال التي 

استفادت منها وزيرة الثقافة نادية لعبيدي 
حيث يتمثل ذلك في ”االستيالء على فيلم 

ممول من خزينة الدولة وتهريبه إلى تونس 
ونالت منه 80 باملائة“، وفي ”التحايل على 
الوزارة األولى الفتكاك مبالغ مالية ضخمة 

تذهب في غير الصالح العام وبالتحديد 
لتمويل شركتها“. وفي هذا السياق أكدت 

لويزة حنون، أن سلوك وزيرة الثقافة يتلخص 
في ”توزيع املال العام على أصدقائها 

وأحبابها“.

أما رئيس الكتلة البرملانية حلزب العمال 
جلول جودي فقد رافع أمام أعضاء البرملان 

في االجتماع املخصص ملناقشة قانون الكتاب، 
مبرزا أن عمليات توزيع وزيرة الثقافة نادية 

لعبيدي ألموال الوزارة على املقربني منها 
من سينمائيني وموسيقيني ودور نشر، تعد 
بعشرات املليارات دون سند شرعي قانوني. 

إلى جانب ما تقدم من شكوك ومالبسات 
واتهامات، فإن وزيرة الثقافة نادية لعبيدي 

متهمة أيضا بأنها أبرمت ”صفقات مع 
السفارة األميركية مكافأة مقابل متتيع ابنها 

مبنحة للدراسة باملجان في الواليات املتحدة“.
العجيب أن حزب العمال أعلن أن الوزيرة 

لعبيدي هددت األمينة العامة للحزب، 
وتضمنت هذا التهديد رسالة حتمل توقيعها 

وختم الوزارة في سابقة مخلة باألعراف 
والقوانني، ولم تعرفها الدولة اجلزائرية من 
قبل إال في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي احلقيقة، فإن ما يظهر على السطح 

من تالعب بأموال الشعب اجلزائري على 
مستوى وزارة الثقافة ووزارات أخرى 

ومؤسسات تابعة للدولة ليس سوى غيض من 
فيض، ألن السائد في مسرح هذه الدولة هو 

نهب املال العام، وإسناد املناصب  لألشخاص 
الذين يتقنون هذه اللعبة املشينة، ولعدميي 
الكفاءة في تسيير شؤون الثقافة واالقتصاد 

والتنمية، والتصنيع والسياحة والتعليم.

على مستوى وزارة الثقافة، مثال، فإنه 
لم يكشف النقاب بعد عن األموال الضخمة 
التي صرفت بطرق مشبوهة على ما يسمى 

بالتظاهرات الثقافية الوطنية واجلهوية 
التي تشرف عليها مديريات ودور الثقافة 

في احملافظات، والتي حتمل الطابع الدولي 
التي تشرف عليها مباشرة وزارة الثقافة 

ومديرياتها املركزية مثل تظاهرتي ”تلمسان 
عاصمة للثقافة اإلسالمية“، و“قسنطينة 

عاصمة للثقافة العربية“، فضال عن 
املهرجانات املسرحية، وغيرها من النشاطات 

التي حتمل يافطة ”الثقافة والفن والفكر“.
عمليا فإن احلياة الثقافية ذات املضمون 
احلضاري في اجلزائر غائبة متاما، كما أن 

صناعة الكتاب متخلفة حلد بعيد، أما حقول 
املسرح والسينما واآلداب والنشر والطباعة 

والترجمة واملجالت املتخصصة والفنون 
الشعبية والتصميم املعماري والفنون 

التشكيلية بأنواعها واملوسيقى والغناء، 
فإنها تعاني جميعا وهي بشكل عام معطلة 
ومتكلسة. وباإلضافة إلى هذا فإن املبدعني 

األكفاء في مجاالت الثقافة والفن والفكر 
يعانون مرارة اإلبعاد أو التفقير املادي 

والتهميش املعنوي، األمر الذي زرع ويزرع 
اليأس واإلحباط في نفوسهم.

على ضوء هذا فإن حال الثقافة في 
اجلزائر تسييرا، وخلقا ملناخ وشروط 

اإلبداع يرثى له، وما ظاهرة اختالس األموال 
املرصودة للفعل الثقافي املفترض سوى مظهر 

خارجي ملرض مستفحل في جسد احلياة 
السياسية اجلزائرية على نحو خاص.

مؤسسات الدولة اجلزائرية املخولة 
قانونيا بأن تراقب املال العام، مبا في ذلك 
مالية وزارة الثقافة ومؤسساتها املركزية 
واجلهوية، هي مجلس احملاسبة بالدرجة 
األولى، والبرملان ومجلس األمة بالدرجة 

الثانية، ولكن هذه الهيئات ال متلك السلطة 
احلقيقية وتصطدم مبشكل عويص ومعقد 

يحول دون تفعيل قدراتها على الرقابة 
الشفافة والصارمة، يتمثل املشكل في كون 
مجلس احملاسبة في غرفة اإلنعاش وشبه 

ميت، وغير مستقل ألنه ببساطة تابع لرئاسة 
اجلمهورية التي حتركه كما تشاء، كما أن على 

رأس قيادته أشخاصا موالني للنظام احلاكم 
ومعينني من طرف رئيس الدولة مباشرة.

أما البرملان ومجلس األمة فهما مجرد 
”ناطورين“ ال دور لهما سوى رفع األيدي 

ومترير القوانني التي متلى عليهما من فوق، 
كما أن رئيسيهما يفرضان من طرف الصقور 

في الهرم األعلى للنظام اجلزائري، ويؤخذ 
في احلسبان أثناء انتقائهما للقيام باملهمة 

والؤهما املطلق للنظام.

* كاتب جزائري

الجزائر: وزارة للثقافة أم دكان لنهب األموال

«اإلدالء بتصريحـــات حـــول الممتلكات مجرد حبـــر على ورق، حيث 

عمدت الحكومة الجزائرية إلى إظهاره في هذا الفترة محاولة منها 

للتقليل من الضغط الموجود عليها فيما تعلق بالفساد».

بوجمعة غشير 
حقوقي جزائري

«البد أن تتضافر الجهود من أجل التمهيد النتقال سياسي يقطع 

سلســـلة المـــوت التي ينفذهـــا نظام األســـد، ويفتح البـــاب أمام 

االنتقال بسوريا إلى دولة مدنية تحقق تطلعات أبنائها».

سالم املسلط 
الناطق الرسمي باسم االئتالف الوطني السوري

«مـــا هي األهـــداف التـــي ســـيقصفونها مراكـــب المهاجرين؟ من 

يضمن أال يؤدي ذلك إلى مقتل أشـــخاص؟ ما دامت هناك حروب 

سيكون هناك الجئون يحاولون الفرار».

أنطونيو ماريا فيغليو 
الكاردينال املكلف بشؤون الهجرة في الفاتيكان

حال الثقافة في الجزائر، يرثى 

له، وما ظاهرة اختالس األموال 

املرصودة للفعل الثقافي سوى 
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الواقع يفرض استنهاض كافة 

القوى الثورية والسياسية من 

أجل مشروع وطني ديمقراطي 

ملواجهة املحاصصة الطائفية 

القادمة، وتحقيق أهداف الثورة 

في حياة أفضل لكافة السوريني

عمار ديوب
} أثارت سيطرة القوى املناهضة للنظام 

على مدينة جسر الشغور السؤال الطائفي 
مجددا. ملاذا لم تلتحق الطائفة العلوية وتنهي 

عالقتها بالسلطة؟ يتضمن السؤال اتهاما 
طائفيا بأنها بنية صلدة وحاضنة للنظام 

وهي من أبقاه على قدميه وهي املسؤولة عن 
قتل السوريني، وأن رفض االنفكاك عنه أّجل 

انتصار الثورة، وبغياب كل ذلك فليذوقوا طعم 
املجازر والقتل التي ذاقها ”السنة“ على مدار 
أربع سنوات متتالية. أي قراءة لهذه الفكرة 
ستجد فيها منطقا طائفيا ثأريا وانتقاميا. 

منطق يحدد الثورة السورية منذ نشأتها وإلى 
هذه اللحظة ثورة طائفية ”للسّنة“.

إذن هناك مشكلة طائفية تفاقمت في 
سنوات الثورة. تعود هذه املشكلة إلى 
سببني األول رفض النظام إغالق ملف 

عشرية الثمانينات وما سادها، حني خاض 
اإلخوان حربا طائفية ضد النظام، ورد األخير 

بتشكيل كتائب طائفية ضدهم وانتصر 
فيها. املشكلة أن هذه احلقبة تركت خلال في 
الوعي العام مفاده أن النظام أقلوي والسنة 
متضررون. السبب الثاني، استغالل كل من 

النظام واإلخوان املسلمني للثورة وتطييفها، 
ومحاولة اإلثنني جتديد التسابق نحو 

السلطة؛ النظام ليؤبد وجوده في موقعه، 
واإلخوان العتالء السلطة وأسلمة املجتمع، 

وهو هدفهم األساسي في كافة الدولة العربية 
التي اقتربوا أو وصلوا فيها للسلطة.

هذه املشكلة تفاقمت مع انتقال الثورة إلى 
السالح والتمويل اخلارجي، وتفاقمت حينما 

أفرج النظام عن اجلهاديني من سجونه، 
وسماح تركيا بعبور اجلهاديني من كل دول 

العالم إلى سوريا، وحينما أدخل النظام حزب 
الله وإيران وامليليشيات الطائفية في حربه 
ضد الشعب؛ قدم اإلخوان، كل أشكال الدعم 
لدفع الثورة نحو التطييف، وشكلوا كتائب 

مقاتلة تابعة لهم.

التناقض بني اإلخوان والنظام منع البحث 
في احلل السياسي؛ فالنظام اختار احلل 

األمني والحقا األمني العسكري، واإلخوان 
اختاروا التطييف ودعم اخليار املسلح، 

وسيطروا على املجلس الوطني، وساهموا 
في تعطيل كل تقارب سياسي مع املعارضة 
السورية، السيما هيئة التنسيق الوطنية، 

والتي تقارب حل التناقض بني السلطة 
والثورة الشعبية من زاوية احلوار واحلل 

السياسي للوصول إلى التغيير الشامل. 
البالد دمرها النظام وحلفاؤه، وتعاظمت 
اجلهادية وأكلت الفصائل الوطنية بإشراف 

النظام واإلخوان والدول اإلقليمية على مرأى 
من العالم، وكل املبعوثني الدوليني واملبادرات 
العربية واإلقليمية فشلت في إنهاء الصراع، 
ووصل األمر ليصبح صراعا إقليميا ودوليا 

من ناحية، وصراعا مذهبيا بني أطراف 
شكلتها الدولة ومن يدعمها والسيما إيران 

وحزب الله، واملجموعات اجلهادية ومن 
يدعمها من ناحية أخرى.

ضعف النظام باد بعد حترير إدلب وجسر 
الشغور ومعبر نصيب بشكل ال ميكن جتاهله، 

وساهم في ذلك املأزق اإليراني في اليمن 
والعراق، وحتويل جهة الكثير من امليليشيات 

إلى تلك األراضي، وخوف حزب الله من ارتفاع 
حصيلة قتاله وتراجع مكانته في لبنان. أما 
املعارضة فإن ضعفها واضح لكل مبصر فال 
تنسيق بني أطرافها األساسية، إضافة إلى 
”جرجرتها“ للقاءات بني كثير من العواصم 

العربية بهدف السيطرة عليها، ولتكون مجرد 
أداة سياسية ملصالح اخلارج.

استغلت تركيا ضعف النظام لدعم 
التنظيمات األصولية في إدلب للتحرك نحو 

إدلب وجسر الشغور  مدينة الالذقية و”حترير“ 
فضال عن إمكانية أن تتحرر أريحا خالل أيام، 
وبالتالي ستنتقل تلك القوى إما نحو الالذقية 

أو حلب، وبذلك يتهاوى النظام.

ومع تهديد مدن الساحل عاد السؤال 
الطائفي، ماذا ستفعل األصوليات باألقليات؟ 
وماذا سيكون عليه شكل النظام السياسي، 
وتضاعفت هلوسة كثير من املثقفني خوفا 

على األقليات بأن مصيرها سيكون الفناء ال 
محالة، وقبالة ذلك تصاعد الرأي النقيض 
املذكور آنفا، فليذوقوا ما ذاقته ”السنة“. 

املنطق الطائفي هذا ال يرى الناس إال طوائف، 
ويتجاهل أن الثورة شاركت بها كل الطوائف، 

وكان مع النظام فئات من كل الطوائف مع 
أغلبية للطائفة العلوية. العقل الطائفي ال 

يرى إال االنتقام والثأر، وإحالل طائفة متخيلة 
ومظلومة، مكان طائفة متوهمة سائدة.

النظام اقترب من التغيير سقوطا أو عبر 
التفاوض، ويرَجُح التفاوض وفقا لقراءة 

مجمل الوضع املؤثر على سوريا. وباقترابه 
من السقوط فإن ذلك العقل سيدفع نحو 

طائفية سياسية قادمة، وبذلك يكمل ما بدأه 
النظام واإلخوان في بناء السلطة الطائفية، 
وسيكون ملمثلي الطوائف حصصا وستكون 

أطراف من السلطة احلالية ممثلة فيها. عكس 
ذلك واستنادا إلى مفهوم الثورة يفرض 

الواقع استنهاض كافة القوى السياسية 
من أجل مشروع وطني دميقراطي ملواجهة 

احملاصصة الطائفية القادمة، وحتقيق أهداف 
الثورة في حياة أفضل لكافة السوريني.
بهذه العقلية ميكن مواجهة املسألة 
الطائفية في سوريا، وإنهاء آثار حرب 

الثمانينات ومحاصرة اجلهادية ومحاكمة 
كافة القتلة باسم االستبداد، وبناء سوريا مبا 
يليق بكل تضحيات السوريني منذ السبعينات 

من القرن املاضي. هذا املسعى لن يكون 
بأدوات سياسية تابعة للدول اخلارجية، بل 
بقوى سياسية سورية تتجاوز ثقل املاضي 
ومشكالت الثورة وتؤسس سوريا اجلديدة.

* كاتب سوري

االنتقال السياسي في سوريا ومسألة الطائفية

أزراج عمر

} ال شك أن مراكب املوت التي تغادر 
السواحل الليبية باجتاه الشاطئ اإليطالي في 

أغلب احلاالت أو اليوناني أحيانا، وينتهي 
ركابها موتى بال قبور، وبهذه األعداد املهولة 
التي تعدت في األسابيع املاضية األلف غريق، 

مسألة البد أن يهتز لها الضمير اإلنساني 
في كل مكان في العالم، والبد أن يرافق هذا 

اإلحساس باأللم واحلزن، إحساس باإلثم 
والذنب لدى بلدان القارة األوروبية التي 

يقصدها هؤالء املهاجرون، ومتثل آخر مراحل 
التدرج احلضاري، ليس فقط ألن هؤالء 

الضحايا ميوتون وهم ينشدون الوصول إلى 
أرض األحالم في أوروبا، ويغامرون بحياتهم 

من أجل أن تطأ أقدامهم تراب هذه القارة 
التي استقطبت آمالهم، وصار الفوز باحلياة 

مع أهلها أقصى أمانيهم، وإمنا أيضا ألن 
الضمير في مثل هذه القارة التي وصلت أعلى 
مراحل التقدم وتوفر أهلها على أفضل فرص 

التعليم، البد أن يكون أكثر رهافة وأقوى 
إحساسا، والبد أن ما يعانيه من ألم ملوت 

هؤالء البؤساء، سيكون أقوى عشرات املرات 
مما يشعر به أي مواطن في أي بقعة أخرى 

في العالم.
فماذا فعلت احلكومات املسؤولة عن إدارة 
هذه املجتمعات احلضارية، وأي إجراء قامت 
باتخاذه إلرضاء الضمير اجلمعي ملواطنيها، 

وإشعار الرأي العام في بلدانها بأنها قادرة 
على إسكات وخزات هذا الضمير؟

هذه احلكومات التي وصلت إلى مقاعد 
السلطة بفضل هذا املواطن، وحترص على 

أن تكون تعبيرا عن مشاعره، ومتثيال ملا 
يراه ويفكر فيه، اهتدت إلى طريقة إلسكات 

ضمائر مواطني بلدانها، بأسلوب رخيص ال 
يكلف فلسا واحدا، وفي نفس الوقت يجعل 

املواطن يحس بالرضا واالمتنان ألن حكوماته 
استطاعت القيام بجهد إلسكات صراخ 

الضمير، بأن أغرقت صراخه بضجيج يعلو 
عليه، واعتبرت هذا الضجيج تعويضا مجزيا 

للضحايا وإشعارا لهم، بإنها فعال تتعاطف 
مع مأساتهم، ماضيا وحاضرا ومستقبال.

وفي سبيل أن يرتفع الصخب إلى أعلى 
درجاته، جعلت املؤمترات التي تعقدها ال 

تقتصر على املوظفني الصغار، وإمنا عقدت 
مؤمترات يحضرها زعماء االحتاد األوروبي 
أنفسهم، وأطلقت عقيرة وسائل اإلعالم في 

بلدانها إلى أقصى درجة تصلها أصوات 
هذه الوسائل، مسموعة ومرئية ومقروءة، 

بل وصلت صناعة الضجيج إلى أهل الفن، 
يجعلون من هذه القضية موضوعا إلنتاج 

أعمالهم، وكله لألسف يدخل في إطار ”تسمع 
جعجعة وال ترى طحينا“، فهي رحى تدور كما 
تفعل طواحني الهواء في رواية دون كيشوت، 

وليست طواحني احلجر التي تريد إلقامها 
حبوبا، ألن احلبوب تكلف نقودا، وتتحول 

إلى دقيق يصنع خبزا ميكن أن يصل هؤالء 
اجلياع قبل قيامهم برحلة املوت، فتبقيهم 

فوق اليابسة وال يغامرون بإلقاء أنفسهم إلى 
التهلكة، ويقدمون أجسادهم طعاما ألسماك 

البحر األبيض املتوسط.
هل ميكن ألحد صانعي هذا الصخب، أن 

يذكر إجراء واحدا فعلوه غير كالم أكل الهواء، 
كما يسميه التعبير العامي، أم أن احلديث عن 

إضافة قوارب إلى قوارب اإلنقاذ ينفع حقا 
في إسكات صوت الضمير، وهم يعلمون أن 
القوارب لم تصنع أي فرق في عدد الضحايا.
لقد بلغ عدد الضحايا في العام املاضي، 

3500 ضحية، وال أدري كم قارب إنقاذ أضيف 
هذا العام، ولكن حجم الضحايا وصل اآلن، 

ولم يتناصف العام اجلديد، إلى ما يقرب من 
هذا الرقم، فاملسألة إذن، كما يعرف السادة 

الكبار في االحتاد األوروبي، ال تكمن في الدفع 
بقارب إنقاذ جديد إلى البحر وإمنا تتطلب 

معاجلة جلذور املشكلة، وأهمها في اللحظة 
الراهنة الفراغ املرعب الذي تعيشه ليبيا، فهي 

أرض بحجم قارة، حتيا بال دولة وال حكومة 
تبسط سلطانها على كل التراب الليبي، وال 
مؤسسات أمنية أو عسكرية، فصارت ملعبا 

للدواعش وأهل التطرف من جماعات اإلرهاب 

الديني والسياسي، واملجرمني الهاربني من 
قضايا جنائية في بلدانهم، وال رادع مينعهم 

من مواصلة ارتكاب جرائمهم وجناياتهم، 
وهذه املافيا التي تصنع قوارب املوت وتتاجر 

بجلب الضحايا من العمق األفريقي عبر 
الصحراء، وتبتزهم وتعتاش على مآسيهم، 

ال جتد في ليبيا حكومة وال قانونا وال سلطة 
حتاسب أو تالحق أو تطارد، واحلراك 

الشرعي العاجز في ليبيا يستصرخ اإلنسانية 
والدول األوروبية واملجتمع الدولي، طالبا 

العون في تسليح جيشه، والعون على محاربة 
اإلرهاب واملافيا، فتسقط صرخاته في آذان 

ال تصغي، وتضيع في صخب اآللة األوروبية 
العمالقة، السياسية واإلعالمية التي تدور 
في الهواء، لكي ترضي ضميرا ال يتحرك، 
وحكومات ال تريد أن تكلف نفسها شيئا، 

تتفرج على ما يحدث من كوارث، وتتصاعد 
شعاراتها الكاذبة عن اإلنسانية واحلضارة 

واألخوة البشرية، فأي دجل نراه في هذا 
العالم املعاصر.

قوارب املوت اختبار للقيم اإلنسانية في 
عاملنا احلديث، وقد سقطت أوروبا في هذا 

االختبار.

* كاتب ليبي

مراكب الموت: ضجيج أوروبي إلرضاء الضمير

مسألة قوارب املوت ال تكمن 

في الدفع بقارب إنقاذ جديد إلى 

البحر، وإنما تتطلب معالجة لجذور 

املشكلة، وأهمها في اللحظة 

الراهنة الفراغ املرعب الذي 

تعيشه ليبيا

د. أحمد ابراهيم الفقيه



الخميس 2015/04/30 - السنة 37 العدد 109903

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

1545اقتصاد 30
باملئة نســـبة ارتفاع إنتاج الصني مـــن الذهب في الربع األول من 

العـــام الحالي، ليصل إلى نحـــو 111 طنا. وتتصدر الصني قائمة 

أكبر أسواق الذهب في العالم.

مليـــار دوالر حجم إصدارات الصكوك اإلســـالمية الجديدة في 

الربع األول من العام الحالي، بعد أن ارتفعت بنســـبة 13 باملئة 

مقارنة بالربع األول من العام املاضي.

باملئة نســـبة ارتفاع أرباح شـــركة أبـــل في الربـــع األول بمقارنة 

سنوية لتبلغ 13.57 مليار دوالر. ورفعت قيمة برنامجها إلعادة 

شراء أسهمها إلى 50 مليار دوالر.

الكويت تستهدف رفع تصنيف البورصة إلى سوق ناشئة
[ قواعد لخصخصة السوق تتيح دخول مشغل عالمي للبورصة [ إصدار الئحة تنفيذية لتعديالت قانون سوق المال بحلول نوفمبر    

} القاهــرة - قـــال مشـــعل العصيمـــي نائـــب 
رئيـــس هيئة أســـواق المال إن ”بـــالده تعمل 
على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب 
أفضل النظـــم العالمية، وهو ما يتطلب تطوير 
طريقة عمل شـــركة المقاصـــة وبعض القواعد 

التي تنظم عملها“.
وأضاف ”إننا نعمل لتطوير منظومة ما بعد 
التداول، التي ســـتكون من األشـــياء الرئيسية 
التي ستساعد على رفع تصنيف سوق الكويت 

من األسواق المبتدئة إلى األسواق الناشئة“.
ومن شـــأن إعادة تصنيف بورصة الكويت 
أن يشـــجع الصناديـــق التي تتابع مؤشـــرات 
األســـواق الناشـــئة على الشـــراء في األســـهم 

الكويتية.
وتبلـــغ اســـتثمارات صناديق االســـتثمار 
في مؤشـــرات األسواق الناشـــئة أكثر من 5.1 
تريليون دوالر، ومن أهم المؤسسات العالمية 
التي تستثمر فيها مؤسســـة راسل لمؤشرات 
أم.أس.ســـي.آي،  ومؤسســـة  المـــال  أســـواق 

وتتابعهما صناديق االستثمار األخرى.
وأكد العصيمي لوكالة رويترز، على هامش 
اجتماعـــات المنظمة الدولية لهيئات أســـواق 
المـــال في القاهـــرة، والتي يحضرهـــا ممثلو 
90 دولـــة إنه يجـــري حاليا تنظيم التســـويات 
واإلشـــراف والرقابـــة تحـــت منظومـــة البنك 

المركزي.
ويعمـــل نظـــام التســـوية والمقاصة على 
تســـوية عمليات التداول المنفذة في البورصة 
بين البائع والمشـــتري، بعـــد التأكد من كفاية 

األرصدة الورقية والنقدية.
وفـــي الكويت يختلف نظام التســـوية بين 
الكويتييـــن واألجانب حيث التســـوية الورقية 
لتعامـــالت المواطنيـــن تتـــم في نفـــس اليوم 
بينما التسوية النقدية في اليوم التالي، ولكن 

بالنســـبة لألجانب تكـــون التســـوية الورقية 
والنقدية خالل يومين. وقال العصيمي ”نعمل 

حاليا على توحيد التسوية“.
وأضـــاف أن ”االنتهاء مـــن البنية التحتية 
للتغيرات ســـيأخذ بين ســـتة وتســـعة أشهر، 
وســـيتم بعدها إجراء بعـــض التطبيقات بين 
الوسطاء والبورصة والمتعاملين. ولذا نتوقع 
االنتهاء من المشروع بين عام إلى عام ونصف 

العام“.
وأضاف العصيمي أن ”التعديالت 

التي تمت على قانون سوق المال، 
المســـتثمر  إعفـــاء  تضمنـــت 
األجنبـــي مـــن الضرائب على 
سواء  المالية  األوراق  عوائد 

أسهم أو سندات“.
تفرض  الكويـــت  وكانـــت 
ضرائب على أرباح المتعاملين 

األجانـــب الناتجة عـــن عمليات 
بيع وشـــراء األوراق المالية. وأقر 

مجلـــس األمـــة فـــي الثامن مـــن أبريل 
باإلجماع وبشكل نهائي تعديالت قانون هيئة 

أسواق المال.
وتوقع العصيمي أن يتم إصدار التعديالت 
بشكل رسمي ونشـــرها في الجريدة الرسمية 
خالل ”أســـبوع أو أســـبوعين كأقصى تقدير، 
على أن يتـــم إصدار الالئحة التنفيذية بحلول 

نوفمبر المقبل“.
الكويـــت  بورصـــة  فـــي  كثيـــرون  وكان 
يترقبون بشغف إقرار التعديالت لمواجهة ما 
يعتبرونها قيودا فرضها القانون األصلي على 
عمليات التداول واالستحواذ والمضاربات في 
البورصة، وأدت إلى عزوف المســـتثمرين عن 
السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
وصدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010، 
وبـــدأ العمل بـــه فـــي 2011، وكان المتداولون 
يعولون عليه كثيرا في عالج جوانب القصور 

واإلسهام في تنشيط البورصة.
وقـــال العصيمـــي إن هيئة أســـواق المال 
حصلت علـــى بعض المهـــام الجديدة، أهمها 
”خضوع التعامالت فـــي األوراق المالية تحت 

نطـــاق الهيئة فقط، بعـــد أن كانت مجزأة بين 
عدة أطراف وسيســـمح ذلك بطـــرح منتجات 

جديدة في الكويت ألول مرة“.
وشـــملت التعديـــالت نظـــام خصخصـــة 
الســـوق وذلك ”بأن يكون هناك مشغل عالمي 
يملك نسبة قد تصل إلى 44 بالمئة والحكومة 
لها نســـبة بين 6 و 24 بالمئـــة، على أن تكون 

نسبة المواطنين كما هي عند 50 بالمئة.
وقال إن ”دخول مشـــغل عالمي متخصص 
ولديه خبرة في إدارة أسواق عالمية سيساعد 
علـــى تخطـــي مراحـــل كثيرة في وقـــت زمني 
سريع، مقارنة بالمراحل التي مرت بها بعض 

األسواق األخرى“.
وســـيفتح ذلك الباب أمام شـــركات دولية 
ناســـداك  مثـــل  البورصـــات،  إلدارة 
لالســـتحواذ على  ويورونكســـت 
حصة في واحد من أقدم أسواق 

األسهم في الشرق األوسط.
وقال العصيمي إن الهيئة 
أهم  مـــع  التواصـــل  ســـتبدأ 
المشـــغلين العالمييـــن فـــور 
وســـتعمل  التعديالت،  صدور 
علـــى إعـــداد ”قواعـــد المزايدة 
والقواعـــد التي تؤهل المشـــغلين 
المشـــغلين  بيـــن  المفاضلـــة  وكيفيـــة 

العالميين قبل نهاية العام الحالي“.
ومن المنتظــــر أن تصبح ســــوق الكويت 
لــــألوراق المالية ثانــــي بورصة يجري تداول 
أســــهمها في منطقة الخليج بعد ســــوق دبي 
المالــــي. ويأتــــي اإلدراج المزمــــع فــــي إطار 
مســــعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت 

في أعقاب األزمة المالية العالمية في 2008.
وفي منطقة الخليج تباع أســــهم الشركات 
الحكوميــــة إلى المواطنين بأســــعار مخفضة 

كوسيلة لتوزيع الثروة.
وكشــــف العصيمي أنــــه تــــم االنتهاء من 
قواعد الصكوك وإدراجها بانتظار مالحظات 

المجلس االستشاري الشرعي.
ورغم المحاوالت الحثيثة من هيئة أسواق 
المال لتنشــــيط التــــداوالت وإضافــــة أدوات 
اســــتثمارية جديدة في البورصــــة، لكن عددا 
من الشــــركات الكويتية طلبت مؤخرا الشطب 
االختياري من الســــوق. وتشــــكو الشــــركات 
عادة من المبالغ التي تدفعها ســــنويا كرسوم 
لبورصــــة الكويت نظيــــر اإلدراج، إضافة إلى 

أن التزامــــات التــــي ســــتترتب علــــى تطبيق 
معايير الحوكمة ســــتكبد الشركات الكثير من 

المصاريف اإلضافية.
وتعانــــي بورصة الكويت التــــي تراجعت 
بنحو 60 بالمئة منذ األزمــــة المالية العالمية 
في 2008 حتى اآلن من شح شديد في السيولة، 
التي هبطــــت من نحو 664 مليون دوالر يوميا 

في 2008 إلى نحو 66 مليون دوالر حاليا.
قانــــون  تعديــــالت  إن  العصيمــــي  وقــــال 
ســــوق المــــال وتطويــــر الشــــركة الكويتيــــة 
للمقاصة ستســــاعد هيئة أســــواق على خلق 
بيئة تشــــريعية مســــتقرة للبورصة لتستطيع 
المنافسة بين األســــواق اإلقليمية في الشرق 

األوسط.

} القاهــرة - وقعــــت هيئة الطاقــــة اجلديدة 
واملتجــــددة املصرية أمــــس، 7 مذكرات تفاهم 
مع 7 شــــركات إلقامة 7 مشاريع طاقة متجددة 
باســــتثمارات تبلغ  350 مليون دوالر، منها 5 
مشاريع إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 

ومشروعان لطاقة الرياح.
وقال محمد الســــبكي الرئيــــس التنفيذي 
للهيئة، إن الشــــركات التي وقعت معها هيئة 
الطاقــــة اجلديــــدة واملتجددة علــــى مذكرات 
التفاهم إلقامة املشاريع، تضم كال من أكسيس 
باور اإلماراتية، وشــــركتني ســــعوديتني هما 
ألفا للطاقة الشمســــية، وألفــــا لطاقة الرياح 
و4 شــــركات مصرية هي أوراســــكوم للطاقة 
الشمســــية، وأوراسكوم لطاقة الرياح وشركة 

توكل  وشركة صن إنفينيتي.
وأضاف الســــبكي أن التكلفة املبدئية لكل 
مشروع تقدر بنحو 50 مليون دوالر، موضحا 
أن وزارة الكهربــــاء تلقت العديد من الطلبات 
من املســــتثمرين لتخصيص األراضي لتنفيذ 

مشروعات الطاقة املتجددة.
وتشهد مصر منذ عام 2011 أزمة كبيرة في 
قطاع الكهرباء، أدت إلــــى انقطاعات متكررة 
في التيــــار الكهربائي في املنــــازل واملصانع 
بسبب تراجع كفاءة بعض محطات الكهرباء 
ونقــــص الوقــــود املوجــــه إليها، لكــــن األزمة 
أخذت تتراجع تدريجيا مع اســــتقرار الوضع 

السياسي.

7 مشاريع جديدة

للطاقة المتجددة بمصر

} مواطن كوري يســـير أمام أحد متاجر شـــركة سامسونغ في العاصمة الكورية الجنوبية سول أمس بعد أن أعلنت الشركة تراجع مبيعاتها في الربع 
األول من العام الحالي بنسبة 39 بالمئة بمقارنة سنوية بسبب ضعف مبيعات الهواتف الذكية.

كشــــــفت هيئة أســــــواق املال الكويتية أنها تســــــعى لرفع تصنيف البورصــــــة الكويتية إلى 
مصاف األســــــواق الناشئة من وضعها احلالي كســــــوق مبتدئة، وذلك من خالل خطوات 
تشــــــمل إقامة بنك للتســــــويات النقدية جلميع املتعاملني في معامالت البورصة خالل عام 

ونصف العام.

◄ ارتفعت عوائد صندوق 
الثروة السيادي النرويجي في 

الربع األول من العام بنحو 
5.3 بالمئة، بمقارنة سنوية 

ليصل حجم أصول الصندوق 
لمستويات قياسية بلغت 900 

مليار دوالر.

◄ تعتزم الحكومة الصينية 
خفض رسوم االستيراد على 
عدد من السلع االستهالكية 

بحلول نهاية شهر يونيو 
المقبل. وقالت إن اإلجراء 

سيساعد في تعزيز اإلنفاق 
المحلي ودعم االقتصاد.

◄ توصلت مجموعة ليبيا 
القابضة المحدودة، إلى اتفاق 

مع شركة كوادراسير النمساوية 
لالستحواذ على غالبية أسهم 
الشركة الليبية لإلسمنت، عن 

طريق تأسيس كيان خاص لهذا 
الغرض.

◄ نفى الرئيس األميركي 
باراك أوباما، أن تكون بالده 

تعارض إنشاء البنك اآلسيوي 
لالستثمار الذي تقوده الصين، 

لكنه قال إن الشفافية والحوكمة 
حتمية لضمان سالمة استخدام 

األموال.

◄ أقّر مجلس الشيوخ 
النيجيري موازنة 2015 على 

أساس سعر 53 دوالرا لبرميل 
النفط، مقارنة مع 77.5 دوالرا في 

موازنة العام الماضي، في ظل 
انخفاض أسعار النفط العالمية.

◄ تجاوزت مبيعات شركة أبل 
من هواتف آي فون في الصين 
نظيرتها في الواليات المتحدة 

للمرة األولى، وأرجعت ذلك إلى 
عوامل موسمية، تتعلق بشراء 

الهدايا بمناسبة السنة الصينية 
الجديدة.

مشعل العصيمي:

إجراءات لرفع تصنيف سوق 

الكويت من سوق مبتدئة 

إلى ناشئة

باختصار

60
باملئة نسبة انخفاض 

البورصة الكويتية منذ 

األزمة املالية العاملية في 

2008 حتى اآلن

شح السيولة يشل نشاط البورصة الكويتية العليلة

} كييــف - ازدادت األزمـــة االقتصاديـــة فـــي 
أوكرانيـــا حّدة، بســـبب عزوف املســـتثمرين 
األجانـــب نتيجـــة التوتـــرات األمنيـــة، وعدم 
التوصل التفاق نهائي مع املتمردين في شرق 

البالد لوقف إطالق النار.
وأقّرت احلكومة األوكرانية بأن حتركاتها 
جلذب استثمارات أجنبية إلنعاش اقتصادها 
املتعثر، مهمة بالغة التعقيد في ظل التوترات 
الراهنـــة بشـــرق البـــالد. وقالـــت، إن نتائـــج 

دعواتها للمستثمرين ما تزال هزيلة.
وقال رئيـــس الوزراء األوكراني ارســـيني 
ياتســـنيوك أمـــام مجموعـــة من املســـؤولني 
ورجـــال األعمـــال األجانب في كييـــف ”دعوة 
املستثمرين األجانب للمجيء إلى بلد يخوض 
حربا ضد دولة متتلك الســـالح النووي، مهمة 

بالغة التعقيد“.

وال تخفي الســـلطات األوكرانية إحباطها 
حيـــال دعم تقدمه البلدان الغربية التي تطالب 
بإصالحات اقتصادية تبدو قاســـية، وترفض 
فـــي الوقت ذاته مطالبة كييـــف للقوى الكبرى 

بإرسال قوات حلفظ السالم في الشرق.
وقـــال ياتســـنيوك ”عندمـــا تتحدثون عن 
دولة قانون وإصـــالح اإلدارة العامة، أؤيد ما 
تقولـــون، لكنني أعتقد أن أول وأبرز املشـــاكل 
هـــو التخلـــص مـــن اإلرهابيـــني والدبابـــات 

الروسية في بالدي“.
وأشـــار إلى أن حتقيق انتعاش اقتصادي 
في ظّل الظـــروف الراهنة، يبـــدو أمرا صعبا، 
واتهم روسيا بأنها تدفع باالقتصاد األوكراني 
نحو اإلفالس، داعيا الرئيس الروسي فالدميير 
بوتـــني لرفع يده عـــن أوكرانيـــا. وأضاف، أن 
الشـــعب األوكراني يواجه صعوبة بالغة حتى 

يســـتطيع العيش والصمود. وقال إن مستوى 
املعيشة في بالده تراجع كثيرا.

ودأبـــت احلكومة األوكرانيـــة على توجيه 
دعـــوات للغربيني إلى مســـاعدتها اقتصاديا، 
ومّدهـــا أيضـــا باألســـلحة لتتمكن من بســـط 
ســـيطرتها على شـــرق البالد، مؤكـــدة أن عدم 
االستقرار يدفع باقتصادها إلى حافة اإلفالس 
مع رفض املســـتثمرين األجانـــب املجازفة في 

بيئة متوترة.

وقال ارسيني ياتسنيوك ”حكومتي تفتقر 
إلى الوســـائل لزيـــادة االســـتثمارات وتعزيز 
النمو االقتصادي، لذلك أرجو منكم االستثمار 

في أوكرانيا“.
وســـيتيح جـــذب االســـتثمارات ألوكرانيا 
على املـــدى البعيد، إعادة انعـــاش اقتصادها 
الذي يواجه العديد من املشـــاكل منها تضخم 
متســـارع وتراجع مفـــزع لعملتهـــا (هريفنيا) 

خالل أكثر من سنة.
وتعتمد أوكرانيا حاليا على املســـاعدات 
املالية من البلـــدان الغربية لتجنب اإلفالس، 
حيث منحها صندوق النقد الدولي في مارس 
دعما ماليا جديدا بلغ 17.5 مليار دوالر موزعة 
على أربع ســـنوات، ســـتكون ركيزة لبرنامج 
دعـــم قيمتـــه 40 مليـــار دوالر مـــن املجموعة 

الدولية.

االقتصاد األوكراني يترنح بسبب عزوف المستثمرين األجانب

ارسيني ياتسنيوك:

نفتقر إلى الوسائل لزيادة 

االستثمارات أرجو منكم 

االستثمار في أوكرانيا



} الرياض - بعثت الســـعودية أمس برســـالة 
واضحة علـــى أنها تعتزم تحديـــث االقتصاد 
وإبقاء سياســـتها النفطية، مـــن خالل تعيين 
وزراء جـــدد لالقتصـــاد والعمـــل والتخطيط، 

وإبقاء وزير النفط الحالي علي النعيمي.
وأجمع المراقبون على أن التعديالت تؤكد 
عزم الملك سلمان على اختيار أفضل الكفاءات 
إلدارة ملفـــات االقتصاد والتخطيـــط والعمل 
والصّحة وضخ دماء جديدة في الوزارات التي 

شملها التغيير.
وشملت التعديالت تعيين عادل فقيه الذي 
قـــاد وزارة العمل خـــالل جولـــة اإلصالحات 
الشاملة في منصب وزير االقتصاد والتخطيط، 
وحل محله مفـــرج الحقباني في منصب وزير 

العمل.
وســـلط المراقبـــون في الداخـــل والخارج 
انتباههـــم على بقاء وزير النفط علي النعيمي 
في منصبه، في تأكيد على استمرار السياسة 

النفطية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وكافأ التعديل الـــوزاري خالد الفالح على 
نجاحاتـــه في إدارة مجموعة أرامكو، بتعيينه 
وزيـــرا للصحة مع احتفاظـــه بمنصب رئيس 

مجلس إدارة أرامكو.
واعتبر المحلل السياسي خالد باطرفي أن 
”الفكرة من التعيينات هو أن يكون المســـتقبل 
مطمئنا للداخل والخارج، فقد أصبح واضحا 

من سيقود السفينة“.
وأضـــاف أن الهدف من تعيين خالد الفالح 
وزيـــرا للصّحة، هـــو على أرجـــح التقديرات، 
إلحداث نقلـــة نوعية في الوزارة التي تشـــير 
تقارير ســـعودية إلـــى أنها تعانـــي من تردي 

الخدمات.
وسبق للملك سلمان أن أعفى وزير الصحة 
أحمـــد بن عقيل الخطيب مـــن منصبه، بعد 10 
أســـابيع فقط من تعيينه في المنصب، ليكون 

ثانـــي وزير يتـــم إعفـــاؤه من منصبـــه خالل 
شـــهر، بعد إعفاء وزير اإلسكان في 11 مارس 

الماضي.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد ســـعوديون، أن 
تعييـــن عادل فقيه علـــى رأس وزارة االقتصاد 
والتخطيـــط، وتعيين نائبه مفـــرج الحقباني 
وزيـــرا للعمـــل، قرار مـــدروس بســـبب تكامل 
األدوار بين الوزارتين، ويستند إلى نجاحهما 
فـــي إدارة وزارة العمـــل خـــالل اإلصالحـــات 

الشاملة لسوق العمل.
ويعتبر مفـــرج الحقباني، أحـــد الكفاءات 
الســـعودية التـــي اهتّمـــت بملفـــات العمـــل 
والبطالة، وهو مختص في االقتصاد وســـبق 
له أن شـــغل العديد من المناصب وكان أبرزها 
عمله وكيال لـــوزارة التخطيط، ثم نائبا لوزير 

العمل.
وغالبـــا مـــا تؤثـــر التعديـــالت الوزاريـــة 
الداخلية في الســـعودية على أســـعار النفط، 
نظـــرا ألن االســـتقرار في أكبر مصـــدر للنفط 
في العالم، أمـــر مهم جّدا إلمدادات المعروض 

العالمي.
وقـــال تجار إنهم يراقبون الوضع عن كثب 
لمعرفة الرئيس التنفيذي الجديد ألرامكو وما 
إذا كان مركـــز وزيـــر البترول علـــي النعيمي 

سيتأثر.
ولم يعلن على الفور اســـم من سيحل محل 
الفالـــح في منصب الرئيس التنفيذي ألرامكو، 
وهو المنصب الذي شغله منذ يناير 2009 بعد 

30 عاما من العمل في الشركة.
وكانت بعـــض التقارير قد رجحت احتمال 
أن يخلـــف الفالح النعيمـــي كوزير للنفط، لكن 
األوامر التي أصدرها العاهل السعودي جاءت 

بعكس تلك التقديرات.
واســـتثنى التعديل الوزاري، وهو الثالث 
منـــذ تولي الملـــك ســـلمان الحكم فـــي يناير 
الماضـــي، علـــي النعيمي الـــذي يوصف بأنه 
مهندس سياسات أوبك، في رسالة ربما تهدف 
إلى طمأنة أســـواق الطاقة القلقة والتي تدرك 

الدور الكبير للنعيمي في منظمة أوبك.   
ويتولى النعيمي منصب وزير البترول منذ 
عام 1995 ولعب دورا كبيرا في قرار السعودية 

في نوفمبر الماضي، حين تمسك بعدم خفض 
اإلنتاج لدعم األسعار التي هبطت إلى النصف 

تقريبا منذ يونيو من العام الماضي.
ومـــع كل تغييـــر وزاري معلـــن أو محتمل 
في السعودية، تســـود أسواق النفط حالة من 
القلـــق، على اعتبـــار الوضع فيهـــا عامال من 

عوامل تحديد مسار األسعار.
ورأى محللـــون أن تركيـــز أســـواق النفط 
العالمية ربما ينحصر فـــي الوقت الراهن في 
موعـــد مغادرة النعيمي لمنصبه ألن رحيله قد 
يؤثر على السياسة الســـعودية وعلى منظمة 

أوبك وعلى مسار أسعار البترول.
وكان صامويل ســـيزوك كبير مستشـــاري 
أمـــن اإلمـــدادات بوكالـــة الطاقة الســـويدية، 
قد أشـــار حين أجرى العاهل الســـعودي أول 
تعديـــل وزاري بعد توليه الحكـــم وأبقى على 

النعيمي فـــي منصبه، إلى أن هناك حديثا عن 
أن النعيمي سيترك المنصب في العام المقبل.

وقال ”من المرجـــح إلى حد بعيد أن يبقى 
النعيمي في األجل القصير، حتى ال يبدو األمر 
كمـــا لـــو أن الملك الجديد يســـتعد لتغيير في 
السياســـة النفطية وقد يؤدي هذا إلى تأجيل 

تقاعده قليال“.
ويقـــول أوليفر جاكـــوب كبيـــر المحللين 
فـــي بتروماتريكس لالستشـــارات ”أعتقد أنه 
ســـيكون من الصعب تغيير وزراء في الوضع 
الحالي، وإذا كان النعيمي ســـيرحل أعتقد أنه 
سيفضل الرحيل بعد عودة قدر من النظام إلى 

أوبك“.
وتشير تقارير سعودية إلى أن خالد الفالح 
يتمتع بكفـــاءة عالية فـــي اإلدارة، وقد أحدث 
نقلـــة نوعية في خدمـــات أرامكـــو، حيث قام 

بتوسيع أنشطة الشركة النفطية العمالقة.
كما وضع خططا لتوســـيع تركيز الشركة 
ليشـــمل إلى جانب إنتاج الخام تعزيز دورها 
في إنتـــاج الغـــاز والكيماويـــات والمنتجات 
المكـــررة والطاقـــة المتجددة، وقـــد ال يخرج 
تعيينـــه علـــى رأس وزارة الصّحـــة عن إطار 
ســـعي القيادة الســـعودية لمعالجـــة الملفات 
العالقة وتقليص اإلجراءات البيروقراطية في 

الوزارة.

} لندن – انضمت شـــركتا أميك فوســـتر ويلر 
وبتروفـــاك البريطانيتـــان أمـــس إلـــى قائمة 
متنامية من شـــركات خدمات مشروعات النفط 
والغاز املدرجة في لندن والتي تخطط خلفض 
الوظائف بسبب الهبوط احلاد ألسعار النفط.

ودفـــع التراجع احلـــاد في أســـعار النفط 
العاملية منذ منتصف يونيو املاضي شـــركات 
تنقيـــب وإنتاج كبـــرى إلى خفـــض ميزانيات 
اإلنفاق مبتوســـط 10 إلـــى 15 باملئـــة وإعادة 

التفاوض حول العقود مع شركات اخلدمات.
وقالـــت أميك، التـــي يعمل لديهـــا 40 ألف 
شـــخص، إنها جتري مشاورات مع 149 موظفا 
في أبرديـــن وإن حوالي 64 وظيفـــة قد تتأثر. 
ومـــن بني عمـــالء الشـــركة رويال داتش شـــل 

واكسون موبيل.
وقال متحدث باســـم بتروفاك إن الشـــركة 
جتري محادثات خلفض 100 وظيفة في مناطق 
بحريـــة وإن مـــا يصل إلـــى 100 وظيفة أخرى 

مبناطق برية قد تتأثر أيضا.
ولم حتدد الشركة التي يبلغ عدد موظفيها 
20 ألفـــا املناطق التي قـــد تتأثر بالتخفيضات 

في الوظائف. وكانت مجموعة جون وود وهي 
شركة أصغر مقرها أبردين قد قالت أمس إنها 
جتـــري محادثات مـــع 380 موظفـــا بوحدتها 

بي.أس.أن، وإن نحو 80 وظيفة قد تلغى.
والقطـــاع البريطاني من بحر الشـــمال هو 
إحدى أعلى مناطـــق التنقيب تكلفة في العالم 
وخفضت شـــركات نفط كبرى عاملة فيه مئات 
الوظائف. ويبلغ عـــدد العاملني باملنطقة أكثر 

من 400 ألف شخص.

وفـــي محاولـــة ملســـاعدة القطـــاع أعلنت 
بريطانيا الشهر املاضي سلسلة من اإلجراءات، 
منهـــا تخفيضـــات ضريبية إلنعـــاش اإلنتاج 
الذي هوى إلى أدنى مســـتوى له منذ أن بدأت 

احلقول ضخ اخلام في منتصف السبعينات.

} بروكســل – ذكـــرت رابطـــة بـــارزة لصناعة 
الطاقـــة الشمســـية أمـــس أنه يجرى شـــحن 
األلواح الشمســـية الصينية بشكل غير شرعي 
من خـــالل تايـــوان وماليزيا للتحايل بشـــأن 
القيود التجارية فـــي االحتاد األوروبي داعية 
االحتاد إلى توســـيع نطاق الرسوم اجلمركية 

لتشمل الدولتني اآلسيويتني.
وتعد الصني أكبر منتج في العالم لأللواح 

الشمسية واملنتجات ذات الصلة.
واتخـــذ االحتـــاد األوروبـــي العديـــد من 
اإلجـــراءات التجاريـــة ضـــد صادراتها متهما 
بكني بتقدمي الدعم بشـــكل غير عادل لشركاتها 
التـــي تعمـــل فـــي مجـــال الطاقة الشمســـية 

وتخفض األسعار بشكل كبير.
وفي محاولة ملواجهة هذا التوجه، أبرمت 
املفوضيـــة األوروبية اتفاقا مـــع بكني في عام 
2013 والذي يحدد احلد األدنى للســـعر ويحد 
من الصـــادرات حتى نهاية هـــذا العام ملعظم 
شـــركات األلواح الشمسية الصينية. وتفرض 
املفوضيـــة رســـوما ملكافحة الدعـــم ومكافحة 

اإلغراق أيضا.

لكن رابطـــة إي.يـــو. بروصـــن الصناعية 
األوروبيـــة قدمـــت شـــكوى للمفوضيـــة بـــأن 
الشـــركات الصناعيـــة الصينيـــة تعيد وضع 
امللصقات على ألواحها وخالياها الشمســـية 
فـــي تايوان وماليزيا حتـــى ال يتعني عليها أن 

تتماشى مع معايير االحتاد األوروبي.
وقدمـــت الرابطـــة دليـــال إلـــى املفوضية 
والذي يشـــمل ما تقول إنه رســـائل إلكترونية 
من الشـــركات الصناعية توضح الطريقة التي 

ميكنها بها أن تتحايل على القيود.
وتعتقد الرابطة أن االحتاد خسر ما يصل 
إلى 500 مليون يورو (550 مليون دوالر) والذي 
كان ســـيجمعه بطريقـــة أخرى من الشـــركات 

الصناعية الصينية، بسبب ذلك التحايل.
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◄ انخفض احتياطي السعودية من 
النقد االجنبي في مارس الماضي 
بنسبة 4.7 بالمئة، بمقارنة سنوية 

ليبلغ نحو691 مليار دوالر، في مؤشر 
على احتمال قيامها بالسحب من 

االحتياطات.

◄ أصدرت الحكومة المصرية قرارا 
يلزم شركات توزيع البترول ببيع 

البنزين والسوالر بمحطات الوقود 
بالكارت الذكي. وقالت إن تطبيق 

القرار سيبدأ اعتبارا منتصف يونيو 
المقبل.

◄ قالت الكويت انها تسعى لرفع 
تصنيف بورصتها، إلى مصاف 

األسواق المالية الناشئة، من 
خالل إقامة بنك للتسويات النقدية 

لمعامالت البورصة وتوحيد 
التسويات خالل 18 شهرا.

◄ تراجعت أرباح شركة جازبروم 
الروسية للطاقة بنسبة 86 بالمئة 

خالل العام الماضي لتصل إلى نحو 
3 مليارات دوالر بسبب تراجع أسعار 
النفط والعقوبات الغربية المفروضة 

على روسيا.

◄ وقعت الكويت على اتفاقية 
االمتثال الضريبي األميركي 

للحسابات األجنبية (فاتكا) تقوم 
بموجبه بالزام مؤسساتها المالية 

باإلبالغ عن الحسابات البنكية 
المتعلقة بحملة الجنسية األميركية.

◄ باعت شركة موبينيل المصرية 
التابعة لشركة أورانج الفرنسية 
حصتها البالغة 99.9 بالمئة في 
الشركة المصرية لخدمات أبراج 
التليفون المحمول لشركة إيتون 
لالبراج مقابل 133 مليون دوالر.

باختصار

خالد باطرفي:

التعيينات لطمأنة الداخل 

والخارج، فقد أصبح واضحا 

من سيقود السفينة

ألواح الصين الشمسية تتدفق عبر تايوان وماليزياشركات خدمات النفط البريطانية تخفض الوظائف

} لندن –  ارتفعت أســـعار النفط العاملية أمس 
ليســـتقر خـــام برنت فـــوق حاجـــز 65 دوالرا 
للبرميل بعد نشر بيانات أظهرت أن مخزونات 
النفط اخلام األميركية ارتفعت بأقل من املتوقع 
في األســـبوع املاضي مع انخفاض املخزونات 
في مستودع كاشينغ بأوكالهوما للمرة األولى 

منذ نوفمبر.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة 
األميركيـــة إلى أن مخزونـــات اخلام زادت 1.9 
مليـــون برميل في األســـبوع املاضـــي وكانت 
توقعـــات احملللني ترجح ارتفاعهـــا بنحو 2.3 

مليون برميل.
وانخفضـــت مخزونـــات النفط فـــي مركز 
تسليم العقود اآلجلة في كاشينغ بأوكالهوما 
514 ألـــف برميل، في أول هبوط لها منذ 28 من 
نوفمبـــر وفـــق بيانـــات إدارة إدارة معلومات 

الطاقة األميركية.
وقاومت األســـعار تراجع واردات الواليات 

املتحدة من النفط اخلام في األســـبوع املاضي 
مبقدار 283 ألف برميل يوميا.

وطغـــت بيانـــات إدارة معلومـــات الطاقة 
األميركيـــة علـــى التغييـــرات السياســـية في 
السعودية، وتلقت أسواق النفط بارتياح بقاء 

علي النعيمي في منصبة وزيرا للنفط.
وغالبـــا مـــا تؤثـــر التعديـــالت الداخلية 
في الســـعودية على أســـعار النفـــط نظرا ألن 
االستقرار في السعودية أكبر مصدر للنفط في 

العالم مهم إلمدادات املعروض العاملي. 
فـــي هذه األثنـــاء تراجعت أســـعار الذهب 
مع إقبال املســـتثمرين علـــى جني األرباح بعد 
صعود اســـتمر يومني بفعل بيانـــات أميركية 

ضعيفة. 
وقـــال احمللـــل كارســـنت مينكي "شـــهدت 
ســـوق العقود اآلجلة تغطية بعض املراكز ألن 
املســـتثمرين يعيـــدون تقييم مواقفهم بشـــأن 
توجهات السياسة املالية في الواليات املتحدة.

أسعار النفط تمتطي تراجع وتيرة نمو المخزونات األميركية
الذهب في لندنالنفط في لندن

ــــــر الذي أجراه العاهل الســــــعودي أمس يؤكد  ــــــون إن التعديل الوزاري الكبي قــــــال مراقب
عــــــزم الرياض على مواصلة اإلصالح االقتصادي من خالل مواصلة إصالحات ســــــوق 
العمل وإجراءات تنويع االقتصاد، في وقت تســــــتعد فيه البالد لفتح أسواقها املالية أمام 

االستثمارات األجنبية.

صامويل سيزوك:

 النعيمي احتفظ بمنصبه، 

 هناك حديثا أنه 
ّ

لكن

سيغادر العام المقبل

شركة بتروفاك النفطية 

أعلنت أمس أنها ستقوم 

بخفض الوظائف في حقولها 

البرية والبحرية

رابطة إي.يو. بروصن 

تتهم الصين بوضع 

ملصقات على ألواحها 

في تايوان وماليزيا

تعجيل خطوات اإلصالح االقتصادي في قلب التعديل الوزاري السعودي
[ ضخ دماء جديدة في وزارات االقتصاد والتخطيط والعمل والصحة  [ التعديالت الوزارية الجديدة تستثني وزير النفط مرة أخرى

تعيني عادل فقيه على رأس وزارة االقتصاد والتخطيط من أبرز التعديالت االقتصادية بعد نجاحه في إدارة إصالحات سوق العمل

اقتصاد
سوق الكويت 

6.367.01

0.11%

4.678.65

0.12%

سوق مسقطسوق قطر

12.248.35

0.32%

4.215.21

0.79%

6.314.14

0.14%

سوق السعودية

9.812.40

1.02%

سوق البحرين

1.393.05

0.25%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} لنــدن - زعم تقرير أميركـــي مثير لالهتمام 
والدهشـــة، بـــأن األمير وليام لـــم يكن احلفيد 
األول للملكـــة إليزابيث الثانية، بل كانت لولي 
العهد واألميرة الراحلة ديانا عالقة سرية قبل 
زواجهما األســـطوري، أثمـــرت مولودة تدعى 

سارة.
وال تقتصـــر عناصـــر اإلثارة فـــي التقرير 
األميركية فقط  الذي نشـــرته صحيفة ”غلوب“ 
على الكشف عن أن هناك ابنة ”سرية“ لتشارلز 
وديانـــا، بل إنه في حال ثبوت صحته قد يقلب 

موازين تسلسل خالفة العرش البريطاني.
ويعنـــي ذلـــك أن تلك االبنة ســـتلي األمير 
تشـــارلز مباشـــرة في تسلســـل اخلالفة على 
العـــرش، وهو ما يعني أنه من غير املســـتبعد 
أن تصبـــح ملكة لبريطانيا يوما ما بحكم أنها 

ولدت قبل شقيقها األمير ويليام.
ولـــم يعلق قصر باكينغهـــام حلد اآلن على 
هـــذه الروايـــة، لكن مصادر مـــن داخل القصر 
أشارت إلى أنه من السابق ألوانه احلديث عن 
املوضـــوع واكتفت بالقول إنـــه دعاية إعالمية 

الهدف من ورائه الربح املادي.

ويكشـــف التقرير تفاصيل ”صادمة“ حيث 
يقول إن سارة ولدت قبل األمير وليام ببضعة 
أشـــهر وتبلغ حاليا من العمـــر 33 عاما، وهي 
تعيش منذ ســـنتني في بلـــدة صغيرة مبنطقة 
نيو إنغالند في شمال شرق الواليات املتحدة.
ويســـتطرد التقرير بســـرد تلـــك القصة إذ 
يشير إلى أن سارة ولدت في أكتوبر 1981، أي 

قبل بضعة أشهر من مولد األمير ويليام.
ورغـــم أن هذه الرواية يصعـــب تصديقها 
خاصة في ظل حقيقة أن ويليام ولد في يونيو 
العـــام 1982 أي بعد مرور 11 شـــهرا فقط على 
زواج والديه، فإن ما حصل هو أنه في ديسمبر 
من العام 1980 أي قبل زواج تشارلز من ديانا، 
وّجهت امللكـــة إليزابيث أمرا إلى الليدي ديانا 
سبنســـر بأن تخضع إلجـــراء فحوصات طبّية 
بهـــدف التأكد مـــن أنها قـــادرة علـــى احلمل 
واإلجنـــاب قبـــل أن يتـــم االعالن رســـميا عن 

خطبتها إلى ولي العهد.
وفـــي إطار تلك الفحوصـــات التي يصفها 
مقّربـــون مـــن القصـــر بأنها عـــادة ما جترى 
فـــي كنف ”الســـرية الفائقة“، مت اســـتخالص 

بويضـــات ناضجة من ديانـــا وجرى تلقيحها 
مخبريا بحيوانات منوية من األمير تشارلز.

وفـــي وقت الحق جـــاءت النتائج إيجابية، 
وعلـــى هـــذا األســـاس مت اتخاذ قـــرار إعالن 
خطوبة تشارلز وديانا، وصدرت أوامر إلى من 
قاموا بإجراء التخصيب املختبري بأن يتلفوا 

تلك النطف اجلنينية مبعرفتهم.

وفـــي منعرج يشـــد االنتبـــاه، احتفظ أحد 
األطبـــاء الذيـــن كانـــوا مكلفني بإجـــراء ذلك 
االختبـــار التخصيبي، لنفســـه ســـرا بإحدى 
تلـــك النطف اجلنينية ثم زرعها الحقا في رحم 
زوجتـــه بعد أن أوهمها بأنهـــا نطفة ”مخلقة“ 

من بويضاتها وحيواناته املنوية.
وتقـــول ”االبنـــة الســـرية“ إن جميـــع من 
يعرفونهـــا دأبوا طوال حياتهـــا على وصفها 
بأنها ”نســـخة طبق األصل من األميرة ديانا“، 

مشـــيرة إلـــى أن والديها اللذيـــن ربياها لقيا 
مصرعهما في حادث سير قبل نحو 10 سنوات.
ولتزيـــد مـــن غموض هـــذه الروايـــة التي 
متس أعرق العائالت امللكية في أوروبا، باحت 
بســـر أكثر غرابـــة حينما ذكـــرت بأنها عثرت 
في متعلقـــات من كان يفترض أنه والدها على 
مذكـــرات بخط يده يشـــرح فيها أنـــه وزوجته 

ليسا والديها البيولوجيني.
والديهـــا  تتعقـــب  أن  ســـارة  وحاولـــت 
احلقيقيني، لكنها أصيبت بالهلع قبل ســـنتني 
عندما تلقت رسالة تهديد حذرتها من محاولة 
اقتفاء أصلهـــا البيولوجي وإال فـــإن حياتها 

ستكون معرضة للخطر.
وعليه، قـــررت منذ ذلك احلـــني أن تتوقف 
متامـــا عن التقصـــي وهاجرت إلـــى الواليات 
املتحـــدة، خشـــية أن يكون مصيرها مشـــابها 
ملصيـــر والدتهـــا ”املفترضـــة“ التـــي يقال إن 
مقتلها في باريس في أغســـطس 1997 لم يكن 

بسبب مجرد حادث مروري عارض.
ومبوجـــب تعديـــالت قانون خالفـــة التاج 
البريطاني الـــذي مت إصداره في 2013، أصبح 
يحق إلناث العائلة امللكية أولوية متساوية مع 
الذكـــور لوراثة العرش، مـــا يعني أنه في حال 
أثبتت سارة نســـبها قضائيا، فإنها ستصبح 

تلقائيا الوريثة الشرعية بعد األمير تشارلز.

الخميس 2015/04/30 - السنة 37 العدد 9903

{ابنة خفية} لألمير تشارلز تعيد ترتيب ورثة التاج البريطاني

12

نادلة مقهى تجبر رئيس وزراء نيوزيلندا على االعتذار لتحرشه بها

بينما تتأهب العائلة البريطانية املالكة الستقبال وريث جديد للعرش في غضون أيام قليلة، 
متمثال في ميالد أول شــــــقيقة حلفيد ولي العهد األمير تشــــــارلز، دّوت مفاجأة من العيار 

الثقيل تنبئ بخلط كل األوراق وإعادة ترتيب وراثة التاج من جديد إن صدقت الرواية.

} ويلينغتــون - أجبرت نادلـــة مقهى، رئيس 
وزراء نيوزيلنـــدا جون كي على االعتذار منها 
بعـــد أن فضحتـــه على الشـــبكات االجتماعية 
علنـــا لقيامه بـ“التحرش“ بهـــا في عدة مرات 

عن غير عمد.
وكتبت النادلـــة التي تعمل بإحدى مقاهي 
أوكلند فـــي موقع تدوين علـــى اإلنترنت ”ذي 
غير الشهير، أن ”جون كي جذبها  ديلي بلوغ“ 
قبل عدة أشهر من شـــعرها الذي كانت تعقده 
مـــن اخللف وأنها كانت تعتقـــد في البداية أن 

األمر من باب املرح واملزاح“.
ويعـــد هـــذا املوقف مـــن أطـــرف املواقف 
وأكثرها إحراجا، التي يتعرض لها مســـؤول 

رفيع فـــي نيوزيلندا، إحـــدى دول الكومنولث 
التي تخضع للتـــاج البريطاني، وفق كثير من 

املتابعني.
وظل رئيس الـــوزراء النيوزلندي يجذبها 
من شـــعرها كلمـــا زار املقهى على مدى ســـتة 
أشـــهر، وأصبحـــت النادلة تتضايـــق من هذا 
األمر بشـــكل كبير. وقالت النادلـــة في املدونة 
إن ”كـــي كان مثـــل التلميذ املتذمر في ســـاحة 
املدرســـة الذي يجذب الفتيات الصغيرات من 
شـــعرهن ليرى رد فعلهن، وهو يشعر بسطوة 

عليهن“.
وأضافـــت النادلة، التي لـــم تذكر التقارير 
اســـمها، أنها واجهـــت كي فـــي نهاية مارس 

املاضـــي وهـــددت بضربه إذا لـــم يتوقف عند 
حـــده. وكتبت أن ”كي حضر بعدها إلى املقهى 
وقدم لها زجاجتني من النبيذ األحمر واعتذر“.

بـــدوره، علـــق كي علـــى املوقـــف وهو في 
طريقه إلى تركيـــا إلحياء ذكرى معارك احلرب 
العامليـــة األولى، بأنه اعتـــاد زيارة ذلك املقهى 

الواقع بالقرب من منزله.
وأشـــار أرفع مســـؤول في نيوزيلندا إلى 
أن عالقـــة مرح طّيبة تربطـــه مع العاملني فيه، 
موضحا أنـــه أدرك متأخرا أن النادلة اعتبرت 
األمر مهينـــا، على عكس الواقـــع، ولذلك فإنه 
اعتذر علـــى الفور، دون أن يفصـــح عن املزيد 

من التفاصيل.

غير أن املتحدثه باســـم كـــي أكدت أن تلك 
الوقائع حدثت بالفعل خالل حملة االنتخابات 

العامة التي أجريت العام املاضي.
وترافقـــت هذه الضجة مـــع وصول رئيس 
الـــوزراء إلى اإلمـــارات العربيـــة املتحدة في 

زيارة عمل اختتمها أول أمس الثالثاء.

هل تستطيع سارة إثبات نسبها إلى العائلة البريطانية المالكة وتكسر كل التوقعات

[ سارة كانت ثمرة تخصيب مخبري بين ولي العهد وديانا قبل إعالن خطوبتهما

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

رئيسة األرجنتني تغرد 

باللغة الروسية

} رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق وعقيلته روســـمة منصور يعطيان شـــارة انطالق القمة 26 لرابطة آســـيان في كوااللمبور على طريقتهما 
الخاصة.

} بيونس آيرس- عقب انتهاء زيارتها الرسمية 
إلى موســـكو األسبوع الماضي، حاولت رئيسة 
األرجنتين كريستينا كيرشنير أن تقدم امتنانها 
للمســـؤولين الروس على طريقتهـــا الخاصة، 

وفق ما تناقلته وكاالت األنباء.
فقد تداول ناشطون تغريدة لكيرشنير على 
حســـابها في تويتـــر باللغة الروســـية، أثارت 
ســـيال جارفا من التعليقات ولـــم تخل من روح 
الدعابة والفكاهة كالعادة في مثل هكذا مواقف.
وكتبت كيرشـــنير على صفحتها بالروسية 
بأحـــرف التينية تغريـــدة عفوية كانـــت مليئة 
بالعثرات اللغوية ”أوغرومنويه سباسســـيبو“ 
ومعناهـــا عظيـــم الشـــكر مســـقطة الحرفيـــن 
األول واألخيـــر مـــن الكلمة الثانيـــة!“، مضيفة 

باألسبانية ”غراسيس، روسيا“.
وكانـــت الرئيســـة األرجنتينيـــة قـــد زارت 
موســـكو، حيث أجـــرت مباحثات مـــع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين حول تنفيذ االتفاقيات 
التـــي تـــم التوصل إليهـــا أثناء زيـــارة بوتين 
الرســـمية إلى بوينس آيرس فـــي يوليو العام 

الماضي.
وروح الدعابـــة التـــي رافقـــت تغريدة أول 
امرأة تـــرأس األرجنتين، لم تشـــفع للكثير من 
منتقديهـــا من كيـــل االتهامات لهـــا كالمعتاد، 
خصوصـــا أن خصومهـــا يتهمونها بالتســـّتر 
على إيران في قضية تفجير المتحف اليهودي 

بالعاصمة بيونس آيرس في 1994.

أثــبــتــت ســـارة نسبها  فــي حـــال 

ــة  ــث ــوري قــضــائــيــا فــســتــصــبــح ال

الشرعية بعد األمير تشارلز وفق 

القانون امللكي

◄

◄ أقيم في هولندا قبل أيام أكبر 
كرنفال سنوي لالحتفال بعيد ميالد 
ملك هولندا ويليام ألكسندر، حيث 
بدت البالد باللون البرتقالي الذي 

يرمز إلى العائلة المالكة.

◄ قضت محكمة أميركية بوضع 
السابق ديفيد  رئيس الـ“سي آي إيه“ 
بترايوس تحت المراقبة لمدة عامين 

لتسريبه أسرارا لعشيقته السابقة 
وهي ضابطة سابقة في الجيش 

األميركي.

◄ تداول نشطاء على الشبكات 
االجتماعية صورة للرئيس الروسي 

فالدمير بوتين، وهو يسكب الماء في 
الكأس لرئيسة األرجنتين كريستينا 

فرنانديز دي كيرشنر، خالل لقاء 
رسمي.

◄ جدة األمير جورج كارول ميدلتون 
باتت مشغولة تماما هذه األيام 

باالستعداد الستقبال المولود الجديد 
البنتها كيت واألمير ويليام.

◄ تلقت امرأة، رشقت الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس مادورو بثمرة 
مانغو، وعدا بنيل منزل جديد، في 
واقعة اجتذبت مزيجا من اإلعجاب 

والسخرية على الشبكات االجتماعية.

◄ زار العشرات من البرلمانيين 
اليابانيين بمناسبة مهرجان الربيع 
معبد ياسوكوني في طوكيو، الذي 
يكرم ذكرى العسكريين اليابانيين 

الذين قتلوا في الحرب العالمية 
الثانية.

◄ أقرت ”مؤسسة كلينتون“ الخيرية 
المملوكة للرئيس األميركي األسبق 

بيل كلينتون، بالتسّتر عن بعض 
التبرعات التي تلقتها من جهات 

أجنبية، وتسديد المستحقات 
الضريبية عنها.

} واشــنطن- ال تزال حياة أســـرة أول رئيس 
أسمر يدخل البيت األبيض يكتنفها الكثير من 
الغموض، وال ســـيما جـــذوره األفريقية، فرغم 
أنه يعتنق الديانة املسيحية إال أن عائلته التي 

تسكن في كينيا تدين باإلسالم.
فقد كشف موقع ”فيرست بوست“ األميركي 
أن ســـارة عمر جدة الرئيـــس الرابع واألربعني 
للواليات املتحدة أدت مناسك العمرة، األسبوع 
املاضي، بعد أن توجهت إلى مدينة مكة املكرمة 

في السعودية.
ونشـــر املوقـــع صورا لســـارة وهـــي على 
الكرسي املتحرك خالل زيارتها ملعرض ”السالم 
عليك أّيها النبي“، رفقة ابنها سعيد أوباما عم 

باراك أوباما وحفيدها أسامة أوباما.
وأثارت هذه الصور الكثير من التســـاؤالت 
حـــول القضيـــة القدميـــة املتجـــددة العتنـــاق 
حفيدها الدين اإلسالمي، وخصوصا من أولئك 
املولعـــني بحياة املشـــاهير اخلاصـــة، فيما لم 
يعلق حفيد ســـارة رئيس أقـــوى بلد في العالم 

حول ذلك املوضوع.
غيـــر أن الشـــبكات االجتماعية ووســـائل 
اإلعالم تناقلت متنّيات جدة الرئيس األميركي 
بـــأن ”يهـــدي الله قلـــب حفيدهـــا للدخول في 
اإلســـالم“، مؤكدة أن هـــذه هي الدعـــوة التي 

طلبتها وهي تؤدي مناسك العمرة.
وفي اســـتفتاء شـــهير صدر عام ٢٠١١ ذاع 
صيته وشارك فيه أكثر من ثالثة آالف مشارك، 
كشـــف أن واحـــدا من خمســـة أشـــخاص في 
الواليات املتحـــدة يعتقدون أن أوباما مســـلم 
علـــى الرغم من نفيه فـــي أكثر من مرة وإعالنه 

عن مسيحيته.
وعّبـــرت ســـارة عمر البالغة مـــن العمر ٨٨ 
عامـــا عن ســـعادتها بزيارة هـــذا املعرض بعد 
أن جتولـــت في أروقته طيلة ســـاعتني، وأكدت 
أنـــه ينقل صـــورة حضارية وراقيـــة عن الدين 
اإلسالمي من خالل الوثائق العلمية واألصيلة، 

على حد قولها.
كما متنت أن يقام املعرض نفسه في العديد 
مـــن البلدان األخرى، كـــي يتعرف اجلميع على 
حقيقة الدين اإلســـالمي، واصفه إياه بـ“الدين 

اإللهي“.
ولم تفّوت جدة أوبامـــا الفرصة خالل تلك 
الزيارة لتعرب عن إبداء دعمها للمملكة والتي 
تســـهم في إيضاح الصورة احلقيقية لإلسالم 
واملســـلمني في عصـــر اختطفت فيـــه من قبل 
جماعات دخيلة عن الديـــن وحولته لصراعات 
بـــني احلضـــارات، في إشـــارة إلـــى احلركات 

املتطرفة.
ولإلشـــارة فإن جـــدة أوباما تعد ناشـــطة 
فـــي العمل اخليري في كينيـــا، أما عم الرئيس 
األميركي سعيد الذي متنى احلج العام املاضي 
ولـــم يكتب له ذلك، فقال ”لم أتوقع أن أصل إلى 

الديار املقدسة“.

جدة رئيس أقوى بلد 

في العالم تؤدي العمرة

باختصار

جون كي كان ال يتوانى في 

جذب شعر النادلة الذي 

كانت تعقده من الخلف في 

كل زيارة للمقهى

«التعامـــل مـــع التحديات يحتـــاج إلى تنســـيق وتشـــاركية في 

العمـــل، وهذا ما يقوم به املجلس الوطني لألســـرة في األردن، 

كمظلة للخروج بخطط شمولية ملجتمعنا».
امللكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل األردني عبدالله الثاني

«ال أعـــرف إن كان لدي أســـلوب خـــاص في ارتـــداء املالبس، لكن 

املمتـــع هـــو إمكانيـــة التغييـــر، فثمة مالبـــس للعمـــل ومالبس 

ملناسبات أخرى، لكني أبحث دوما عن الراحة».
األميرة كارولني لويس
شقيقة أمير موناكو

«تجول بعض الشـــباب املفتون بالثروة بســـيارات فاخرة ومرفهة 

في شـــوارع إيران، أحد أبرز املظاهر التي تـــؤدي إلى انعدام األمن 

النفسي في املجتمع اإليراني». 
علي خامنئي
املرشد األعلى اإليراني



} الــدار البيضــاء – ”المحافظـــة علـــى التراث 
اليهـــودي فـــي الـــرأس األخضر“ هـــو محور 
مشروع الموظفة الســـابقة بالوكالة األميركية 
للتنمية الدولية كارول كاستيل، والذي طرحته 
منذ مدة بالشـــراكة مع مراكـــز بحوث متعددة 
في المغرب وأســـبانيا والبرتغال، وقد تمكنت 
الصحفية األميركية من الوصول إلى معلومات 
جديدة تؤرخ لتاريخ كامل من العيش المشترك 
بيـــن اليهـــود وغيرهـــم في المغـــرب األقصى 

والرأس األخضر.
ويروم مشروع التراث اليهودي في الرأس 
األخضر، باعتباره مبادرة تســـعى إلى تسليط 
الضـــوء على فصول وجوانب خفية ومجهولة 
فـــي تاريـــخ القـــارة األفريقية، إحيـــاء ذكرى 
األســـر اليهودية المغربية التـــي هاجرت في 
القرن التاسع عشـــر إلى جزر الرأس األخضر 

واستوطنت بها.
وكان منتصف القرن التاسع عشر قد شهد 
موجة لهجرة اليهود المغاربة، ال تستحضرها 
كتـــب التاريـــخ بالشـــكل الكافي، فـــي اتجاه 
أرخبيـــل الـــرأس األخضر عبـــر مضيق جبل 
طارق بحثا عن آفاق وفرص اقتصادية جديدة.
وقالـــت كارول كاســـتيل صاحبـــة فكـــرة 
المشـــروع ”إن الروابط والصالت بين اليهود 
السفرديم بالرأس األخضر والمملكة المغربية 
مباشـــرة وغيـــر منفصلـــة“، كما تشـــهد على 
ذلـــك الكتابات والنقوش على شـــواهد القبور 

واألضرحة بالمقابر اليهودية في األرخبيل.
وأضافت الصحفيـــة األميركية أن أرخبيل 
الـــرأس األخضر، الذي يبعد بنحو 483 كلم عن 
الشواطئ الســـنغالية، اضطلع في تلك الفترة 

بدور حاســـم في التجارة عبر األطلســـية التي 
كانت تســـيطر عليها البرتغال. وســـاهم إلغاء 
لشـــبونة لمحاكـــم التفتيـــش في ســـنة 1821 
وتوقيعهـــا معاهـــدة للتجـــارة والمالحـــة مع 
بريطانيـــا فـــي ســـنة 1822، في تســـهيل تنقل 
اليهود السفرديم المغاربة وهجرتهم إلى جزر 

الرأس األخضر.
وقد أكدت كارول كاستيل أن الهجرات التي 
قام بها اليهود من المغرب إلى الرأس األخضر 
لم تكن اختيارية رغـــم أن الفرص االقتصادية 
فـــي الســـواحل القريبة مـــن الســـنغال كانت 
متوفرة، ”بـــل إن اليهود كانوا مضطرين لترك 
ديارهـــم ومصالحهم للهجـــرة، بعد الضغوط 
الشـــديدة التـــي كانت تمارســـها الســـلطات 
البرتغاليـــة عليهـــم كمغاربـــة  االســـتعمارية 
عبـــر محاكـــم التفتيش والكتائب المســـيحية 
المتطرفـــة“. وهذا ما يعكس حســـب باحثين 
درجـــة االنســـجام التي كانت بين المســـلمين 
وهـــم األغلبية فـــي المغرب وأتبـــاع الديانات 

األخرى كاليهود والمسيحيين.
وأشـــارت كاســـتيل، على هامـــش زيارتها 
للرباط األســـبوع الماضي، إلـــى أن الكتابات 
والنقوش تكشـــف بوضوح عـــن أصول هؤالء 
المهاجريـــن اليهـــود، الذين ينتســـب أغلبهم 
إلـــى مدن طنجة وتطـــوان والرباط وموغادور 
اليهـــود  أن  وأضافـــت  حاليـــا).  (الصويـــرة 
المغاربة، زاولوا بعد اســـتقرارهم في الرأس 
األخضر، مهنا وأنشطة اقتصادية متنوعة من 
قبيل التجارة الدولية والمالحة البحرية، حيث 
عملوا كمتصرفين لدى السلطات االستعمارية 
البرتغالية التي كانت تســـيطر على األرخبيل 
االستراتيجي للرأس األخضر، و“هي األنشطة 
ذاتها التي كانوا يمارســـونها في المغرب قبل 

انتقالهم قسرا إلى مناطق أخرى“.
ومـــن الواضـــح أن المقابر، التـــي يوجد 
أغلبهـــا فـــي وضعيـــة متردية للغاية، تشـــكل 
التجلي والمؤشـــر الوحيد علـــى هذا الوجود 
اليهودي المغربي في الرأس األخضر. وهو ما 

شكل حافزا رئيســـيا إلطالق ”مشروع التراث 
اليهـــودي في الـــرأس األخضر“، الـــذي يروم 
ترميم والمحافظة على هـــذه المقابر في جزر 
سانتو أنتاو وبوا فيستا وساوتياغو، ”وذلك 
إلحيـــاء حقيقـــة مفادها أن وضـــع اليهود في 
المغرب ومنذ زمن بعيد كان وضع المســـلمين 
والمسيحيين نفســـه، وهذا ما يؤكد تقاسمهم 
حسب تعبير كارول  للهم نفسه كشعب واحد“ 

كاستيل.
وتكشـــف الكتابات والنقوش، على شواهد 
القبـــور واألضرحـــة، فـــي المقابـــر اليهودية 
الصغيـــرة المنتشـــرة في ربوع هـــذه الجزر، 
عن حمـــل الغالبية العظمى لهؤالء المهاجرين 
ألســـماء مميـــزة للســـفرديم من قبيـــل، عدي، 
بنوليل، بنطاهر، بنشـــيمول، بريغام، كوهين، 

ليفي، مامان، بنتو، ســـيرويا، وواهنون، وهي 
أسماء اليهود المنتشـــرين في المغرب بشكل 

أساسي.
والحظت كاستيل أن اليهود المغاربة كانوا 
يعيشون ويعملون في الرأس األخضر، غير أنه 
بســـبب قلة عددهم مقارنة بالسكان المحليين 
الكاثوليكيـــة،  المســـيحية  يعتنقـــون  الذيـــن 
وبسبب الزواج المختلط المنتشر بشكل كبير، 
فقد دفع هذا التماهي مع الســـكان المحليين، 
إلى صعوبة العثور اليوم على يهودي متمسك 
بالتطبيق الحرفي واليومي للشـــعائر الدينية 

في األرخبيل.
ويتوخى أصحاب مشروع التراث اليهودي 
فـــي الـــرأس األخضـــر مواصلـــة الحـــوارات 
واللقاءات واألبحاث في أرشيف وتاريخ األسر 

اليهودية وأحفادها بالـــرأس األخضر، بهدف 
تســـليط مزيد من الضوء على وجودها. وتبرز 
المؤرخة البرتغالية المتخصصة في القضايا 
األفريقية، أنجيال صوفيا بينولييل كوتينهو، 
مـــن جانبها، أنـــه يمكـــن العثور فـــي وثائق 
البرتغال حول الـــرأس األخضر ”على مراجع 
بخصوص المئات من األشـــخاص، من النساء 
والرجال، والســـيما الرجال“، هـــم في األصل 

يهود مغاربة هاجروا إلى جزر المنطقة.
وأكدت بينولييـــل كوتينهو، أن العديد من 
أحفـــاد اليهود المغاربة مازالـــوا يقطنون في 
الـــرأس األخضر، فيما يعيـــش بعضهم حاليا 
في البرتغـــال والواليات المتحـــدة األميركية، 
موضحة أنها نفسها تنحدر من عائلة يهودية 

تنتمي إلى مدينة الرباط.

}  مدريد – اعترض خافيير جارســـيا ألبيول 
عمـــدة مدينـــة بادالونـــا (وهي إحـــدى المدن 
الصغيرة قبالة برشلونة األسبانية) على بناء 
مســـجد كبير في المدينة، وهو مشروع كانت 
ستشـــرف الحكومة المغربية على تمويله كليا 
من أجل احتياجات الجالية المسلمة، وفق ما 

نشرته وسائل إعالم أوروبية.
وقـــال عمـــدة المدينـــة وهو أحـــد قياديي 
الحـــزب الشـــعبي األســـباني (يميـــن)، الذي 
يشـــتهر بمواقفه المعادية للمهاجرين، في رد 
على خبر نشـــرته صحيفة حـــول قرب انطالق 
مشـــروع البناء، ”يبـــدو أن الحكومة المغربية 
ترغب في بناء مسجد كبير في مدينة بادالونا، 

لكن مخطئ من يعتقد أنه بإمكانه تشييد مبنى 
ديني في المدينة“.

وأضـــاف خافيير جارســـيا ألبيول أن من 
يحاول القيـــام بهذه المبادرة ”ســـيتصدى له 
ســـد منيع“. وأكد أنه لن يتـــردد في التصرف 
من دون تحفظ في ســـبيل الدفاع عن النموذج 
الذي يطبقه على هذه البلدية األسبانية، وقال 
أيضا ”لن يستطيع، سواء المغرب أو أي جهة 
أخرى، تشـــييد مســـجد بالمدينة، ألن حكومة 
البلديـــة ســـتتقدم بملتمـــس خالل الجلســـة 
العاديـــة بالبرلمـــان التي ســـتعقد فـــي األيام 
القادمة، تعبر فيه عن رفضها لمبادرة من هذا 

النوع بمدينة بادالونا“.

وليســـت هذه هي المرة األولى التي يعبر 
فيهـــا عمـــدة مدينـــة بادالونا األســـبانية عن 
توجســـه من بنـــاء معابـــد دينية للمســـلمين 
وكراهيتـــه لألجانـــب، فقد صرح في الشـــهر 
الماضـــي بأنه ال يرغب برؤية مهاجرين، ألنهم 
”يأتون إلى أســـبانيا للســـرقة واإلجرام“، على 

حد قوله.
وقد شـــهدت أســـبانيا في الفترة األخيرة 
تحوالت عميقة في المشـــهد السياســـي، بعد 
أن صعـــد رصيد األحزاب اليمينيـــة المعادية 
للهجرة، في تأكيد جديد على أن موجة صعود 
اليميـــن القومي فـــي أوروبا كانت تســـتهدف 
أساســـا وجود ”آخرين من غيـــر األوروبيين“ 

في المجـــال الحضاري والثقافي واالقتصادي 
األوروبـــي. وهـــو ما يضـــع أحزاب اليســـار 
وجماعات الضغـــط الحقوقية في مواجهة مع 

هذا التيار المتعصب.
وتعود أسباب صعود هذا التيار المتشدد 
إلـــى تنامي الدعـــوات اإلعالمية والسياســـية 
المســـلمين من أوروبا ”لتهديدهم  إلى ”طرد“ 
مكتســـبات الحرية والعلمانية التي تعرف بها 

أوروبا“.
وقد زادت هذه النظرة رواجا بعد سلســـلة 
الهجمـــات اإلرهابيـــة األخيـــرة على فرنســـا 
وبلجيكا وألمانيـــا وأزمة المهاجرين األخيرة 

في البحر األبيض المتوسط.

} القاهــرة – بعد ارتباك كاد يعصف بأســـس 
التســـامح واالنفتـــاح المتأصلـــة فـــي تاريخ 
وثقافـــة المصرييـــن جـــراء تفشـــي ظاهـــرة 
اإلسالم السياســـي داخل المجتمع المصري، 
عـــادت فعاليـــات التعايـــش بين المســـلمين 
والمســـيحيين إلى طبيعتها بعد اإلصالحات 
العميقة التي ارتكـــزت إلى مطالب المصريين 
في ثورة يونيو األخيرة، لتشهد مصر القديمة 
في األيـــام الماضية افتتاح ديـــر مار جرجس 
وســـط احتفال فريد كان ضيفه رئيس اليونان 

بروكوبيس بافلوبولوس.
وقد انتهـــت أواخـــر األســـبوع الماضي، 
االحتفاالت الرســـمية الفتتاح دير مار جرجس 
بمصر القديمة بدعوة للتآخي والتعايش بين 
جميـــع األديان والطوائف في مصر والشـــرق 
األوســـط، والتـــي نظمتهـــا بطريركيـــة الروم 
األرثوذكس باإلســـكندرية على مـــدار يومين، 
حيث أقيم حفل موسيقي كبير شارك في إحيائه 
الموسيقار المصري عمر خيرت، والموسيقار 
وصاحبه  باباديميتريو،  ديميتريس  اليوناني 
بالغنـــاء المطربة زارا مطربـــة أولمبياد أثينا 

.2004
وفي بداية الحفل ألقى بطريرك اإلسكندرية 
وعموم أفريقيا ثيودوروس الثاني كلمة شـــكر 
فيها من ساهموا في إنجاز المشروع الطموح 
لترميـــم كنيســـة وديـــر مار جرجـــس، وخص 
البطريرك بالشـــكر رجـــل األعمـــال اليوناني 
مارتينـــوس وقرينتـــه، بصفتهمـــا المتبرعين 
الرئيســـيين، حيـــث تكفـــال بتكاليـــف ترميم 

الكنيســـة، وتم منحهمـــا وســـام البطريركية 
على جهودهما.  وحضر الحفل رئيس أساقفة 
أثينـــا وعموم اليونـــان هيرونيموس، ولفيف 
من رجال السياسة في مصر، وعدد من ممثلي 
البعثات الدبلوماســـية األجنبية في القاهرة، 
وقيـــادات الجالية اليونانيـــة، وبعض ممثلي 
وسائل اإلعالم، إضافة إلى عدد من المواطنين 

المصريين واليونانيين.
وأقيمت مراسم افتتاح كنيسة القديس مار 
جرجس، بحضور الرئيـــس اليوناني، ونائب 
وزيـــر الخارجيـــة، ووزير الدفـــاع القبرصي، 
بقيادة قداســـة البطريرك ثيودوروس الثاني، 
ورئيس أســـاقفة أثينا، وحضر االحتفال وزير 
األثار ومحافظ القاهرة كممثلين عن الحكومة 

المصرية.
بعـــد افتتاح عمليـــة تطوير الكنيســـة، تم 
تدشـــين المتحـــف الـــذي أنشـــئ داخـــل برج 
بابليـــون المجدد، تحت كنيســـة مار جرجس، 
وتال ذلـــك حفـــل اســـتقبال أقامـــه البطريرك 

ثيودوروس للمدعوين.
وبانتهاء مراسم االفتتاح، توجه البطريرك 
بالشـــكر لرئيـــس الجمهوريـــة اليونانية على 
حضـــوره، ووقوفـــه بجانـــب أبنـــاء الشـــعب 
اليونانـــي في كل مكان، وتحـــدث الرئيس عن 
التاريـــخ الطويل لبطريركية الروم األرثوذكس 
فـــي مصـــر، مشـــيدا بالتعايش الســـلمي بين 
الشـــعبين المصـــري واليونانـــي، معربا عن 
تقديره لالهتمام الذي توليه مصر بالبطريركية 

والجالية اليونانية.

يذكر أن الدير تأســـس فـــي القرون األولى 
للمســـيحية، فـــوق جـــزء مـــن قلعـــة بابليون 
الرومانيـــة البيزنطية القديمـــة، وظل على مر 
القرون حصنا لكنيســـة الروم األرثوذكس في 
مصـــر، وتلخص قصـــة الدير تاريـــخ الحياة 
لبطريركية  االجتماعية  والمساهمة  الرهبانية 

اإلسكندرية للروم األرثوذكس في مصر.
بالنســـبة للمجتمـــع اليونانـــي والقبطي 

في مصـــر، فإن دير مار جرجـــس يعد من أهم 
المعالـــم الدينيـــة المســـيحية فـــي أفريقيـــا، 
يأتي إليه اآلالف من المســـيحيين والزائرين، 
اعتقـــادا منهم فـــي إمكانية تحقيـــق أحالمهم 
وآمالهـــم فـــي حياة أفضـــل، كمـــا أن القديس 
مارجرجس مشـــهور بالمعجزات، ولهذا يأتي 
إليه المؤمنون بالدير من جميع أنحاء البالد، 

لالحتفال بذكراه يوم 23 أبريل من كل عام.
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بني املغرب والرأس األخضر: تعايش متأصل بني اليهود وباقي األديان

منع بناء مسجد في مدينة أسبانية يؤكد عداء اليمني األوروبي للمهاجرين

افتتاح كنيسة املار جرجس بمصر يؤكد حقيقة انفتاح املصريني وتسامحهم

”املغرب موطن لليهود كما هو موطن للمســــــلمني واملسيحيني وغيرهم، وإلى اليوم فإن أتباع 
هذه األديان ال يحسون اخلوف أو التهديد“. هكذا بدأت الصحفية األميركية كارول كاستيل 
حديثها عن طبيعة وجود اليهود في املغرب األقصى، مســــــلطة الضوء على تاريخ هجرتهم 
وتنقلهــــــم بني مناطق دائرة الشــــــمال الغربي ألفريقيا وتعايشــــــهم مع األديان والشــــــعوب 

األخرى.

ال تزال الروابط األسرية لليهود إلى اآلن حاضرة بني الرأس األخضر واملغرب األقصى

التعايش بني األديان في مصر ينال إعجاب العالم

[ السفرديم تقاسموا هموم الوطن املغربي مع املسلمني واملسيحيني  [ آثار تؤكد التعايش بني املغاربة منذ زمن االستعمار إلى اليوم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نظمت مدينة وينسدور الكندية 
لقاء لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة 

اإلسالموفوبيا سلميا وتعليم 
المسلمين الكنديين كيفية الرد على 

جرائم الكراهية، حسب تصريح 
محمد نور نائب رئيس مجلس 

إدارة العالقات العامة في جمعية 
وندسور اإلسالمية.

◄ قال هيروشي ميزوهاتا وزير 
السياحة الياباني أن بالده أبدت 

مؤخرا، حرصا على مراعاة 
التقاليد الدينية لألعداد المتزايدة 

من الزائرين المسلمين، سواء 
للعمل أو السياحة، وذلك عبر 

إيجاد خدمات مواتية للمسلمين 
في المرافق العامة والمراكز 

التجارية.

◄ قام سائق حافلة عمومية 
في إيطاليا باالعتداء على شابة 

مغربية بالسب والشتم والضرب 
في مدينة بولونيا وسط إيطاليا 

ألسباب عنصرية و“لكرهه 
لألجانب“، حسب اعترافات 

السائق لدى الشرطة بعد اعتقاله.

◄ قال الرئيس السنغالي ماكي 
سال أنه «على المسلمين الدفاع 

عن الصورة المتسامحة والحقيقية 
لإلسالم التي شوهها المتطرفون» 

وذلك في افتتاح أعمال الدورة 
العاشرة للجنة الدائمة لإلعالم 

والشؤون الثقافية «كومياك» 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

◄ أكد الهند على لسان مندوبها 
الدائم لدى األمم المتحدة أنها 
مستعدة للتعاون مع المنتظم 

األممي إليقاف العنف العنصري 
الديني في ميانمار وإعادة السلم 

االجتماعية للبلد بعد أن زادت 
أعداد الالجئين الروهنجيا في 

الهند.

باختصار

«مقبرة اليهود في تطوان مثال تقع أمام مقبرة املســـلمني، فقد كانت تسامح
هناك اســـتمرارية كبيـــرة في الوجود اليهودي باملغـــرب عبر العصور 

وهذه ميزة املجتمع املغربي املنفتح».
محمد بن عبود
مؤرخ وباحث مغربي

«نكافـــح التطرف واإلرهاب بجودة التعليم واالنفتاح على الثقافات 
األخرى، بما يعزز قيم التسامح والتعايش مع اآلخر وهي القيم التي 

حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف».
عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

«نشـــهد نشـــوء مـــا تمتلكـــه دول أوروبية أخـــرى منذ زمـــن، حركة 
محافظة للغاية في أفكارها بل حتى قومية، وهذا األمر له انعكاس 

طبيعي على رؤية قضية الهجرة واملهاجرين».
فرانيك ريشتر
مدير مركز دريسدن للتربية السياسية

الـــروابـــط  أن  ــوث  ــح ــب ال تــؤكــد 
والصالت بني اليهود السفرديم 
ـــرأس األخـــضـــر واملــمــلــكــة  ـــال ب
املغربية مباشرة وغير منفصلة

◄
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ثقافة
{يتمتـــع نزار قبانـــي بحضور قصيدته عبر أجيـــال متنوعة من 

متذوقي الشعر ســـواء من حيث حضور هذه القصيدة كنص 

شفهي أو حتى عبر األغنية العربية}.

الباحث نبيل طعمة

{لن أزيده مجدا إذا قلت إنه علمني الدرس األول في الشعر، 

لكنهـــا حقيقة تعنيني بدرجة أشـــعر بحيويتها في تجربتي، 

وأدرك وحدي خطورتها في تكويني الشعري}.

الشاعر قاسم حداد

{نـــزار قباني، املتربع على مجد شـــعبي ال نظير له فـــي العالم العربي، ال 

يســـتهويه ارتـــداء زي الناقد األدبي؛ فهو إذا ما ســــئل في الشـــعر راح 

يجيب بدالل الطفل الواثق من محبة اآلخرين له}.

الناقد رضوان السح

طيف نزار و..  {الهوى أموي}

إبراهيم الجبين

} لم يعرف الشــــارع العربي، بمعناه كشــــارع 
وأرصفة ومارة وعاشــــقين وعاشــــقات وباعة 
بسطات، اســــم كاتٍب مثلما عرف نزار قباني، 
ليس ألنــــه اختار كما قال النقاد، تيمة المرأة، 
وجعلهــــا موضوعا وعنوانا عريضا لشــــعره، 
وال ألن الحــــب كان بهــــار قصائــــده وزخارف 
دواوينــــه، ولكن ألن نــــزار قباني كان قد عرف 

كيف يدخل تلك القبة الفريدة المسماة دمشق، 
والتي خرج منهــــا بحمولة نادرة، ليتمكن من 
صياغتهــــا على طريقته حضورا ونّصا مذهال 
يتفــــّوق على نفســــه كل مرة، لم تكتشــــف بعد 

أسرار صنعته.
العائلــــة تركيــــة األصــــل، آق بيــــق، التي 
سكنت دمشــــق، ليعمل أحد أفرادها في الوزن 
والميــــزان، وما كان ُيعرف فــــي ذلك الزمان بـ 
”القّبــــان“، وليحمل أبناؤه من بعده تلك الكنية 
ـ المهنــــة، ككل أبناء المدن في العالم، الطحان 
والنحاس والصائغ وسواه، ليكون من أحفاده 
نزار الذي عرف الشــــام شبرا شبرا من لحظة 
والدته في بيت اســــرته في حي مئذنة الشحم، 
وحتى جنازته التي كانت آية شعبية لم تعرف 
دمشــــق مثلها، حين ســــرق الناس نعش نزار 
من مشــــيعيه الرســــميين، وطافوا به وحدهم، 

بعــــد أن وصل جثمانه من لنــــدن في مايو من 
العــــام 1998، كانــــت تلك أول مظاهــــرة عفوية 
أخرج نزار النــــاس بها، وهو ميت، بعد عقود 
من الصمت، إثر صالة الجنازة عليه في جامع 
بدر في حي المالكي، أخذه الشعب الذي كتب 
له نزار القصائد، وكانت ســــوريا حافظ األسد 
تفــــرض غماما أســــوَد من التغييــــب المتعّمد 
لنــــزار حتى بعد وفاته، هتف المشــــيعون في 
دمشــــق ”الشام شــــامنا ونزار نزارنا“. لم يكن 
االستبداد وحده يغار من نزار قباني، وهو من 
قال مخاطبا بيروت ”نعترف أمام الله الواحد، 
بل إن  أّنا كنا منِك نغاُر، وكان جمالِك يؤذينا“ 
شعراء العربية في العصر الحديث بأجمعهم 
كانــــت قد لســــعتهم نيران تلك الغيــــرة، روادا 
ومخضرمين وشــــبابا، عرفوا كيــــف يقرؤون 
شعر نزار، وعرفوا عن كثب، أنهم لن يحصدوا 

شعبية نزار، ولن ينالوا قدرته على التصوير، 
والرسم بالكلمات.

لم يعــــش نزار في دمشــــق كمــــا يبدو من 
شــــعره، ولكنــــه عرفهــــا طفــــال وشــــابا يافعا 
ليغادرهــــا في ترحال طويل، ولم يعد إليها إال 
زائرا، سافر إلى البعيد، في رحلة الدبلوماسية 
واالغتــــراب، بقي يراها مــــن بعيد، ولكنه أكثر 
مــــن غّنى لهــــا، وتوّلــــع بــــدّس تفاصيلها في 

شعره، فـ“هذي دمشــــق، هذي الكأُس والراح، 
إنــــي أحبُّ وبعض الحب ذّباُح، أنا الدمشــــقي 
لو شــــّرحتُم جسدي، لسال منه عناقيد وتّفاُح، 
ولو فتحتم شــــراييني بمديتكم، ســــمعتم في 
دمي أصــــوات من راحوا، مآذن الشــــام تبكي 
إذ تعانقنــــي، وللمآذن كاألشــــجار أرواُح، هنا 
جــــذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضُح؟ 
هل في العشــــق إيضاُح؟ ما للعروبة تبدو مثل 
أرملة؟ أليس في كتِب التاريِخ أفراُح، والشعُر 
ماذا ســــيبقى مــــن أصالته؟ إذا تــــوّاله نّصاٌب 
ومّداُح؟ وكيف نكتــــُب واألقفال في َفِمنا؟ وكل 
ثانيٍة يأتيك سّفاُح، حملُت شعري على ظهري 
فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاُح؟“.

كان قــــدر نــــزار الــــذي اختــــاره بنفســــه، 
أن يختلــــف عن زمانــــه، محتفظــــا بالتصاقه 
المعرفي األصيــــل بمكانه، مكانه الذي لم يكن 
ليفعل سوى فعل نزار، ليعيش قدره هو اآلخر، 
يختــــاره ويختــــار قاطنيه، محــــّوال إياهم إلى 
جوهــــرة فريدة في الوجود، ليقدّمهم ذات يوم 
كمــــا نرى، صدم نزار القارئ والنخبة بديوانه 
”قالت لي الســــمراء“ وواصل صدمته كّل مرة، 
بالفكرة والشكل وطينة اللغة، لكن دمشق ظّلت 
دّرة عقــــد قصائده، وقبلته التــــي يوّلي وجهه 
صوبهــــا بيــــن القصيدة والقصيــــدة، ”أتراها 
تحّبني ميســــوُن؟ أم توّهمت والنساُء ظنوُن؟ 
يا ابنة العّم والهوى أموٌي، كيف أخفي الهوى 
وكيف ُأبّين؟ هل مرايا دمشــــق تعرف وجهي؟ 

من جديٍد أم غّيرتني السنيُن؟“.
الشاعر الظاهرة، الذي أطلق العرب اسمه 
على أطفالهم فــــي بيوٍت نائية من العراق إلى 
الســــودان واليمن والمغرب العربي، كان يقرأ 
في شــــعره ما لــــم تقرأه له ”قارئــــة الفنجان“، 
فالحــــب عليه ”هــــو المكتوب“ وقــــد رضي أن 
يكون نصيبه بعد ســــبعة عقود عقود أن تقول 
لــــه العرافة ”بّصرُت ونّجمــــُت كثيرا، لكني لم 
أقــــرأ أبــــدا فنجانا يشــــبه فنجانــــْك، بّصرُت 
ونّجمــــُت كثيرا، لكني لم أعــــرف أبدا، أحزانا 
تشــــبه أحزانــــْك“، كان يــــرى أن الجمال الذي 
تصنعــــه تلــــك الثقافة التي يتحــــّدر منها مثل 
شــــجر الغوطة الذي كتب عنه في شــــعره، إذ 
”للحب رائحٌة وليس بوســــعها أال تفوح مزارع 

الدّراِق“. 
طيف نــــزار قباني ال يكاد يفــــارق العرب، 
حتــــى يعــــود إليهم فــــي أغنية أو نبــــوءة أو 

منمنمة أو مروحة أو كنز أحالم.

* شاعر وكاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

أسطورة العشاق والشاعر الذي جعل شعره كل عربي دمشقيا

17 ســــــنة مرت على غياب الشــــــاعر الذي 
مأل الدنيا وشــــــغل الناس. الشــــــاعر الذي 
كان اســــــمه واليزال اجلواب االسرع على 
ــــــه إن كان يحب  كل لســــــان ُيســــــال صاحب
ــــــى كل بيت  ــــــزار قباني إل الشــــــعر. دخل ن
عربي. كان شاعر جميع العاشقني العرب 
من احمليط إلى اخلليج، والصوت الشعري 
ــــــذي صار ولع الناس جميعا به. اســــــمه  ال
صار رمز الشــــــعر.  وقد امكــــــن لنزار أن 
يحقق هذه املكانة في وجدان ماليني العرب 
دون وسيط، فكل من غنى لنزار من املغنني 
العرب فعل ذلك لشهرة نزار وشهرة شعره 
وليس كما حــــــدث مع غيره من الشــــــعراء 

الذين حمل الغناء شعرهم إلى الوجدان. 
لم يقترب شاعر عربي من شهرة نزار، 
ولم يهددها شاعر. واليوم وقد مر أقل من 
عقدين إال قليال على غيابه وال يزال اســــــم 
نزار هو اســــــم الشــــــعر.  كل عام في الـ30 
من أبريل يفتقد محبو شعر نزار شاعرهم. 
واليوم يتمنى الدمشقيون لو كان شاعرهم 
حيا، لينطق باســــــمهم، يتمنى الســــــوريون، 
وكل السوريني إذا ماقراوا نزارا يصبحون 
دمشــــــقيني، يتمنون لو ينشــــــد معهم نشيد 

ثورتهم على الطغيان.
ــــــوم األحد  "العــــــرب" حتتفــــــي اليوم، وي
املقبل بنزار الشــــــاعر الغائب بجســــــده في 
قبره الدمشقي الكئيب احلاضر في وجدان 
ماليني العرب عشــــــاق الشــــــعر وعشــــــاق 

احلرية.

ــــراق، جــئــت أغــنــيــك/  ــا ع مــرحــبــا ي

ــاء بـــكـــاء/ أكــل  ــغــن ــعــض مـــن ال وب

والبقايا  الحزن من حشاشة قلبي/ 

تقاسمتها النساء

 ◄

غنوا  العرب  العديد من املطربني 

الساهر  كاظم  مثل  قصائده  من 

وماجدة الرومي وعبدالحليم حافظ 

وأم كلثوم والكثيرين غيرهم

 ◄

مــبــدع أعــلــن الــعــصــيــان عــلــى كل 

ووقف  البالية  واألعــراف  التقاليد 

في وجه كل الرياح العاتية، كانت 

حياة نزار مليئة باملآسي واملعارك

 ◄

نجم الشعر العربي الحديث بال منازع. السوريون يقتقدون صوته في زمنهم التراجيدي الحاضر
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ثقافة
{لم يقدم نـــزار قباني بديال، كما ســـجل عليه نجيب محفوظ، 

ربما كان قد نصب نفسه بديال عن الشعب، إال أن {املهرولون}

شغلت الناس وال تزال ألنها حركت ضمير األمة}.
الكاتب جهاد الخازن

{على مدى ٥٠ عاما ارتبط نزار قباني، شـــاعرا وإنســـانا، بالعالم 

العربـــي في تقلبـــات أحواله، فـــي هزائمه وانتصاراتـــه، وأحزانه 

وأفراحه، كان دائما واقفا في قلب خضم األحداث}.

الروائي الراحل الطيب صالح

{كان يـــرى أن الحفـــاظ على املرأة أيا كانـــت هو خطوة أولى في 

الحفاظ على الوطن، هو شاعر ربيعي عشق الطبيعة، وأعلى من 

الحب، تحني اليوم ذكراه بعد أن خلف ميراثا كبيرا للمحبني}.
الكاتبة سميرة سليمان

سلمى خضراء الجيوسي

} كانـــت تجربة خمســـين ســـنة من الشـــعر 
بالنســـبة إلـــى نزار قبانـــي برهانـــا واضحا 
على قدرة الحب أن يؤكد وجوده واســـتمراره 
حتى في زمن الفوضى والمأســـاة، وأن يعود 
دائما إلى تجديـــد إمكاناته الباذخة للفرح في 
وجـــه الكارثة التي طغت علـــى العالم العربي 

المعاصر.
بـــدأ نـــزار قبانـــي حياتـــه الشـــعرية في 
أربعينات القرن العشـــرين المنصرم، في زمن 
كان ال يـــزال يحمـــل في طياته أمـــال كبيرا في 
إمكانيـــة التعافـــي والنهـــوض وقـــدرة األمة 

العربية على تأكيد حريتها وحضورها. 

غيـــر أن قبانـــي ســـرعان ما وجد نفســـه 
منخرطـــا فـــي حمـــأة األوضـــاع االجتماعية 
والسياســـية بالوطن العربي، واســـتطاع في 
وقت مبكر من خالل مساره الشعري أن يتعرف 
على إشـــكالية الحياة العربيـــة على حقيقتها: 
حيـــاة هي نتـــاج للعدوان الخارجـــي والجور 
الداخلـــي، وفـــوق كل شـــيء، نتاج للســـذاجة 

السياسية.
 وكان انهماكـــه في عالم المـــرأة هو الذي 
قـــاده، في مطلع الخمســـينات، إلى اكتشـــاف 
حجم القمـــع والظلم الذي حاق بهـــا، وإدراك 
مقدار العسف الذي طال حياتها. وما إن جاءت 
نهايـــة الســـتينات حتـــى كان قد اتخـــذ دوره 
الحاســـم كمدافـــع أول عن حياتهـــا وحريتها 

وحقوقها.
وبالرغم مـــن التأثير الكبيـــر الذي حملته 
قصائده السياســـية وتوقيتهـــا الدقيق، فإنه 
يبقى، قبل كل شـــيء، شـــاعر الحـــب والجمال 

بامتياز.
 إن شـــعر الحب الـــذي كتبه نـــزار قباني 
يتجـــاوز المدار الشـــخصي، لينفذ إلى وصف 
منبع الحب اإلنســـاني األبـــدي الذي ال يموت، 

ووصل الفردي بالكوني والخاص بالشمولي. 
ومع أنه عاشـــق لكل الفصول واألزمنة إال أنه 

ينتمي بقوة إلى الزمن المعاصر.
لقـــد وضـــع نـــزار قبانـــي تجربـــة الحب 
األزليـــة ضمـــن إمكانـــات الفتـــرة المعاصرة 
واحتياجاتها، رافضا بقـــوة مظاهر الفوضى 
وجميع أشـــكال الطغيان الحالية، وفي الوقت 
نفســـه رافضا بقـــوة مماثلة اليـــأس والموت 
حامال إلـــى قرائه، الذين ال عداد لهم، رســـالة 
الحيـــاة واألمل بإصراره على قدرة الحب على 

تأكيد نفسه وبسط وجوده في العالم.

* شاعرة وناقدة من فلسطين مقيمة في بوسطن

نزار قباني شاعر لكل األزمنة

الشعر  فسيفساء  يمثل  نزار  كان 

العربي الحديث ويستضيء بأقمار 

حتى  عشقا  تزهر  كلمات  الجمال، 

يكتبها شعرا

 ◄

نزار قباني شاعر مثل لنا في صبانا 

ــن الــحــريــة على  حــالــة مــدهــشــة م

التي  األنثى،  مع  التعامل  مستوى 

كانت فاكهة شهية محرمة

 ◄

نزار قباني في جلسة مسائية مع زوجته بلقيس التي اغتيلت في بيروت سنة 1981

األحد في العرب الثقافي: 

نزار قباني: الحوار األخير

عمـارة نــزار أو سؤال الشعرية الحديثة

عبدالقادر الجموسي

} بعد مضي عشـــر ســـنوات علـــى رحيل نزار 
قبانـــي، ال يـــزال الشـــاعر يقف بعنفـــوان على 
منبر الشـــعر العالي، وال يـــزال صوته، بدفقانه 
الســـري الالمنقطع، هو األكثر سطوعا ونفاذا 
ومسموعية في عالم شـــعرنا العربي الحديث. 
بغنائيتـــه اآلســـرة ومعجمـــه البســـيط الالذع 
وحرفيته النادرة، التـــي تقدم الصنعة الباهرة 
فـــي شـــكل ســـليقة، اســـتطاع نـــزار قباني أن 
يؤســـس عمـــارة جمالية متفردة وراســـخة في 

قارة الشعر المترامية.
إن ظاهرة نزار قباني تنتمي إلى مســـتقبل 
الشـــعر وليس إلـــى ماضيه، ألنهـــا تمكنت من 
تحقيق معادالت جمالية ونوعية لم تســـجل من 
قبـــل في تاريخ الشـــعر العربـــي الحديث، على 
أقـــّل تقدير. لقد كســـب نزار مجمـــل الرهانات 
التي وسمت منجزه الشعري: رهان جماهيرية 
الشـــعر، وصفـــاء اللغـــة، ورهافـــة الوجـــدان، 
وعدالة قضايا اإلنسان والمرأة والحب وحرية 
الوطن. رهانات أمّدت شـــعره بعناصر الوجود 
الضرورية وبالشـــحنة الالزمة التي ضمنت له 
البقـــاء والتألق المتجّدد في ســـماء مســـتقبل 

الشعر العربي.
الشـــعر عنـــد نـــزار قباني ”عمـــل حضارّي 
بالدرجـــة األولى“. لذلـــك فهو يوجـــد في قلب 
الجـــدل العمومـــي والرهـــان الحضـــاري على 
دور اللغـــة، هـــذه األداة األكثر خطـــورة، وبناء 
الشـــخصية وصوغ الوجدان العام، في اتجاه 
تســـريع وتيـــرة التمـــدن واالرتقـــاء بالحـــس 
الجمالي واإلبداعي لإلنسان. والشاعر، من هذا 
المنظور، صوت ضمن أصوات جماعية، حامل 
لموقف ورســـالة إلـــى جانب كل من ”الرســـام 

بألوانه، والنحات بكتلة الحجر، والموســـيقي 
بأوتاره“. رسالة تدعوه بإصرار إلى االنخراط، 
مـــن موقعـــه الجمالـــي، للدفع بعجلـــة التطور 
وتهذيـــب الذوق وصناعة الجمـــال المالزم لكل 
رقّي حضاري. المبدعـــون في نظر نزار قباني، 
”خلقوا ليزرعوا القنابل تحت القطار العثماني 
العجـــوز الـــذي ينقلنا مـــن محطـــة الجاهلية 
األولى إلى محطة الجاهلية الثانية. أما الكتاب 
الذيـــن يتكّومـــون تحـــت الشراشـــف، بانتظار 
رحيل العاصفة، فســـوف يبقـــون معزولين عن 
قضايـــا مجتمعاتهـــم كالدببة القطبيـــة“. هذا 
الوعي الصريح بمســـؤولية الشاعر/ المثقف، 
هو الذي جعله يعبر، فـــي أحايين كثيرة، بلغة 
النثر الجارحة، في وجه العديد من االختالالت 
والتشـــوهات التي أصابت الوعي والممارسة 
العربييـــن فـــي محطات حاســـمة مـــن التاريخ 
الحديث. مواقف كشـــفت وجع الشاعر وتفاعله 
مع مجريات واقعه الحي بمزاج حاد متحلل من 

كل رومانسية كاذبة ومراوغة.
لقـــد فـــاوض نـــزار قبانـــي، وهو الشـــاعر 
والدبلوماسي المجرب، من أجل أن يبقى الشعر 
ديوان العرب األول. والظاهر أنه حقق فتوحات 
الفتة في هذا المضمار، حيث جعل من الشـــعر 
خبزا وموســـيقى يومية لـــكل الناس. لقد صاغ 
نزار، عبر قراءاته في الشـــعر العربي والعالمي 
أسلوبا وســـيطا، ال مبتذال وال مســـتغلقا على 
األفهام، أسلوبا ينتظم في جديلة واحدة ما بين 
وتيرة حكائية انســـيابية وغنائية عذبة، المس 
بوســـاطتها الوتر الحســـاس لذائقتنا العربية 
العريقـــة التي تغذت على عوالم ألف ليلة وليلة 
العجائبية، وفروســـية المتنبي، وعذوبة جميل 
بثينة وأبـــي فراس الحمداني، وســـخرية أبي 

نواس الالذعة.
على هذا األساس، تبقى ظاهرة نزار قباني 
محرضة على الســـؤال، ومســـتفزة للمؤسسة 

النقدية العربية الجتراح األسئلة الحقيقية عن 
تمثالت الحداثة الشـــعرية العربية ورهاناتها 
الجديـــدة، وتجريـــد آليـــات النقد لتشـــخيص 
أســـباب نجاح قصيدة نـــزار فيما فشـــلت في 
تحقيقه تجارب شعرية عديدة على مدى عالمنا 

العربي المعاصر.
وإن كان مـــن قيمـــة لمعـــاودة النظـــر فـــي 
الظاهـــرة النزارية، خالل اللحظة الراهنة، فهي 
تكمن فـــي جعلها معيارا لمســـاءلة الشـــعرية 

العربية الحديثة برمتها.
* كاتب ودبلوماسي من المغرب مقيم في اليابان

]]]

دبوس نسائي في أصابع عاشق أرستقراطي

وليد عالءالدين

} أذكر في أحد شـــتاءات دراســـتي الجامعية 
ذلك النقاش المطول الذي دار بيني وبين أبي، 

رحمه الله.
لنزار  كانـــت مجموعة ”قصائد متوحشـــة“ 
قبانـــي على الطاولة الصغيـــرة بيننا، كان أبي 
يتحدث عن لغة نزار الخاصة وعوالمه الفريدة، 
كان يحاول بهدوئه المستعد لالنسحاب دائما 
أن يمّرر لي فكرته البسيطة؛ وهي أن نزار، وإن 
لم يفعل شيئا ســـوى تمهيد الطريق للغة حرة 

ومغايرة لمن يمرون بعده، لكفاه ذلك.
كنت في تلك الفترة أعاني من حدة وتطرف 
فـــي العديد مـــن مواقفـــي وآرائـــي، كنت أرى 
األشياء بلونين أسود أو أبيض، وكنت أتعامل 
بحذر مـــع كل من يكّرس لهم اإلعالم الرســـمي 

وحتى مناهج الدراسة.
كنت فـــي ذلك الوقت أعتقـــد أن نزار قباني 
شاعر غنائي مباشـــر، ولم تكن تشفع له عندي 

تلك الرهافة وذلك األلق اللذان يعلوان قصائده 
أو تلك العوالم التـــي حدثني عنها أبي، وكنت 
أتبـــارى مع عدد من األصدقـــاء في نادي األدب 
التابع ألحد قصور الثقافة اإلقليمية في التقليل 
من شـــأن نزار قبانـــي، كنت أســـأل محبيه أن 
يحّددوا لي بأنفسهم واحدة من قصائده على أن 
أكتب لهم على منوالها قصيدة تباريها ألقرأها 
عليهم في األمســـية التاليـــة، وكان نجاحي في 
استنساخ قصائده وعوالمه بشهادة األصدقاء 
يدعوني إلـــى مزيد من هذا الغـــّي، كانت لعبة 
مســـلية وإن كنت أدركت الحقا أننا نستنســـخ 
فقط أصحاب العوالم المميزة ظانين بســـذاجة 

أننا بذلك قد أزلنا بهم الهزيمة النكراء.
كنت في ذلك الوقت أحـــب أمل دنقل، وأرى 
في شعره نبضا حقيقيا، وأستنسخه دون وعي 
فـــي قصائدي األولـــى، أكد أبي وهـــو يتصفح 
ورقات الديوان، صغيرة القطع، أن حبي لدنقل 
مشـــروع ولكنـــه ال يعني التقليل مـــن قدر نزار 
قباني، راســـما بكفيـــه دائرتيـــن وهميتين في 
الهواء، وقال إنهما دائرتان من اإلبداع تحلقان 

في هواء الغرفة، وكل منهما عظيم بطريقته.
لم يســـفر نقاشـــي مع أبي وقتها عن جديد 
فـــي عالقتي مع نزار قباني، ولكنه وضع عالمة 
كعادته على الموضع الذي يريد مني أن أبحث 
فيه؛ اآلن، بعـــد قليل أو بعد كثير ال يهّم، المهّم 
أن يتـــرك تلك العالمة بهدوء ويســـر، واثقا من 

أن كل نيء سوف ينتهي إلى نضجه الخاص.
بعد أكثر من 15 ســـنة مرت على هذا اللقاء، 
وقد قرأت لنزار وقرأت آلخرين كتبوا في الحب 
والجسد وللحب والجسد وعن الحب والجسد، 
لـــم أر في نزار قباني تلك العظمة التي وجدتها 
في نيـــرودا، أو تلك الدفقـــات النارية الممتلئة 
التـــي بثها ريلكه، أو غيرهما من عظماء األدب، 
شـــعرت أن الفـــارق بينه وبين هـــؤالء كالفارق 
بين عاشـــق أرســـتقراطي اختار الوقوف تحت 

ظل شـــجرة فـــي حديقـــة جميلـــة وراح ينقش 
اســـمه على لحاء شجرة بطرف دبوس نسائي، 
وبين حطاب عاشـــق احتله العشـــق فراح يتلو 
قصائده، بينما يشـــق فأســـه الهواء بحثا عن 

خشب يجلب له الدفء.
فإذا كان ريلكه يقول: إن الحب هو الفرصة 
الوحيدة لكي ننضـــج، نكتمل ويتحّول الواحد 
منـــا إلى كائن منذور للحب، حـــّب الكائن الذي 
يحّب. إن الحب تمرين عظيم للوحدة والتركيز 
والولـــوج إلى أعماق النفس، فـــإن نزار قباني 
اكتفـــي بكتابـــة بورنوغرافية تتناول شـــهوة 
متبادلـــة بيـــن ذكر وأنثى، وهـــو وإن حاول أن 
يتعّدى ذلك إلى مناقشـــة العديـــد من العالقات 
االجتماعيـــة، إال أنـــه لم يفعل ذلك بالمســـتوى 
الفنـــي الالئق فهو -في كثيـــر من قصائده- لم 
يتعّد دور العاشـــق بدبوسه على لحاء الشجرة 
الطرّي. ولعل أجمـــل ما كتب نزار في رأيي من 
قصائد الحب -وال أعتبر ما كتبه في السياســـة 
شـــعرا- تلك القصائد التي لم يحتّل فيها النهد 
مركز الصـــدارة، والتي ال تدور في غرف النوم، 
فتلـــك هي القصائد التي نســـي فيها رغبته في 
تكريـــس نمـــوذج شـــهير، فكتب على ســـجيته 

الشعرية التي ال شك أنها قادرة وموهوبة.
* شاعر من مصر مقيم في اإلمارات

]]]

شاعر يأتيك من حيث ال تتوقع

اد صالح بن عيّ

} لـــم أكتف بموقـــف قار وانطبـــاع واحد عن 
الشـــاعر الّراحل نـــزار قباني، كانـــت مواقفي 
وانطباعاتي متلونة وغير حاســـمة، خصوصا 
وأن الشاعر مبثوث في كالم الجّدات واألخوات 

ومرّدد في األســـواق، أيـــن ال تتوقع وجود أّي 
كتاب واحد. فهذا الشـــاعر يـــكاد يكون الوحيد 
الذي تسمع صوته مترّنما بثقة في محالت بيع 
اإلســـطوانات التي ال تمّت للشـــعر بصلة، فمن 
بين ”ســـامعي“ قباني وقارئيـــه -ويا للعجب- 
أولئك الذين يســـتهلكون ما لـــّذ وطاب من تلك 

األغاني الهجينة.
نزار قباني النجم المتأللئ المقترن بالشعر 
مـــا إن يخطر ببال أحدهم ولو لدى الشـــريحة 
البســـيطة من الناس حتى يتزامن هذا التذكر 
مـــع الحّب والمرأة أساســـا، هـــو الّرجل الذي 
جعلني أقدم على مغامرات عاطفية شّتى بغية 
أن ألمـــس ما لمس هو في المـــرأة وأن أعيش 
مـــا عاش من غنى عاطفـــّي. وجعلني أقدم على 
مغامرة الســـفر مـــن العاصمة التونســـية إلى 
الوســـط بالقيـــروان لحضور أمســـية له وأنا 
بعد طفل صغيـــر، وأن أبيت ليلتي في الطريق 
الّرئيسّي تحت شـــجرة كبيرة أتلهى بصورته 

اتقاء للبرد.
هذا الرجل الـــذي قلدته في كتاباتي األولى 

الساذجة.
من من الشعراء الذين جاؤوا بعد قباني لم 
يتأثروا بســـحر بساطته العميقة ومن لم يسع 

إليها لتمام نضج تجربته؟
قبانـــي ذو الّشـــعر الـــذي يجعلـــك مندفعا 
مقدمـــا على األحاســـيس كثور هائـــج، يعّلمك 
الســـلوك المرهف والحّب، سيشبه في مخيلتي 
شـــخوص الّروايـــات الفرنســـية القديمة التي 
الفارس  تعود إلى العصر الوســـيط كـ“روالن“ 
البطل الباكي أمام جمال حبيبته، أو شخصية 
إذ من عالمات  العشـــاق في أوبرا ”بيفاروّتي“ 
النبل أن يضعف ويستكين الرجل أمام المرأة.

صور قبانـــي كثيرة لكنها متوحدة وســـط 
دائرة كبرى تدعى الجمال.

ربما ترى أنك لســـت في حاجـــة إلى قراءة 

قباني غير أن شـــعره يأتيك من حيث ال تتوقع 
وتعثـــر علـــى دواوينه الّصغيرة -التي تشـــبه 
الكتب الدينّية في أشكالها- تحت مخدة أختك 

المراهقة أو أخيك العاشق.
 فهـــذا الّرجل ســـند العشـــاق إذ يوفر لهم 
مـــا يريدون قوله بالضبـــط ويعينهم في كتابة 
رسائلهم المتّيمة. أما كلماته المغناة فال تملك 
حدودا فلقد غنى له الكبار كما الصغار وال أكاد 
أتوقع فـــردا يتقن العربية ولو إتقانا بســـيطا 
ال ”يرّتـــل“ عليـــك ما يمأل خمـــس صفحات من 

شعره.
الّرجل ال يختلف في انتشـــاره عن أم كلثوم 
حتـــى أن ”تجـــار الفـــن“ اهتـــدوا لذلـــك األمر 
فأنجزوا إسطوانة شـــهيرة بين الصرحين في 

تخاطب غنائّي شعرّي.
والشـــاعر اشـــتهر بمناصرتـــه لإلنســـان 
العربـــّي األكثـــر هشاشـــة وتأثيرا في ســـوق 
القـــراءة -علـــى اعتبار أن هـــذا الكائن على ما 
أعتقد يمثل الشـــريحة األكثر قـــراءة وترويجا 
لقّبانـــي- ونقصـــد المرأة، المرأة هـــي الكائن 
العربّي الثـــورّي الطالع من بيته للتّو والذي ال 
يحاكيك دون الدفاع عن نفســـه وعن انتصاره، 
وجدت المـــرأة نصيرا رجاليا قويـــا قوة نزار 
قّباني هنا. وله، إضافة إلى ذلك، قصائد وطنّية 
مشـــهورة منها المغناة، وعلى عدم رفعتها كما 
يرى البعض، إال أنها جعلته منافســـا ألســـماء 
نعرفها جميعـــا عرفت بإنتاجها لهذا الشـــعر 
الـــذي يملـــك جمهـــورا واســـعا علـــى النطاق 

العربي.
فالشـــاعر نزار قبانـــي موجود في كل مكان 
وأنـــت تعرفه دون قصد ألّنـــك لم تعثر عليه في 
عملية بحث ذاتّية بـــل جاءك للبيت وللبرنامج 
المدرسي ولصحف بلدك اليومّية أو في رساالت 
حبيبتك وحفظت شعره من أجل االمتحانات أو 

من غزوه لسمعك الموسيقّي.

لهـــذه األســـباب لم أحســـم شـــخصيا في 
موقفي من شعره ومما يكتب ومن رؤيته.

ككل مراهق عشـــقته ورددت أشعاره. وككّل 
شـــاعر ربمـــا تململت فـــّي غيرة من انتشـــاره 
واســـتحواذه على الذائقـــة العامة فأمك تعرف 

شعر قباني وال تعرف شعرك. 
بعدها تحـــّول وجه قباني ومـــا يكتب إلى 
ذكرى جميلـــة أنظر لها بحنـــان. مما يجعلني 
أعتقد أن هذا الشعر شعر مرحلة عمرّية -يكاد 
يشبه المراهقة- من الضرورّي أن تمّر عليه أو 

به.
ولطالمـــا تســـاءلت عن األســـرار الحقيقية 
التـــي تجعـــل هـــذا الّرجـــل منتشـــرا كل هذا 
االنتشـــار الخيالـــّي، لبســـاطة في شـــعره كما 
يرّوج؟ لمناصرته المرأة وما يثير هذا الشـــأن 
من ضجيج على المســـتوى العربـــّي، لماذا لم 
تنتشر في هذا المضمار نازك المالئكة وسعاد 
الصباح وغيرهن كثيرات انتشـــار نزار قباني 

وهن نساء يدافعن عن صوت النساء؟
ومـــاذا عن تشـــابه مـــا يكتب مع الشـــاعر 

الفرنسي ”بريفير“؟.
كنت أرى في قباني صورة الشاعر المنشد 
العربية مع  في سوق عكاظ ”أيام الكالسيكية“ 
بعض االختالف أهّمها بســـاطة لغته الشعرّية 
وطرافتـــه، ال أدري لماذا أرى في قباني صورة 
الشاعر تلك مع شك بسيط ما إذا كان أبونواس 

سيثير نفس الضجة. 
وهو الشـــاعر المحاط بحشد من الجمهور 
العاشـــق كما بمغّن شـــهير لقد رأيـــت ذلك في 
حضوري ألمســـية أقامها بالقيـــروان وأنا بعد 
فـــي مقتبـــل العمر أواســـط تســـعينات القرن 
الماضـــي. أي جهـــد خيالي بذله هـــذا الرجل 
ليكون بســـيطا ومستساغا من كل األذواق. أي 
تجارب عاش وأي كتب قرأ حتى يشغلنا ويثير 

في كل مرة دهشتنا؟.

لقـــد عرفنـــا كّل كبيرة وصغيـــرة عن حياة 
الشـــاعر نزار قباني ال من مسلسل بّث في جل 
الشاشـــات العربية بل مـــن حكاياتنا اليومية. 
فمن ال يعـــرف قصص حبه، مـــع بلقيس مثال، 

ونوادره ومواقفه؟. 
صورة نزار قباني التي ســـتذكرها باأللوان 
علـــى الصفحات األولى من المجالت والجرائد 
وشـــعره المكتـــوب بالخـــط الغليظ فـــي ذات 
الجرائـــد والصحـــف صـــورة تـــكاد تغازلـــك 
بإمكانيـــة نجوميتك في أي لحظة كشـــاعر أو 
ككاتب. تطمئنـــك وتغيظك في ذات الوقت فهي 
من تؤنسك في لحظة ال جدواك ويأسك وتوحي 
إليك بوجـــود جمهور الكلمة وهـــي ما تجعلك 

تشك في طبيعة العملية الثقافية العربية.
ال أكاد أعتبر الراحل رحل، فموته كان سهال 
وجميال كشـــعره لكني أالحظ تكاثر مقّلديه منذ 
رحيلـــه، وأكاد ألمس الضيق الذي أســـس فيه 
قبانـــي تجربتـــه الشـــهيرة ذاك الضيـــق الذي 
يجعلـــك أحيانـــا ال تفّرق بيـــن قصيدة وأخرى 
للشاعر فهل تسع المساحة نفسها مقلديه؟

تجربـــة نـــزار قباني تجربـــة وحيدة وعلى 
حـــدة مشـــت على حافة هشـــة ونجحـــت لذلك 
يصعـــب تكرارهـــا كالمتنّبي أو كجـــاك بريفير 
ومن هنا يكتسب هذا الشاعر أهميته، وأظّن أّن 
شهرته كانت بنتا لعفويته الشعرية واإلنسانية 

ولحساسيته العالية.
تقترن فـــي ذهني فكرتا الجمال والشـــهوة 
مـــع نـــزار قباني وأتســـاءل ما إذا لـــم يكن من 
فصيلة عمر بن أبي ربيعة؟ إذ اختار شـــاعرنا 
التجـــوال برفاهية عالية في أنحاء فكرة المرأة 
وصّب عمقه الوجودّي والشـــعرّي فيها. المرأة 
استعارة نزار قباني المدللة والّرئيسية. سافر 
فيهـــا إلى درجـــة لم يترك ما يمكـــن قوله عنها 
أو بلســـانها وتكلم عن هزاتها وعواطفها حتى 
تظنـــه عالما نفســـّيا مختّصا فـــي األنوثة كما 

كتب عن الرجل بكل أنماطه وأحاسيسه وتجد 
أحيانا كثيرة كالمك في قصائده.

* شاعر من تونس
]]]

شخصية فريدة في الشعر العربي

أيمن بكر

} نزار قباني شـــاعر مثل لنا في صبانا حالة 
مدهشـــة من الحرية على مســـتوى التعامل مع 
األنثى، التي كانت فاكهة شـــهية محرمة، ومع 
الوقت اكتشـــفنا أن أســـماء كبيرة من شـــعراء 
العالم العربي ما هي إال فرع من أصل هو نزار.

لم تكن قصائده السياســـية مثيرة بالنسبة 
إلـــّي، فقد كنت دائما أشـــعر أنها دعائية رنانة 
بصـــورة غيـــر عميقة، وغيـــر ذات قـــدرة على 
التأثير، رغم نفاذ الرســـائل التي كانت تحملها 
هـــذه القصائد إلى عمق مشـــكالتنا، لكنه نفاذ 
يقترب من المقال الحماســـي الساخر، مفتقدا 
جزءا كبيرا مـــن الطاقة الفنية للقصيدة، ولعل 
مـــا يؤّيد هـــذا التصّور أن الـــذي يبقى ويزداد 
جمهوره هو الشـــعر اإلنســـاني الـــذي يتناول 
العالقـــة بين الجنســـين. وأذكـــر أن وفاة نزار 
كانت صدمة لنا رغم معارضتنا في هذا الوقت 
لكثيـــر ممـــا يكتب، توفي نـــزار أثنـــاء مؤتمر 
ألدباء مصر، وجـــاء الخبر في إحدى الندوات، 
والحظـــت صدمة علـــى الوجوه تشـــير إلى أن 
نزار قباني كان ركنا أساسيا في تكوين كل فرد 

بالقاعة، وإن كان ذلك بصورة غير واعية.
* ناقد من مصر مقيم في السعودية

} تتمركز أقسى معالم وحشية النظام 
السوري ضد طالب الحرية في فعل 

اغتصاب النساء الممنهج الذي بدا قادرا 
على أن يعكس روح النظام، ويكشف 

عن طبيعته. ال يستهدف فعل االغتصاب 
اللحظة الراهنة بل يستهدف التاريخ 

والماضي، وكذلك يسعى إلى إعاقة نمو 
المستقبل. هذه هي الطريقة األكثر فعالية 
لتدمير شعب كامل وكسر إرادته. إذ يشيع 
االغتصاب الصمت، ويؤبد استحالة اللغة 
كي تولد من هذه االستحالة سوريا األبد- 

األسدي.
انتهاك المرأة هو انتهاك لوجود 

اإلنسان السوري، ودفع للقمع إلى تالفيف 
الروح كي يصبح بنية وراثية تتناقلها 

األجيال. مجال تأثير هذا االنتهاك يطال 
كل شيء بال استثناء. يكفي النظر السريع 
إلى معالم سوريا األسد لنفهم كيف تم قمع 
الخطاب األنثوي عبر نشر منطق العسكرة 
الشاملة لكل شيء. كل ما في سوريا األسد 
كان ينطق بالفظاظة من تماثيل األسد األب 

التي تنتشر في كل مكان، إلى فرض الخدمة 
العسكرية اإلجبارية على النساء، إضافة 

إلى نشر الذعر والخراب.
تتحالف العسكرة مع الفظاظة، 

والتجهم، وفقدان األمل. نشر النظام 
األسدي هذه المفاهيم وحّولها إلى سيرة 

ألبده الذي يريده للشعب السوري أن يسكن 
فيه دون أمل بالخالص.

هنا تحديدا تكمن أهمية نزار قباني 
االستثنائية، فهو الشاعر الذي أسس 

للخطاب األنثوي في الشعر العربي 
المعاصر، ويكاد يكون األبرز ضمن هذا 

المجال في تاريخ الشعر العربي. هذا 
التأسيس يكتسب طابعا ثوريا بامتياز، 

ألنه نجح في إشاعة معجم يناقض معجم 
الفظاظة األسدي وروحه، حيث أعاد 

للمرأة حضورها ليس في عالم الشهوات، 
والغواية، واألحالم الدخانية، ولكن في 

مجال الفعل وصناعة األمل.
أصبحت المرأة مع نزار قباني كائنا 

سياسيا بامتياز. ليس هذا الكالم من باب 
التأويل الذي يحاول أن يسقط على شعر 

نزار قباني ما ال يحتمله، بل وعلى العكس 
من ذلك، تحاول هذه القراءة استجالء 

األبعاد الكامنة في شعر الرجل الذي كان 
ممنوعا من التداول في عدد كبير من 

العواصم العربية على الرغم من أنه كان 
يوصف عادة بأنه شعر لهو يكاد يكون مادة 
إباحية. لم تمنع العواصم العربية اإلباحية 

في حياة نزار إالعرضا، بل كانت تسهل 
وجودها وتداولها ولكن بشكل سرّي، ما 
حّولها تاليا إلى فعل يمارس في الظالم، 

وعّمق ارتباطها بفقدان المشروعية. كان 
يراد لشعر نزار أن يدّس في هذه الحفرة 
المظلمة نفسها، أو أن يكون ممنوعا من 

التداول.
 ال إجابة ممكنة عن سبب هذا التعامل 
مع شعر نزارسوى أنه كان مغني البهجة، 

واالمتالء بالنفس، والوجود والرغبة. 
وكانت امرأته العارية المبتهجة بجسدها 

والخالعة عن روحها حجاب التقاليد، 
صورة واضحة عن الحرية. لم تكن امرأة 
نزار قباني سوى الحرية التي كان الثوار 

وال يزالون ينادونها باسمها السحري.
أشاع نزار الرقة ضد القسوة، ونشر 

البهجة في مواجهة الحداد النهائي، وخلق 
مفردات سيالة شفافة في مواجهة مفردات 

البعث. نجح في تحويل الشعر إلى خبز 
يومي. بات كل مواطن سوري وعربي قادر 

على أن يتعاطى مع قهوته الصباحية جرعة 
من الشعر المشبع بلغة تخرجه من واقع 
القمع الذي يحياه ويتمنى الخالص منه.
هذا النزوع الذي أسس له نزار كان 

تراكميا، وقد وجد انفجاره في لحظة 
انطالق الثورة الثورية التي كانت شعرا 

صافيا، تعّرى ونزل ليسبح في نهر الناس 
الهادر وآمالهم. غادر الشعر مع الثورة لغة 
األسد وسكن لغة الناس. السهولة التي كان 

الثوار ينسجون على أساسها شعاراتهم 
وأهازيجهم لم تكن مستلة من معجم األسد، 
ولكن من معجم نزار قباني شاعر السهولة 

المعجزة.
الشاعر الدمشقي كّرس دمشق في شعره 

كمدينة تحارب كل معالمها وياسمينها 
وذاكرتها وتاريخها ضّد الوجه األسدي. من 

هنا نفهم لماذا حرص النظام على تدمير 
آثار دمشق. فعل ذلك ألنه كان يعلم أنها ال 
تنطق باسمه وال ترّدد أصداء مجازره بل 

تكنز لغة ال يجيد تأويلها إال الراسخون في 
علم زراعة الياسمين الشامي.

كتب نزار دمشق كمدينة تعرض مفاتنها 
ببهجة وتحّد وفرح، وجعلها نموذجا قابال 
للتعميم على كل العواصم العربية. صارت 

دمشقه قابلة للتكرار في بيروت، وبغداد 
وصنعاء وعّمان وسواها من العواصم 

العربية. كانت المرأة النهائية تلك التي 
يحاول النظام من خالل اغتصابها أن 

يغتصب المعنى واللغة، ويغلق أبواب 
الزمان على أبده األسود.

ال يزال شعر نزار فعل إحياء دائم 
للمعنى الدمشقي عن المدينة العربية؛ يبث 
هذا المعنى على الدوام لغة واضحة تعلن 

امتالك اللغة والوصف، واالنتساب إلى 
عروبة تجيد كتابة لفظة الحرية بحروف 
ملونة من أبد الناس، وأبد الرقة والفرح
إنه الشاعر الدمشقي الذي أعلن أن 

شرايينه تختزن أصوات من راحوا، فصار 
مغني الثورة السورية ومؤرخها وضميرها 

الحّي أبدا.
* كاتب من لبنان

شاعر الثورة السورية
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آراء وشهادات

و
شادي عالءالدين



علي إبراهـيم الدليمي

} برحيــــل الفنان العراقي محمــــد مهرالدين 
مؤخــــرا، فقــــد العالــــم العربــــي أحــــد أقطاب 
األمثلة الواضحــــة والرصينة، لمعاصرة الفن 

التشكيلي الحديث في العراق. 
فمنذ أن وقع مع زمالئه الخمســــة المؤسسين 
لبيــــان ”الرؤية الجديدة“ عــــام 1969، والفنان 
محمــــد مهرالدين، متمســــك بتأصيل وتأثيث 
مالمــــح صــــورة تجربتــــه الفنية الشــــخصية 
في مفهوم اســــتلهام وطرح نصــــوص أفكاره 
التشــــكيلية، علــــى ســــطوح منجــــزه الفنــــي 
المتبايــــن، ال ســــيما وأن مبــــادئ أو أهــــداف 
البيــــان تنــــص على االســــتفادة مــــن تجارب 
البلــــدان، التــــي درســــوا فيهــــا، فضــــال عــــن 
اســــتلهامهم التراث العربــــي، وبلورته برؤية 

معاصرة، وبأســــلوب خاص. وإثر عودته إلى 
العراق من الدراســــة في بولونيا، استمد مهر 
الديــــن صياغــــة تجربته الجديــــدة من بعض 
تأثيرات أســــاتذته البولونيين، ومن أبرزهم: 
حيث  وكويزدي،  ولينشــــتاين،  سامبورسكي، 
اســــتفزوا أحاسيسه، وكان هذا األثر واضحا 
جــــدا في معرضه الثاني ببغداد، ســــنة 1976، 
ومنــــذ ذلك الوقــــت، كان يبحــــث ويجري عدة 
صياغــــات فنيــــة متجددة في هوية أســــلوبه، 

وفي فهم وهضم الفن المعاصر.
لقــــد جمــــع مهرالديــــن، ســــمات وعناصر 
التراث المحلي، ومصير اإلنســــان المجهول، 
مــــع معاصرة الفن البولونــــي، الذي كان أثره 
شــــاخصا في بداية تجربته، وبهذه المعادلة 
القلقــــة منــــح مهرالدين، بحذر شــــديد أعماله 
مسحة شخصية تتوازن مع رؤيته وأطروحاته 

التي تحمــــل قيمة فنية وإنســــانية معاصرة، 
مثلما كان لها صوتها وصورتها، في المشهد 
التشــــكيلي المحلي، أو العربي فيما بعد، رغم 
أنهــــا اتخذت صيغا تقنيــــة عديدة، في ملمس 
وصور منجــــزه اإلبداعــــي، إّال أن موضوعها 

األســــاس هو ”اإلنسان“ وعالمه الغريب، 
المتناقــــض، والمريــــر إلــــى حــــّد 

الحنظل.
العام  الجــــو  كان  فقــــد 

الســــائد علــــى المحيــــط 
والسياسي،  االجتماعي 
بالتناقضات  المزدحم 
والــــذي  الحيويــــة، 
مهرالدين،  فيــــه  ولــــد 
وخصوصا في مدينته 
البصرة (مواليد 1938)، 

الــــذي  العميــــق  أثــــره 
انعكس على مجمل باكورة 

أعمالــــه التعبيرية األولى، إذ 
بدأ رســــاما تشــــخيصيا، يتمتع 

بقوة التخطيط، ال ســــيما وأنه قد درس 
الرسم األكاديمي على يد األستاذ فائق حسن، 
كمــــا درس فن النحت، علــــى يد النحات جواد 
ســــليم، خالل مدة دراســــته في معهد الفنون 
الجميلة ببغداد (تخرج سنة 1958)، وكان رسم 
”اإلنســــان“ كرمز موضوعــــي، بكامل أعضائه 
البشرية، وصفاته، محورا أساسيا يبني عليه 

مفردات لوحاته.
وقــــد اتســــمت تلــــك األعمــــال بالمســــحة 
أي األكاديميــــة المعاصرة  ”الفيكورونيفيــــة“ 
مســــتخدما فن الكــــوالج، من المــــواد األولية 
المختلفة، التي تخدم رؤيته، كالرمل والجبس 
ونشــــارة الخشــــب وقطع الحديد… فضال عن 
مادتــــي الزيــــت واألكرليك، ممــــا يعطي نبضا 

حسيا خاصا لملمس ورؤية اللوحة نفسها.
بعد ذلــــك، أخذ مهرالديــــن، يركز اهتمامه 
برسم أجزاء معينة من أعضاء جسم اإلنسان 
وبحركات متنوعة، مقسما سطح اللوحة إلى 
أجزاء عديدة، وكل جزء يضم مفردة مســــتقلة 
برمزيتها ومضمونها، لكنها تلتقي أخيرا في 

صلب وثيمة موضوع اللوحة نفسها.

بعدما يضفي عليها روح العامل النفســــي 
المؤثر، مستفيدا من إمكانياته وسيطرته، في 
مجال تقنية التخطيط باألســــود واألبيض أو 
باألقالم الملونة، مع استخدامه كذلك، كوالج، 
مــــن صور فوتوغرافيــــة، وقصاصات صحف، 
إلــــخ… مقتربــــة إلــــى حد ما مــــن لغة 
تصميم البوســــتر السياســــي، 
مادامت السياسة هي التي 
تســــيطر على اإلنســــان 
وأفــــكاره،  وأعضائــــه 
التــفنــــن  وحتــــى 
فــــي طريــقــــة قتــــل 

اإلنســان ونفيه.
هــــذه  وفــــي 
السياسية  الهيمنة 
اإلنساني،  والصراع 
داخلــــه،  فــــي  حتــــى 
الذعــــر  ولحظــــات 
أو  مشاهدة  عند  والخوف 
سماع المأساة، تتولد عناصر 
االحتجــــاج الكثيفة، مثلمــــا تتفاعل 

عوامل اإلبداع في االستلهام والتقديم.
وفي هذه الصيغ الفنية التي اشتغل عليها 
مهرالدين، كان هذا االتجاه بمثابة تمرده على 
القانون الســــائد في منجــــز التصوير الفني، 
الــــذي قدمه فــــي معرضه الشــــخصي الثالث 
ســــنة 1978، تحت عنوان ”غريب هذا العالم“، 
هــــذا المعرض الــــذي يعّد االنعطافــــة الحادة 
والمهمة، في مسيرة الفنان محمد مهرالدين، 

وتأسيس رسم هوية إبداعه المعاصر.
وتتعمــــق رؤية مهرالدين، بعدئذ بســــطح 
لوحته ذات الهم اإلنســــاني الصــــارخ، مثلما 
يتعمــــق ويترســــخ نهجــــه الفنــــي الشــــفاف، 
من خــــالل النظريــــات والمفاهيــــم الرياضية 
والهندسية، وقد فرضت اإلشارات التجريدية 
لغتهــــا الرمزية المختزلة، هنــــا وهناك، أرقام 
حســــابية وعالمات وأسهم وكتابات مجهولة، 
وكان الفراغ أو فضاء اللوحة يتســــع لكل هذا 
الكم الهائل من هذه الطالسم المعاصرة، أمام 
إنســــان مازال يبحث عن لقمة عيش أو فسحة 

من األمل المفقود أو حتى من يتعاطف معه.

} بيروت -  لم تكن بداية حياة الفنان التشكيلي 
السوري نزار عثمان ســـهلة، فقد توفي والداه 
خـــالل الحرب األهلية اللبنانيـــة وتوّلت جدته 
وخالته تربيته، لذا لم يكن مســـتغربا أن تدخل 
الجـــدة والخالـــة إلى قلب عالمـــه الفنّي بعيدا 
عن قســـاوة الحياة، من خالل سلســـلة لوحات 
محّملة بومضات عاطفيـــة ُتخرج الناظر إليها 
من محدودية المشـــهد المرسوم. نذكر من هذه 
األعمال تلك التي تصور الجّدة وهي ُتعلق على 

حبل الغســـيل صورا عديدة من ضمنها صورة 
صبّي صغيـــر. يتبنى الفنان العـــاديَّ ويجعل 
منـــه مدخال إلـــى عالم مرتبط بحياة اإلنســـان 
بشكل عام وبحياة الفرد العربي بشكل خاص، 
هـــذا العادي هو ما يســـتحق الدفاع عنه وهو 
المؤســـس للحميم والذاكرة التي تتكون منها 

السّير واألوطان.
ومـــن هذه اللوحـــات: لوحة تصـــّور قدمي 
الجّدة وهمـــا في وعاء ماء، تقـــف على حافته 
بطة بالستيكية صغيرة إلى جانب بطة أخرى، 

تسبح في مدى الزرقة المحيطة بالوعاء.
خلفية اللوحة الزرقاء تصبح هي الحاضنة 
والعنصر التشـــكيلي األكثر أهميـــة من الُزرقة 
المحضونـــة في وعاء الماء. هناك لوحة أخرى 
تبـــدو فيهـــا الخلفيـــة تهّم بابتالع الشـــخص 

المرسوم، وهو يحاول أن يصغي لما ينقل إلى 
مسامعه عبر جريدة ملفوفة بشكل قمع ورقّي.

يشـــير نزار عثمـــان أنه في بدايتـــه الفنية 
كان يرســـم المشـــاهد الطبيعيـــة التـــي كانت 
محـــور اهتمامـــه الوحيـــد. أقـــام معرضا في 
المركـــز الثقافـــي الروســـي في بيـــروت حمل 
عنوان ”قامات التيـــه“ قدم من خالله مجموعة 
مـــن األعمـــال التعبيرية، لينتقل بعـــد ذلك إلى 
موضوع الجّدة والخالة اللتين شكلتا بالنسبة 
إليه حيزا شـــعريا واحـــدا تمظهرت من خالله 
معان إنســـانية كالعنفـــوان والحنان، والثبات 

والتعلق بالحرية ومفهوم الثورة. 
يضيف الفنان قائال ”كنت أعمل في صحيفة 
كرسام كاريكاتير، وهو عمل فني يتطلب سرعة 
واختصارا وقـــدرة على إظهار التهكم أو النقد 
الذي يقف وراء الرســـم الُمنجز. اكتســـبت من 
عملـــي هـــذا خبرة كبيـــرة مما ســـاعدني على 
بناء النص التشـــكيلي الذي بدأت أشتغل عليه 

حصرا بعيدا عن الكاريكاتير“.
غالبا ما كان ُيساء تقدير قيمة الكاريكاتير 
في المنطقـــة العربية، أو على األقل كان ُيعتبر 
فنـــا أدنى، مكانـــه الوحيد الجريـــدة اليومية. 

وكان عثمان يعي ذلك تماما، لذلك أراد أن ينقل 
ويعّمق عمله ليجعله نصا فنيا قائما بذاته.

وفي هذا الخصـــوص يقول ”مازلت أختبر 
األساليب وأسعى إلى تطوير عملي الفني، فأنا 
اآلن بصدد الغوص في عالم الـ“هيبر رياليزم“ 
دون الخروج عن الخط الذي أعتمده من ناحية 
األفـــكار المطروحـــة أو النكهـــة الفنيـــة، إنها 

تجربة جديدة أخوض غمارها بكل شوق“.
ربما تحتل ”الصحيفة“ التي رسمها الفنان 
دافقة،  وكميـــاه ”معلوماتيـــة“  للوجـــه،  كلثام 
و“كفن“ يلف شهيدا، أو ُمجّرد مادة ورقية ُيلف 
بها رأس خـــروف مذبـــوح أو منديل لجمجمة 
إنســـانية، موقعا مهما في أعمالـــه الفنية،وقد 

يتأكد ذلك في لوحاته القادمة.
إذا كان غياب المعلومات أو كتمانها هو ما 
كان ســـائدا على المحور في فترة سابقة، فإن 
الفترة- المفصل التي يقف أمامها نزار عثمان، 
وغيـــره من الفنانين العرب الموهوبين تتطلب 
منهم محاوالت حثيثة لإلجابة عن أســـئلة من 
قبيل: ماذا نفعل بهذا الكّم من المعلومات؟ وما 

هو موقفنا حيالها؟
م.ع
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تشكيل
[ فنان يتبنى العادي ليجعل منه سيرة إنسانية  [ رسام تخلى عن الصحيفة ليتفرغ لرسمها

نزار عثمان يبدأ لوحته من حيث ينتهي الكاريكاتير

الشـــخصي  المعـــرض  القاهـــرة}  {أتيلييـــه  بـ يتواصـــل 

{خلف  للتشـــكيلي المصـــري طاهـــر حلمـــي المعنـــون بـ

الجدران}، متضمنا 30 لوحة من أعماله الجديدة.

 تقـــدم الفنانـــة التشـــكيلية الفلســـطينية ســـامية حلبـــي 

فـــي معرضهـــا المقبل بلنـــدن، 12 لوحة مختارة مـــن أعمالها 

السابقة، وهي أعمال تعرض للمرة األولى في أوروبا.

تنتظـــم بالعاصمة المغربية الرباط بيـــن 15 و24 مايو القادم، 

الدورة األولى من مهرجان {جدار 2015: لوحات الشـــارع}، الذي 

يتضمن عروضا فنية تشكيلية متنوعة.

الخميس 2015/04/30 - السنة 37 العدد 9903

لوحات نزار عثمان محملة بومضات عاطفية تحفز على التفكير

محمد مهرالدين فارس الحداثة التشكيلية في العراق

ــــــم أعمــــــال الفنان نزار عثمان على احلــــــدود، في منطقة حدودية بني واقع محســــــوس  تقي
ــــــم مبني على اإلحاالت الشــــــعورية، األلوان في عامله احلدودّي ليســــــت مجرد خلفية  وعال
للشخصيات أو األشياء املرسومة، إذ تظهر وكأنها بنية قائمة بذاتها، تنبثق منها األشكال 
وكأنها تفّلتت من سجن ما، ذلك أكثر ما مييز عمل الفنان التشكيلي السوري املولود سنة 

1974 واملقيم في لبنان.

فقدت احلركة التشــــــكيلية بالعراق في 23 أبريل اجلاري، الفنان الكبير محمد مهرالدين، 
الذي يعّد من أهم القامات الشــــــامخة في املشهد التشــــــكيلي العراقي والعربي والعاملي، 
بأحد مستشــــــفيات عمان، بعدما هاجر الوطن ســــــنة 2006، بســــــبب الوضع املتدهور في 

العراق الذي جلبه االحتالل األميركي منذ سنة 2003.

ميموزا العراوي

نزار عثمان:

 أردت أن أنقل وأعمق 

الكاريكاتير ألجعله 

نصا فنيا قائما بذاته

 محمد مهرالدين يترجل تاركا عراقه بلون العتمة

} لم يعد الكالم عن ”هوية فنية“ تتميز 
بها األعمال التشــــكيلية للفنانين العرب 
بشــــكل عام واللبنانيين بشــــكل خاص 
رائجــــا. إذ يعتبــــر أغلــــب القيمين على 
شؤون الفن أن اإلشارة إلى الخصوصية 
الفنية لشــــعب دون آخر، هي ضرب من 
ضروب الرجعية فــــي ظل العولمة التي 
تنحو إلى محو الفروقات بين الشعوب.

في الوقت نفسه يعتبر معظم هؤالء 
أن قدرة الفنــــان المعاصر على التعبير 
عــــن فكرة أو شــــعور ما، هــــو ما يعطي 
العمل الفنــــي قيمته. حتــــى أن التقنية 
التــــي يعتمدها الفنان لتنفيــــذ عمله لم 
تعد مهمة كما كانت ســــابقا، وذلك على 
حســــاب الفكــــرة الُمــــراد تقديمهــــا إلى 

المشاهد.
تنطوي هــــذه الرؤية المزدوجة على 
الكثيــــر من التناقضــــات، إذ كيف تكون 
األهميــــة ألي فكرة مطروحة، أو شــــعور 
ُمعّبــــر عنــــه في لوحــــة هي فــــي كيانها 
ُمنفصلــــة عّمــــا يحيط بها مــــن تأثيرات 

شتى؟
على سبيل المثال، إن ما يحدث حول 
لوحة قيد التشكيل في المنطقة العربية 
له أثر خاص، إن لم نقل مّرا، ال يشاركها 
فيه أحد. أيضا، في هذا الســــياق يبدو 
الكالم عن أهمية التفات الفنان إلى إرث 
وحاضر بلده -الذي هو جزء من العالم- 
وكأنه ممارسة خارج التعاطي والتآخي 

مع اإلنسانية العالمية.
للكالم عن ”الهوية الفنية“ مصداقية 
كبيرة فــــي زمن تدمير المــــدن التراثية، 
للذاكرة  المقصــــود  المحــــو  وعمليــــات 
ســــعيا إلى ضرب المستقبل والسيطرة 
عليه. مــــن هنا يبرز التأكيد على الهوية 
الفنية والحرص علــــى إثباتها والدفاع 
عنهــــا كنوع من التأكيــــد على الحق في 
الوجود بهذا العالــــم، ألنه إذا ما تحّول 
العمل الفني في كل مكان إلى بناء مّيت 
يكــــرر صيغة واحــــدة، ويتبع ســــياقات 
متماثلــــة، فإنه لن يكون ســــوى خطاب 

قمع بدل أن يكون تطلعا إلى الحرية.
المفارقة أن التجارب أثبتت أن الفن 
الذي يلقــــى صدى في نفــــوس أناس ال 
ينتمون إلى البالد التي صدر عنها، إنما 
يكمن في قدرته على نقل شحنة عاطفية 
وانفعاليــــة خاصــــة ومغايــــرة، معبــــرا 
عنها بخصوصيــــة تقنية تبدو فيها كل 
المؤثــــرات التي تســــربت إلى يد الفنان 
وعقلــــه ذائبة تماما في إطار عام مرتبط 
بخصوصية تاريخه، وخصوصية عينه 

وقلبه.
يرعى القيمــــون على الفــــن الغربي 
فــــي الكثيــــر مــــن البلــــدان العديــــد من 
المعارض التشــــكيلية التي تقدم أعماال 
ســــميت ”بالفنــــون الشــــرق أوســــطية“ 
ليس فقــــط ألنهم أرباب ســــوق يعرفون 
كيفيــــة تســــويق المنتوج الفنــــي الذي 
اختــــاروه، بل ألنهم، تماما، اختاروا من 
تلــــك األعمــــال المطروحة مــــا ال يمثلهم 
الغربي.  التشــــكيلي  خطابهــــم  ويتبنى 
فالخصوصيــــة كانــــت وال تــــزال هــــي 
المحرك األول للمخيلة، وبالتالي لنجاح 

حركة السوق من بيع وشراء.
كثر الجــــدل حول ”الهويــــة الفنية“ 
في زمن جيــــل الرواد من التشــــكيليين 
وهبــــي،  رشــــيد  أمثــــال  اللبنانييــــن 
ومصطفى فروخ، وعمر األنسي وقيصر 
جميل واســــتمر هذا الجدل إلى سنوات 
اللبنانيــــة (1975-1990)، إذ قدم  الحرب 
الفنانــــون التشــــكيليون اللبنانيون من 
أمثال ســــيتا مانوكيان، وعارف الريس، 
وجميل مالعب أعماال تمتلك خصوصية 
لبنانيــــة مــــن حيــــث المواضيــــع التي 
تطرقت إليها، وأيضا من حيث األسلوب 

الفني الُمتبع.
إذا كان صليبــــا الدويهــــي الفنــــان 
اللبنانــــي الرائد الــــذي يفتخر به لبنان 
كان قــــد أعلن منــــذ عقود عديــــدة وبعد 
سلســــلة من التجارب الفنية ”أنا عملت 
شي غير شكل.. رجعت إلى األصول، إلى 
الجــــذور الموجودة في بالدي“، فما هو 
منتظر من الفنان التشــــكيلي اللبناني، 
المعاصــــر غير أن يبتكر هو أيضا نصا 
فنيــــا ُمغايــــرا يجاهــــر به في الســــاحة 

الفنية العالمية؟
حبــــذا لو يقــــول الفنان التشــــكيلي 
اللبناني ”لســــت فنانا معولما، قد خلع 
عني ثوب أحالمــــي وأوهامي الخاصة، 
لست جسرا بين الشرق والغرب، بل أنا 

الشرق المطل على العالم“.

* ناقدة من لبنان 

لست جسرا

 بين الشرق والغرب



} لندن - وضعت جملة من الدراســـات شروطا 
ضروريـــة لســـالمة األدويـــة واملعـــدات الطبية 
املخزنة داخل الصيدليات املنزلية وقدم اخلبراء 
قائمة باألغراض التي ينبغي وجودها داخل كل 

بيت، ال سيما لألسر التي لديها أطفال.
ومـــن أهم القواعد الذهبية في التعامل مع 
خزانة األدوية هو في مكان تثبيتها الذي يجب 
أن يكـــون بـــاردا وجافا بالدرجـــة األولى، ألّن 
احلرارة والرطوبـــة عدّوتان لدودتان لألدوية. 
كمـــا يفّضل أن يكون مكانها بعيدا عن متناول 

األطفال لتجّنب ما ال حتمد عقباه.
ويجـــب احلـــرص علـــى أن تكـــون خزانة 
الـــدواء فـــي غرفة مظللـــة وبـــاردة وليس في 
احلمام الرطب الذي يتم تســـخينه عدة مرات 

في فصل الشتاء.
يدعو األطباء إلى إجــراء مراجــعة نصــف 
ســـــنوية حملــتويـــات اخلـزانـــة للتخّلص من 
األدوية التي انتهت أو قاربت مّدة صلوحيتها 

على االنتهاء.
وهنـــاك أنـــواع مـــن األدويـــة ال ينبغـــي 
االحتفاظ بها في خزانة املنزل، أبرزها األدوية 
املضاّدة لاللتهاب (املضـــادات احليوية)، ذلك 
أن املضادات احليوية يجب أن تؤخذ بأمر من 
الطبيب ويجب استكمال الدواء حتى لو ذهبت 
عوارض املرض. فهي أشبه بسلسلة مترابطة 
ال تعطـــي النتيجة املرجّوة إّال بتناولها كاملة. 
وإذا تناولنـــا ما بقي منها في مرة أخرى فهي 

لن تكون ذات فائدة على اإلطالق.

وال يوجـــد طريقـــة موّحـــدة للتعاطي مع 
تخزيـــن األدوية ذلك أن لـــكل دواء خصائصه، 
لذلـــك يفّضل قراءة التعليمـــات املوجودة على 

علبة الدواء.
وبعـــض األدويـــة وبعض أنـــواع قطرات 
العـــني واملراهم يجب أن حتفظ في البراد، كما 
أن بعـــض األدويـــة يجب أن تبقـــى بعيدة عن 

الضوء وأشعة الشمس املباشرة.
وتختلـــف مـــّدة صلوحيـــة األدويـــة تبعا 
ألنواعها، لكّنها في معظمها غير سامة، إمنا ال 
جدوى منهـــا دوائيا. فاحلبوب قد تبقى جيدة 
ملدة طويلـــة. أّما أقـــراص احلموضـــة فتدوم 
صلوحيتها من 2 إلى 5 ســـنوات على األغلب، 
بينما قطـــرات العني يجب أن ال تبقى أكثر من 

أسبوعني بعد فتحها.
بعض األدوية قد يصبح فاســـدا مع الوقت 
حتـــى لو كانـــت مّدة صلوحيته لـــم تنته بعد. 
ولذلـــك يجب مالحظة شـــكل احلبـــوب ومدى 
هشاشتها، فاحلّبة الهشة والناعمة واملتفّسخة 
هي حّبة فاســـدة، أّمـــا الكرميـــات فتميل إلى 
اجلفاف ويتغّير لونها وتنفصل مكّوناتها، فال 
ميكن وضعها على اجلســـم بســـهولة، 
واألدوية التي تأتي على شـــكل بودرة 

ستتيّبس وتصبح أكثر صالبة.
يوصـــي األطباء بتزويـــد اخلزانة 
باألدويـــة واألدوات الطبيـــة الالزمـــة 
مبختلـــف  األســـرة،  ألفـــراد 

أعمارهم.
اآلالم  مســـكنات  وتعد 
ومخّفضـــات احلرارة هي األبـرز 
عــلـــى الئـحـــة احلـفـــــظ ومــــن 
وهي  األدوية.  خـزانـــة  ضـرورات 
تتنـــّوع بني األقـــراص والتحاميل 
وهدفهـــا  الفـــّوارة.  واألقـــراص 
تخفيـــف كل أنـــواع اآلالم مـــن 
الصداع وألم األســـنان وصوال 
إلى آالم العضالت. هذا باإلضافة 
إلى مضادات احلموضة وســـوء الهضم 

التـــي تعمـــل علـــى تخفيـــف عســـر الهضـــم 
وإزعاجـــات املعــــدة، وهي تخّفـــف األحماض 

املعوية ملنع االلتهابات والتخفيف من األلم.
وفي حاالت اإلسهال يفّضل احتواء خزانة 
األدويـــة علـــى محلـــول (مصل) يشـــرب بالفم 
لتعويض املعادن واألمالح واملياه التي يفقدها 
اجلسم باإلسهال. أّما لإلمساك فيفّضل اختيار 
ملّينات خفيفة. علما أن اإلســـهال واإلمســـاك 
هما عوارض ملشـــاكل أخرى ويجـــب االنتباه 
إلى مســـّبباتها إذا تكّرر األمر أكثر من املعّدل 

الطبيعي.
وتعتبـــر قطـــرات األذن والعـــني مـــن أكثر 
األدوية حساســـية، لذلك يجـــب اختيار ما هو 
ملّطـــف منها لتنظيف العـــني التي حتمّر لدى 
دخول أي جســـم غريب فيها، أّما األذن فيمكن 
معاجلتهـــا مبســـكنات ألـــم حتتـــوي مضادا 

لاللتهابات.
وال تزيد مدة صلوحية قطرات العني واألذن 
عن أســـبوعني بعد فتح العبـــوة، مع ضرورة 
التزود بالعيدان اخلاصة بتنظيف األذن وذلك 

الســـتخدامها في وضع املطهرات على اجلرح، 
خاصـــة املطهرات التي تترك أثـــرا لونيا على 

اجللد مثل امليكركروم وصبغة اليود.
ومـــن األمـــراض التـــي ينبغـــي، دائمـــا، 
االحتفـــاظ بدواء لهـــا، داخل املنزل، ال ســـيما 
خـــالل الفصول البـــاردة واملتقلبة، الســـعال، 
الـــذي تنقســـم عالجاتـــه إلى قســـمني: أدوية 
للســـعال اجلـــاف واملســـّبب للحّكـــة، وأخرى 

للمساعدة على التخّلص من البلغم.
وهنـــاك معدات طبيـــة أساســـية ال بد من 
توفيرها ومنها: مقياس احلرارة، مقص صغير، 
مقص أظافر، معـــد خصيصا لألطفال الرضع، 
كحـــول بنســـبة 70 باملئـــة لتنظيـــف وجتفيف 

السرة، كرات القطن أو قطع القماش الصغيرة، 
التي تستخدم لتنظيف السرة وأيضا لتنظيف 
عيني الطفـــل، محلول امليـــاه املاحلة لتنظيف 
األنف، هالم الصبار الذي ميكن أن يســـاعد في 
حالـــة اللدغ أو احلرق، محلول أو مرهم اليود، 

الشاش واخلرق املعقمة.
وجتدر اإلشارة إلى أن أهمية حفظ الدواء 
بالطريقـــة الصحيحة تكمن فـــي جتنب فقدان 
املـــادة الفعالة فـــي الدواء أو الســـائل املذيب 
للـــدواء نتيجة تبخر املـــواد املتطايرة وفقدان 
الدواء ملظهره األصلي مثل تغير اللون وتكتل 
الدهونات وأيضا ملنع حـــدوث تغير كيميائي 

يؤدي إلى حدوث التسمم.
ويذكـــر أن مـــع الصيدليـــة املنزليـــة مـــن 
املهم جـــدا اقتناء حقيبة لإلســـعافات األولية 
حتملها األســـرة في تنقالتهـــا البعيدة وخالل 
الرحـــالت. حتتـــوي احلقيبـــة علـــى أغراض 
أساسية لإلسعافات السريعة مثل الضمادات 
واألربطـــة، مقص وملقط طبيني،  مناشـــف أو 

كمادات باردة، قفازات معقمة..

االلتزام بشروط التخزين يجعل الصيدلية المنزلية مالذا آمنا لألدوية

17 الخميس 2015/04/30 - السنة 37 العدد 9903

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يحــــــث األطباء على ضرورة توفير صيدليات مصغرة داخل املنازل وجتهيزها وفق شــــــروط 
ــــــب أو االلتحاق  صارمــــــة تضمن جناح اإلســــــعافات الســــــريعة للمرضى قبل وصول الطبي

باملستشفى.

أهميـــة حفـــظ الـــدواء بالطريقة 

تجنـــب  فـــي  تكمـــن  الصحيحـــة 

فقدان المـــادة الفعالة في الدواء 

أو تغير تركيبته

 ◄

ومخفضـــات  اآلالم  مســـكنات 

الحـــرارة تعـــد األبـرز عــلـــى الئـحة 

الحـفـــــظ ومـن ضــــرورات خـزانة 

األدوية

 ◄

[ إبعاد الخزانة عن الحمام يحمي األدوية من الرطوبة [ بعض األدوية تتغير تركيبتها حتى مع عدم انتهاء صالحيتها

◄ كشفت دراسة كندية أن عالجا 
لسرطان البروستاتا باستخدام 

غرسات مشعة، ميكن أن يضاعف 
معدالت البقاء دون الورم ملدة خمس 
سنوات، مقارنة بالعالج اإلشعاعي 

عالي اجلرعة التقليدي.

◄ حدد علماء بريطانيون وأميركيون، 
من جامعتي هارفارد وإدنبرة، خاليا 
املخ املسؤولة عن اإلحساس باجلوع، 

مما سيشكل هدفا جديدا واعدا 
لتطوير أدوية إلنقاص الوزن.

◄ قالت الرابطة األملانية ألطباء 
العيون إن تشوش الرؤية يعد جرس 

إنذار لإلصابة مبا يعرف بالتنكس 
البقعي الرطب املرتبط بالتقدم في 
العمر، والذي قد يؤدي إلى العمى، 

إذا لم يتم عالجه في الوقت املناسب.

◄ قال املتحدث باسم منظمة األمم 
املتحدة للطفولة، كريستوفر تيدي، إن 
األمراض املعدية واملياه امللوثة تهدد 
األطفال ومئات اآلالف من النيباليني 

الذين ينامون في العراء أو في 
اخليام، جراء الزلزال األخير.

◄ أوضح األستاذ في اجلامعة 
الرياضية األملانية مبدينة كولونيا 

الدكتور إجنو فروبوسه، أن 
التطبيقات الصحية ميكنها فقط 
مساعدة األشخاص في خطوتهم 

األولى في التدريب البدني، وال ينبغي 
االعتماد كليا عليها.

◄ أكد اخلبراء أن تناول الطعام في 
أوقات محددة من اليوم، واحلصول 

على وجبة العشاء قبل الساعة 
الثامنة مساء، يخفضان خطر 

اإلصابة بسرطان الثدي.

أطباء: ينبغي إجــراء مراجــعة نصــف ســنوية لمحــتويات الخـزانة

حذر البروفيســـور األملاني أرنو دايســـتر  مـــن اللجوء إلى الراحة 

والتوقف عن ممارســـة األنشـــطة الحركية عنـــد اإلصابة بآالم 

الظهر، ألن نقص الحركة يتسبب في نشوء شد عضلي جديد.

قـــال باحثون إن النظارات الشمســـية تعد بمثابـــة درع الوقاية 

ملرضى حساسية حمى القش، ألنها تحول دون تفاقم املتاعب 

الشائعة املتمثلة في الحكة والحرقان وجفاف العني الشديد.

كشـــف أطباء أن متالزمة انقطاع النفس النومي تهدد الحياة، 

ألنهـــا تؤدي إلـــى اإلصابة بأزمـــة قلبية أو ســـكتة دماغية وهي 

تهاجم، خاصة، البدناء ومرضى االنسداد الرئوي املزمن.

} القاهــرة - كشـــف أطبـــاء علـــم النفس أن 
التأمـــل يعـــزز طاقة اجلســـم، ويســـاعد على 
التركيز، ويقلل مـــن التوتر والقلق، ويزيد من 

املرونة واإلنتاجية داخل العمل.
وأكـــدوا أن املوظف ليس بحاجـــة إلى أن 
مينـــح التأمل حيـــزا زمنيا كبيـــرا وإمنا قد ال 
تتجـــاوز هذه الرياضـــة الذهنية مدة متتد من 

10 إلى 15 دقيقة يوميا.
هنـــاك أدلة أثبتت أن اثنني فقط من نوبات 
سريعة من التأمل الصامت في اليوم بإمكانها 
أن تخفف من حدة التوتر، فقط ينبغي العثور 
على مكان مريح وهـــادئ واجللوس والتركيز 

على تنظيم النفس والهدوء.
ينصح أســـتاذ علـــم االجتماع، د. ســـعيد 
صـــادق، العاملني بكســـر الروتـــني من خالل 
التأمـــل وأكل الطعام الصحي، وتقليل نســـبة 
الثرثرة، فضال عن التحـــدث مع احمليطني من 
حـــني آلخر ملشـــاركة اللحظات معهـــم وهو ما 
يخفف من حدة االنغالق الناجت عن العمل، إلى 
جانب توفير وقت للعطلة األسبوعية وقضائها 
بعيدا عن العمل، ســـواء في التنزه أو ممارسة 
نشـــاطات مختلفـــة تغيـــر من قالـــب الروتني. 

ويوضح األســـتاذ صادق أن العادات الســـيئة 
في العمل تتســـبب فـــي الشـــعور باالكتئاب، 
فضال عن أنها من املمكن أن تؤدي في النهاية 

إلى فقدان العمل. ويشـــير إلى أن السلوكيات 
الروتينيـــة التي يقوم بهـــا الفرد تكون نتيجة 
عدم وجود مســـاحة لتفريغ الطاقة، خاصة إذا 

كانـــت املهام مكتبية وال تعتمـــد على احلركة، 
وهـــو ما يتســـبب في زيـــادة الـــوزن والعزلة 

االجتماعية.
جدير بالذكر أن العاملون يقضون أكثر من 
8 ساعات من يومهم في العمل، وهو ما يعادل 
16 عاما من العمـــل تقريبا، إذا كان عمر الفرد 
60 عاما، ما يعادل أكثر من 10 باملئة من حياته.

ويعتبـــر العمل ضمن أولويـــات الفرد في 
حياته ســـواء الرجال أو النســـاء، ال سيما أن 
قرابة 70 باملئة من األفراد على مستوى العالم 
منخرطني في العمل سواء بصورة مستمرة أو 

متقطعة، وفقا لإلحصائيات العاملية.
وحسب الدراســـات، فإن هناك عادات تقلل 
مـــن إنتاجية الفرد، كما أنهـــا تؤثر على الفرد 
بالســـلب في حياته، ومنها استخدام سماعات 
األذن بصـــورة متواصلـــة، والتـــي تؤثر على 
حاسة السمع، ومن املمكن بدورها أن تتسبب 
في الصمم بعد ذلك. وتعد عادة تناول الطعام، 
ال ســـيما غير الصحي منه، بصورة مســـتمرة 
في املكتب مع االستمرار في اجللوس من أكثر 
العادات السيئة، التي تعكر اجلو العام وتطلق 

جملة من الروائح املزعجة لبقية املوظفني.

التأمل يكسر روتين العمل ويبعد شبح االكتئاب

أمنية عادل

} يعـــد تنـــاول األطعمـــة الصحيـــة واملـــواد 
الغذائية التي حتتوي على العناصر الغذائية 
الضروريـــة، عنصـــرا هامـــا إلطالـــة العمـــر 
واحملافظـــة على الصحـــة واللياقة، فضال عن 
حماية اجلسم ووقايته من األمراض املنتشرة، 
والتي تصيب اجلســـد لنقص فـــي املواد التي 
تســـاعد األجهزة على العمل بصورة صحيحة 

وبجاهزية عالية.
وتعد األلياف الغذائية من العناصر الهامة 
واألساســـية الضرورية للنمو، واملوجودة في 
العديـــد من األطعمة اليوميـــة مثل البقوليات، 
الشـــوفان، والغـــاودار، وبعـــض الفواكه مثل 
البرقوق، واخلـــوخ، والتوت، واملوز، والتفاح، 
والكمثـــري، واخلضار مثل القرنبيط، واجلزر، 

وغيرها  والبصـــل،  البطاطـــا،  واخلرشـــوف، 
الكثير.

 وتســـاعد األلياف في دفـــع الطعام داخل 
اجلهاز الهضمي خاصة فـــي األمعاء الغليظة 
ما يســـاهم في تســـهيل عملية اإلخـــراج، كما 
أنهـــا تغير من طبيعة امتصاص املواد املغذية 

األخرى في اجلسم.
ينصـــح خبـــراء التغذية بتنـــاول األلياف 
الغذائيـــة ملا لها من فائدة كبيـــرة في إنقاص 
الوزن، إذ تعطي الشعور بالشبع وعدم الرغبة 

في تناول الطعام.
وحتـــث مؤسســـة الطـــب األميركـــي على 
تناول األلياف الغذائية بصـــورة يومية، على 
أن يتناول الرجال نســـبة 30 غراما، قبل العقد 
السادس، وأن تقل النسبة بعد العقد السادس 
إلـــى 28 غراما، فيمـــا ينصح النســـاء بتناول 

25 غرامـــا مـــن األليـــاف الغذائية قبـــل العقد 
الســـادس، على أن تقل النسبة بعد ذلك إلى 21 

غراما يوميا، وذلك للحفاظ على الصحة.
يفسر عميد كلية االقتصاد املنزلي بجامعة 
حلـــوان وأســـتاذ التغذيـــة الدكتـــور أشـــرف 
عبدالعزيـــز، أهميـــة األليـــاف الغذائية قائال 
إنها تســـاعد على سرعة هضم الطعام، وحتفز 
عمليـــة حتريكه، خاصة في األمعـــاء الغليظة، 

ما يجعلها تســـهل عملية اإلخراج وحتمي من 
اإلصابة باإلمساك.

وأضـــاف أن األلياف تعد عامال أساســـيا 
ملعادلة نسبة الســـكر والكوليسترول في الدم، 
وهي ضرورية ملرضى السكر والقلب والضغط 
، وتســـاعد فـــي عالج أمـــراض املعـــدة، وهي 
ضروريـــة لألصحـــاء أيضا وملـــن يرغبون في 

تخفيض أوزانهم.
وأشـــار أســـتاذ التغذية إلـــى أن األلياف 
الغذائيـــة متوفـــرة في عدد مـــن األطعمة مثل 
اخلضـــروات بأنواعهـــا، ال ســـيما اخلضراء، 
كذلك بعـــض الفواكه مثل اجلوافـــة، املاجنو، 
عـــن  فضـــال  اليوســـيفي،  البرتقـــال،  املـــوز، 

املكسرات واحلبوب الكاملة.
وذكـــر أن تنـــاول األليـــاف يكـــون نيئا أو 

مطبوخا، ولكنه يفضل أال يعرض للطهي.

األلياف الغذائية تطيل العمر وترفع جاهزية الجسم في مواجهة االمراض

المشاركة في الحديث تخفف من حدة االنغالق

األلياف الغذائية متوفرة في عدد 

البقوليات  مـــن األطعمـــة مثـــل 

والفواكـــه والخضروات بأنواعها، 

ال سيما الخضراء

◄



} برلــني - أعلنـــت شـــركة غوغـــل األميركية 
العمالقة لخدمات اإلنترنت اعتزامها استثمار 
150 مليون يورو (163 مليون دوالر) لتحســـين 
عالقاتهـــا المتوترة مع دور النشـــر األوروبية 
فـــي الوقـــت الذي تـــرى فيه دعمـــا من بعض 

الصحف المرموقة.
وذكـــرت غوغـــل فـــي إعـــالن صـــدر أمس 
بأوروبا، أنه ســـيتم إنفاق هـــذه األموال على 
مدى الســـنوات الثـــالث المقبلة وتســـتهدف 
دعـــم الصحافـــة الرقمية. وتشـــارك في خطة 
غوغـــل لدعم الصحافـــة الرقميـــة ثمانية دور 
نشـــر صحفـــي حتـــى اآلن وهـــي فرانكفورتر 

ألجماينه تسايتونج ودي تسايت األلمانيتين 
والغارديان وفاينانشـــال تايمز البريطانيتين 
وإل باييس األســـبانية ولو إيكو الفرنسية وال 
ستامبا اإليطالية وإن.آر.ســـي الهولندية إلى 

جانب ثالثة اتحادات صحفية دولية أخرى.
كما تعتـــزم غوغل تشـــكيل مجموعة عمل 
بهـــدف  باســـم ”مبـــادرة األخبـــار الرقميـــة“ 
التواصل مباشـــرة مع ممثلي وسائل اإلعالم. 
ويمكن أن تـــؤدي هذه األفكار إلـــى تغيير في 

منتجات غوغل مثل بوابة ”غوغل نيوز“.
وذكـــرت غوغل أن المبـــادرة مفتوحة أمام 
وســـائل اإلعـــالم األخـــرى وأن وســـيلة إعالم 

أخرى يمكن أن تقـــدم طلبا لتمويل ابتكاراتها 
بما فـــي ذلك وســـائل اإلعالم علـــى اإلنترنت 

والمشروعات اإلعالمية الناشئة.
ويأتي اإلعالن عن مبادرة غوغل بعد إعالن 
االتحاد األوروبي، في وقت ســـابق من الشهر 
الحالـــي، عن تقييم أولي يتهـــم خدمة ”غوغل 
للتجارة اإللكترونية بانتهاك قواعد  شـــوبنغ“ 

المنافسة الحرة في االتحاد.
وتركزت تحقيقـــات االتحاد األوروبي على 
الخدمات المتخصصة التي تقدمها غوغل مثل 
غوغل مابس وغوغل شـــوبنغ وغوغل بلســـز 
خوفا من أن تعطي الشـــركة معاملة تفضيلية 

لهذه الخدمات على محرك بحث غوغل. وكانت 
شـــركة غوغل قد أعلنت األســـبوع الماضي أن 
أرباحها في الربع األول بلغت 3.6 مليار دوالر 
(3.3 مليـــار يـــورو)، وأن اإليـــرادات الفصلية 
ارتفعت بنسبة 12 بالمئة عن الفترة نفسها من 

العام الماضي إلى 17.3 مليار دوالر.
وقـــال المديـــر المالـــي للشـــركة باتريـــك 
بيشـــيت، إن أعمـــال اإلعالنـــات للشـــركة عبر 

الهواتف المحمولة تمضي بـ“زخم كبير“.
وجديـــر باإلشـــارة أن عائـــدات اإلعالنات 
لغوغل زادت بنســـبة 11 بالمئة مقارنة بالربع 

األول من العام 2014.

حممد بن احممد العلوي

} قررت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف 
رفـــع ثمن الصحيفة درهما واحدا، رغم تراجع 
مبيعات الصحف الورقية، ليصل ثمنها إلى 4 
دراهـــم عوض 3 دراهم، ابتداء من يوم االثنين 

4 مايو المقبل.
وبررت الفدرالية هذا القرار أنه جاء للحفاظ 
على االستمرارية والتعدد والقدرة على القيام 
بالوظيفـــة المجتمعيـــة للصحافـــة المغربية 
والحفاظ على مناصب الشغل، حسب بيان لها 
عممتـــه أول أمس الثالثـــاء. واعتبرت أن هذا 
اإلجـــراء يأتي ضمن إجراءات أخرى يشـــتغل 
عليها الجســـم الصحفي لمواجهة التحديات 
المكتـــوب  لإلعـــالم  واالقتصاديـــة  المهنيـــة 
ليواصل عمله في أفق تحسين الخدمة للقراء.
وعرفـــت مبيعـــات الصحـــف لســـنة 2014 
تراجعـــا كبيرا حســـب األرقام الصـــادرة عن 
 ،“OJD” مكتـــب التحقق من انتشـــار الصحف
بنســـب تفاوتت بين 4.5 في المئـــة و17.4 في 
المئـــة. إذ لم يتجاوز توزيع  الصحيفة األولى 
بالبالد 90 ألف نســـخة في اليـــوم خالل العام 
2013، فيمـــا تبيع بعض الصحف الحزبية 200 

و300 نسخة يومية فقط.
ويقول مهنيون إن من بين المشـــاكل التي 
تحول دون انتشـــار الصحف الورقية، ارتفاع 
تكلفـــة الطبع والتوزيـــع، باإلضافة إلى غياب 

الجودة وتنوع  المضامين.
 وأعاد بيان الفدرالية التأكيد على أنه نظرا 
لالختـــالالت الهيكلية التي ظلـــت تعاني منها 
الصحافـــة المغربية وخصوصـــا فيما يتعلق 
بالضعف الكبير للقـــراءة و للقراءة المجانية 

للصحف وللمنافســـة غير المتكافئة في سوق 
اإلشـــهار (اإلعالن)،  فإن آثـــار أزمة الصحافة 
الورقية فـــي العالم كانت أقوى على الصحافة 
المغربية، حيـــث أن آثارها كانت وخيمة على 
اقتصاد اإلعالم المكتوب، مّما جعل العديد من 
العناويـــن ذات التاريخ العريق تغلق أبوابها، 

حسب البيان.
ورغم أن الدولة قدمت دعما ماليا لعدد من 
الصحـــف الورقية التي تعيش وضعية صعبة 
وتوصف بـ“المزرية“، إال أن ذلك لم يغّير كثيرا 
من وضعية هـــذه الصحف. وتعاني الصحافة 
الورقية من عدة مشـــاكل بســـبب ارتفاع تكلفة 
الطبـــع والتوزيـــع، ممـــا دفـــع بالصحفييـــن 
المغاربة لالنتقال مـــن الصحافة الورقية إلى 

المواقع اإلليكترونية.
الصحافـــة  تصفـــح  منســـوب  وارتفـــع 
اإللكترونيـــة فـــي المغـــرب خالل الســـنوات 
القليلة الماضية لتتفوق على الورقية وتصبح 
بديال مطلوبا. ويقول مهتمون إن سبب تراجع 
مبيعات الصحف يعود إلى أن معظم الصحف 
المغربية لم تواكب التطور التكنولوجي، ال من 
ناحية محتوى الصحف وال من طريقة تناولها 
للمواضيـــع. ويضيف هؤالء بأن الســـرعة في 
بث األخبار ومســـتوى تحليلها باإلضافة إلى 
أســـماء الكتـــاب والمحلليـــن تزيد من نســـبة 
مطالعة الصحف، ما يغيب عند معظم الصحف 
المغربية التي تعيد نشر المواضيع والمقاالت 

التي سبقتها لها صحف عالمية أخرى.
وأكـــد بيـــان فدراليـــة ناشـــري الصحـــف 
بالمغرب، أنه على الرغـــم من الدعم العمومي 
الهزيـــل المقـــدم للصحافـــة الوطنيـــة، إال أن 
العشـــرات من الصحـــف المغربيـــة اضطرت 
إلغالق أبوابها، مشـــيرا أن كلفة إنتاج األخبار 

أغلى بكثير من ثمن بيعها.
تجـــدر اإلشـــارة إلى أن عـــزوف القراء عن 
المطبوعـــات الورقية ليســـت مشـــكلة تواجه 
المغـــرب وحده، بـــل هي أزمـــة أضحت تهدد 
ســـوق الـــورق بالكامل رغـــم انتشـــار ظاهرة 

الصحف المجانية في المغرب.

وجاء في تقرير ســـابق نشـــرته الجمعية 
العامـــة للهيئة المغربية للتحقق من انتشـــار 
الصحف أن معدل انتشـــار الصحف المغربية 
ســـنة 2013 بلـــغ 82 مليونـــا و821 ألفـــا و738 
نســـخة، مســـجال بذلك تراجعا بـ17.9 بالمئة 
عن ســـنة 2012، وتراجعا بـ24.1 بالمئة مقارنة 
بسنة 2008، الذي بلغت فيه معدالت المبيعات 

109 ماليين و52 ألفا و81 نسخة.
وكان الخبراء فـــي هذا المجال قد رجحوا 
اندثار الصحف الورقية من الوجود في العشر 
ســـنوات القادمـــة، وقالـــوا إن هـــذا االنهيار 
كان متوقعـــا خاصة مع الطفـــرة التي يعرفها 
اإلعالم اإللكتروني والذي يوفر الخبر ســـاعة 
وقوعـــه بالصوت والصورة، مـــا حدا بالعديد 
من الصحف الورقية إلى ولوج العالم الرقمي 

تحسبا إلفالس وشيك للقطاع.
وهـــذه األزمـــة ال تخـــص المغـــرب فقـــط، 
بـــل أصبـــح صداها يتـــردد في شـــتى الدول 
بدرجات مختلفة، وتزداد اســـتفحاال في الدول 

المتخلفة. وعند الحديث عن إشـــكالية القراءة 
في المغـــرب، يتم ربـــط هذه األزمة بـ“ســـوق 
القـــراءة“ في حجمه وفي طبيعة الفاعلين فيه، 
كتابة أو اســـتثمارا أو تلقيا نهائيا لما يفرزه 

ذات السوق.
وفي وقت ســـابق، أوضح خالد العباسي، 
مديـــر الشـــركة العربيـــة األفريقيـــة للتوزيع 
والنشر والصحافة ”ســـابريس“، التي تتولى 
توزيـــع الصحف والمطبوعـــات، أن الصحافة 
الوطنية لم تتمكن مـــن مقاومة ظاهرة عالمية 
تتمثل في انتشـــار المحتويات المجانية على 

شبكة اإلنترنت.
وأشـــار إلى أن هذه الظاهرة تســـببت في 
انخفـــاض مبيعـــات المطبوعـــات وإيـــرادات 
اإلعالنـــات، وزيـــادة تكلفة الـــورق والطباعة. 
باإلضافة إلى أن أرقام المبيعات تخفي واقعا 
ذاتيـــا عـــن المغرب، مثـــل القـــراءة المجانية 
للصحـــف فـــي المقاهـــي، حتى أن عـــدد قراء 
النســـخة الواحـــدة قد يصل إلـــى 30 أو حتى 

ألنه  50 شـــخصا. كمـــا أن الســـوق ”مجـــزأ“ 
ينشـــر يوميـــا نحو 30 صحيفـــة مختلفة، لكن 
معظمهـــا غير بارز، ومـــن الصعب رؤية فروق 

في المحتوى.
ومن المالحظ في المغرب رواج المطبوعات 
الناطقـــة باللغـــة الفرنســـية، وحيازتها على 
نصيـــب كبيـــر مـــن ســـوق اإلعالنـــات، حيث 
كشـــفت ”إحصائيات ســـوق اإلعالنـــات“، في 
وقت ســـابق، عن مواصلة الصحف واإلذاعات 
المغربية الناطقة بالفرنســـية، تصدر ســـوق 

اإلعالنات في المغرب.
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ميديا
[ كلفة إنتاج األخبار أغلى بكثير من ثمن بيعها [ صحف عريقة اضطرت إلى اإلحتجاب

رفع أسعار الصحف المغربية الينقذها من الكساد

خبراء اإلعالم رجحوا اندثار الصحف الورقية من الوجود في العشر سنوات القادمة

اتخذت الصحف املغربية قرارا جريئا بالزيادة في أســــــعارها، معتبرة أن هذا القرار من 
شــــــأنه أن يحســــــن جودة اخلدمة ويواجه التحديات املهنية واالقتصادية لإلعالم املكتوب، 
فــــــي وقت تعاني فيه الصحف من انخفاض توزيعها، واهتمام القراء باإلعالم اإللكتروني، 

وعزوفهم عن الصحافة الورقية.

غوغل تدعم الصحف االوروبية لتخفيف التوتر مع دور النشر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلقت منظمات حقوقية حملة 
تضامنية مع الصحفي السوري 

مازن درويش املعتقل بشكل تعسفي 
لدى النظام السوري منذ العام 

٢٠١٢، حتت عنوان ”العالم وسوريا 
في حاجة إلى صوت مازن، وهو في 

حاجة إلى صوتكم“.

◄ أكدت جلنة حماية الصحفيني 
ومقرها مدينة نيويورك األميركية، 

في تقريرها السنوي املتعلق بحرية 
الصحافة، أن العام ٢٠١٤ يعد أكثر 
الفترات دموية وخطورة بالنسبة 

إلى الصحفيني الذين عملوا في 
املناطق التي تكثر فيها اجلماعات 

املتطرفة.

◄ انتقد النائب الثاني لرئيس 
البرملان العراقي، آرام الشيخ محمد، 
اإلعالم اخلارجي لعدم نقله الصورة 

احلقيقية ملا يجري داخـل العراق، 
مبّينا أن التخلص من آفـة اإلرهاب 

والفكـر املتطرف يتطلب جهودا 
دولية وتعـاونا أمـنيا وسـياسـيا 
واقـتصاديا بني جـميع األطراف.

◄ أكد قائد في اجليش الليبي 
نبأ مقتل داعش خلمسة صحفيني 

يعملون حلساب قناة ”برقة“ 
الليبية، حيث عثر على جثثهم 
خارج مدينة البيضاء الشرقية، 
علما أن الصحفيني فقدوا منذ 

أغسطس املاضي، حينما غادروا 
طبرق الشرقية إلى بنغازي.

◄ أعلنت شبكة الصحفيني الدوليني 
وشركة ”راديكس ريجستس“ توزيع 

٢٥ اسم نطاق مجانيا للصحفيني 
في جميع أنحاء العالم، وهو 

ما مينح الصحفيني واملدونني 
والعاملني في مجال وسائل اإلعالم 

وغيرها، فرصة الترويج ألنفسهم 
بـ“URL“ محدد وخاص بهم.

باختصار

«الصحفيـــون عالقـــون فـــي دينامية رعـــب، ويجدون أنفســـهم 

مهدديـــن من قبـــل منظمـــات تســـتهدفهم وحكومـــات تقيد 

حرياتهم املدنية مثل حرية الصحافة، باسم مكافحة اإلرهاب».

 جويل ساميون
املدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيني

«مـــن امللفـــت أن لهجـــة الخطاب اإلعالمـــي في التعامـــل وتقييم 

الســـلطة التنفيذيـــة برموزها ومؤسســـاتها املختلفـــة تباينت، 

وأصبحت أكثر حدة وميال إلى النقد ووضع اليد على التجاوزات». 

محمود خليل
أستاذ الصحافة في جامعة القاهرة

«اإلعـــالم اإللكتروني أصبح مختلفا عـــن اإلعالم التقليدي في ظل 

وجـــود معلومات جديدة لم تســـتخدم ســـابقا، فتويتـــر مثال يؤثر 

بشكل كبير على فرص نجاح املرشحني في االنتخابات الكويتية». 

العنود الرشيد
أستاذة اإلعالم في جامعة الكويت

لعدد  ماليا  دعما  قدمت  الدولة 

من الصحف الورقية إال أن ذلك 

لم يغير كثيرا من وضعية هذه 

الصحف

◄

ــــث األخـــبـــار  ـــة فــــي ب ـــســـرع ال

ومستوى تحليلها باإلضافة إلى 

تزيد  واملحللني  الكتاب  أسماء 

من نسبة مطالعة الصحف

◄

} من أسوأ النتائج المترتبة عن حالة 
السيولة اإلعالمية التي تعانيها وسائل 

اإلعالم العربية، الجديدة منها والتقليدية، 
ال سيما على مستويي الفضائيات والمواقع 

اإللكترونية، هو شيوع تحليالت وأفكار 
عبثية حول األخطار والتهديدات والتحديات 
الوجودية التي تواجه معظم الدول العربية 

في المرحلة الراهنة.
ال أقصد هنا االعتماد المتزايد على 

نظرية المؤامرة، وإخضاع كل ما يحدث 
في المنطقة من تطورات لتفسيرات في 

نطاقات هذه النظرية، الضّيقة أو المّتسعة. 
ولكني أقصد تحديدا التشويش على مصادر 

الخطر الحقيقية القائمة وضياع معالم 
هذه األخطار وسط هذا القدر الهائل من 

الضجيج والصراخ اإلعالمي، وفتح الباب 
أمام موجات متزايدة مّمن يطلق عليهم خبراء 

استراتيجيين للحديث بهدف ملء ساعات 
البث أو ألهداف أخرى خفية أو لغير ذلك، 

في فوضى إعالمية ال ينافسها سوى فوضى 
الفتاوى الدينية التي تسببت في تعميم 

أجواء اإلرباك وخلط األوراق.
السؤال األكثر إلحاحا اآلن يتمحور حول 

تفسير ما يحدث في المنطقة العربية في 
األشهر والسنوات األخيرة، وما هي تبعات 

هذه الحالة الصراعية المتفاقمة في اإلقليم؟ 
البعض يعزو ما يحدث إلى نظرية الفوضى 

الخالقة التي كانت بداية إطالق شرارة 
االضطراب اإلقليمي منذ أن وردت على لسان 
وزير الخارجية األميركية السابقة كونداليزا 

رايس في عام 2006.
الفوضى اإلقليمية العارمة بلغت ذروتها 

منذ سنوات قالئل مضت بظهور تنظيم داعش 
اإلرهابي، ثم مؤخرا انقضاض الحوثيين 

على الدولة اليمنية ومحاولة السيطرة على 
مفاصلها في استنساخ واضح وجلي لتجربة 

الشيعة في العراق، وحزب الله في لبنان، 
وهي تجارب حية تمشي على األرض ونذكر 

جميعا عمق ارتباطها وما تحظى به من دعم 
مباشر وغير مباشر من إيران.

ال ينكر أحد أن ما يعرف بالربيع العربي 
قد أتى على ما تبقى من أسس ومقومات 

الدولة الوطنية في العديد من الدول العربية، 
وأسهم في تآكل بعضها اآلخر وتحلل ركائز 
الدولة الوطنية فيه، بدعم من قوى إقليمية 

أخرى، طامعة أو طامحة، ال فرق، في التمدد 
االستراتيجي على حساب الواقع العربي 
المتهرئ، وفي مقدمة هذه القوى بطبيعة 

الحال تركيا.
التدخالت اإلقليمية من جانب تركيا 

وإيران، حدثت بتواطؤ واضح من جانب 
فاعلين في الداخل العربي، حيث التقت 
المصالح ووجدت هذه األطراف أرضية 

مشتركة يمكن االنطالق منها لوضع 

أسس جديدة للتحالفات اإلقليمية، ومن 
بين المتواطئين عربيا، جماعة اإلخوان 
المسلمين، وجماعة الحوثي وحزب الله 

وتنظيمات اإلسالم السياسي، التي تبحث عن 
فرصة ما للقفز إلى السلطة في كثير من دول 

العالم العربي.
الواقع يقول إن ما يشهده العالم العربي، 

من شرقه إلى غربه، ومن الخليج العربي 
إلى المحيط األطلسي، هو خطر وجودي 

غير مسبوق تاريخيا، فربما كانت هي 
المرة األولى التي تترّنح دول عدة تحت 

وقع المؤامرات الخارجية والداخلية، حيث 
تقترب من خطر الغياب التام من خارطة 

المنطقة. وربما هي المرة األولى تاريخيا 
أيضا التي تتوزع فيها مصادر الخطر في 

العالم العربي بين مناطق شتى وباستخدام 
أو توظيف العوامل المحركة للفتن ذاتها، ما 

يعكس وجود تعاون بين قوى إقليمية ودولية 
إلشعال بؤر صراع عدة لعلها تفوق الطاقات 

المتبقية من النظام اإلقليمي العربي على 
التصدي لهذه األخطار المتزامنة عسكريا 

وسياسيا.
هذا الواقع العربي المتهرئ هو ظاهرة 

سياسية واضحة وحقيقة ماثلة للعيان 
وليست تحليال أو سيناريو متخيال 

للمستقبل، بل ربما يكون الواقع أكثر ظالمية 
مما هو مطروح، ومن ثمة فإن المخرج من 

هذه الدائرة الجهنمية المفرغة التي تحرص 
قوى إقليمية مثل إيران وتركيا على محاصرة 

الدول العربية بداخلها، لن يكون سوى 
بحلول وبدائل فاعلة ومبتكرة، وأكثر قدرة 

على المواجهة والتعاطي مع أسباب األزمات 
بمختلف الوسائل واألدوات المتاحة على 

المديين القريب والبعيد؛ إذ ال يمكن أن تعالج 
األزمات على حساب بعضها البعض، وال 

يمكن أيضا تأجيل مصادر التهديد لمصلحة 
التعامل مع مصادر أخرى قد يعتبرها البعض 

أكثر إلحاحا.
وبمعنى أكثر وضوحا، ال يمكن القول 
بتأجيل التعامل مع خطر جماعة اإلخوان 

المسلمين ودعم تركيا لهم لمصلحة القضاء 
على خطر الحوثيين ودعم إيران لهم، فكلها 

مصادر تهديد وتحديات متزامنة، تتطلب في 
مجملها استراتيجية عربية مشتركة للتعامل 
معها في آن واحد، إذ ال يعقل أن نترك حريقا 

في أحد أركان المنزل ونتفرغ إلطفاء آخر 
في المنزل ذاته، فحريق واحد يكفي لتدمير 

المنزل بأكمله، وال يمكن الجزم بإلحاح أّي من 
مصادر الخطر في ظل صعوبة السيطرة على 

الوضع بأكمله، حيث يصعب توسيع نطاق 
المعالجات وتكثيف الجهود وتفهم كل دولة 

لظروف غيرها من الدول العربية وهواجسها 
ومخاوفها األمنية وذلك هو السبيل الحقيقي 

لبناء استراتيجية عربية ناجعة ومتكاملة 
للتعامل مع وضع عربي مذر بل بات يقف 

فعليا على حافة الهاوية.

* كاتب من اإلمارات

فوضى السيولة اإلعالمية

سالم الكتبي



} واشــنطن – ”شـــماتة“ عربية غير مســـبوقة 
اجتاحـــت تويتر عبر هاشـــتاغ بالتيمور، أين 
جتري أعمال شعب وعنف ردا على مقتل شاب 
أميركي أسود في قسم شرطة بوالية ميريالند 

األميركية.
وســـخر مغردون مـــن الرئيـــس األميركي 
باراك أوباما الذي قال الثالثاء ”ال مبرر للعنف 

الذي تسبب في حالة فوضى في املدينة “.
األخير  اخلطاب  التونســـيون  واستحضر 
للرئيس األســـبق زيـــن العابدين بن علي الذي 
قـــال فيه إن ”اســـتعمال اخلرطوش احلي غير 
مبـــرر“، متســـائلني ”هل يكون هـــذا اخلطاب 

األخير ألوباما؟“.
وواجهـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
عمليات الفوضى العارمة التي شهدتها املدينة 
بالســـخرية. ودعا مغردون عرب إدارة الرئيس 
أوباما إلـــى ”ضبط النفـــس، واحترام حقوق 
احملتجـــني“، وقد أرفقـــوا تعليقاتهـــم بصور 

لعمليات نهب قام بها محتجون غاضبون.
وجـــاءت التغريدات للســـخرية من بيانات 
صحفية أصدرتها مصر خالل املظاهرات التي 
اجتاحت مدينة فيرغسون بوالية ميسوري في 

أغسطس املاضي.
ووظفـــت اخلارجية املصريـــة آنذاك نفس 
العبارات التي اســـتخدمتها واشنطن لتحذير 
القاهـــرة أثناء احلمالت األمنيـــة على مؤيدي 
اإلخوان املســـلمني، حيث حثت مصر الواليات 
املتحـــدة علـــى التحلـــي بضبـــط النفـــس في 

تعاملها مع احتجاجات مدينة فيرغسون.
وســـخر مغردون ”مركز كارنيجي يؤكد أن 
حالـــة االحتقان فـــي #بالتيمور ســـببها تأخر 

االنتخابات النيابية في مصر“.
وكتب آخـــر ”حتليل اســـتراتيجي عميق: 
أحداث بالتيمور ســـتتوقف فـــورا إذا امتنعت 

السلطات املصرية عن هدم األنفاق في رفح“.
وكتبت مغردة بحرينية ”دكاكني املنظمات 
احلقوقية تفزع ألصغـــر إرهابي في البحرين، 
بينمـــا تصمـــت صمت القبور علـــى ما يحدث 
في بالتيمـــور األميركية“، مضيفـــة ”الواليات 
املتحدة األميركية تعطينا دروسا ومحاضرات 
في الدميقراطية وحريـــة التعبير، وهي متنع 

مواطنيها حق التظاهر ضد العنصرية“.
وســـخر مغـــرد آخـــر ”حاكـــم ميريالنـــد 
األميركية يعلن حالـــة الطوارئ، ومخاوف من 
استخدام #أوباما للقوة املفرطة بذريعة وقوف 

تنظيم داعش وراء أعمال العنف“.
من جانـــب آخر كتبت معلقـــة ”ال تفرحوا، 
الشرطة ســـتنزل لدّكهم، النشطاء احلكوكيون 
(كلمة تطلق للتهكم على من يصفون أنفســـهم 
باحلقوقيني) األميركان ال يرون ما يحصل في 

بلدهم، فقط يرون احلاصل في بالدنا“.
من جانب آخـــر، انتقد مغـــردون التغطية 
اإلعالمية األميركيـــة التي تركز على التخريب 
الذي  يقوم به احملتجون إلقناع املشـــاهد بأن 

ر. العنف جتاه ”السود“ ُمبرَّ

أفاق الوطـــن العربي أمس على  } بــريوت – 
صوت النجمة إليســـا تـــدق طبـــول الوطنية 

بأشهر القصائد العربية وطنية ”موطني“.
ولم متّر ســـاعات قليلة علـــى طرح املغنية 
عبـــر تطبيق  اللبنانيـــة إليســـا لـ”موطنـــي“ 
”أنغامـــي“، حتى انشـــغلت مواقـــع التواصل 

االجتماعي بالتعليقات عبر هاشتاغ موطني.
ولم يتوان املعلقون عن الســـخرية من عمل 
إليسا اجلديد، حيث اعتبر كثيرون أّن مثل هذا 
النوع من األناشـــيد الوطنية ”ال يليق بصوت 

املغنية املعروفة بـ”ملكة اإلحساس“.
وكتـــب معلق ”حّولـــت األغنية مـــن أغنية 
وطنية، املفروض أن تشعل احلماسة في قلوب 
اجلماهيـــر، إلـــى أغنية رومانســـية يليق بها 

رقص الـ”سلو!“.
الالفـــت أّن بعـــض املغّرديـــن مـــن اجليل 
الصاعد عّلقوا أنهم يستمعون إلى هذا النشيد 
ألول مرة بصوت إليســـا، ولـــم يتوان بعضهم 
عن تغريد كلماتها على تويتر، مثل ”عّزنا غايٌة 
تشـــِرف وراية ترفرف يا َهناك في ُعالْك قاهرا 
ِعداْك #موطني”، و”ال نريد ذّلنا املؤبدا وعيشنا 
املنّكـــدا!!“، و”موطنـــي هل أراك ســـاملأ منعما 

وغامنأ مكرما؟“.
علـــى حســـابها على تويتر، غردت إليســـا 
باللغـــة اإلنكليزيـــة أنهـــا تهـــدي األغنية لكل 
إنســـان، لـــكل إنســـان بعيد عن وطنـــه، ولكل 

إنسان في بيته لكنه ال يشعر بذلك.
يذكـــر أّن النشـــيد رافق القضايـــا العربية 
منذ عام ١٩٣٤ حني كتبه الشـــاعر الفلســـطيني 
إبراهيم طوقان وّحلنـــه اللبناني محمد فليفل 
واعتمد نشـــيدا رســـميا للعراق بعد ســـقوط 
نظام صدام حســـني عـــام ٢٠٠٣. وكان قد اتخذ 
نشيدا رسميا لفلسطني، إال أنه استبدل بنشيد 
”فدائي“. وهنأ رئيس حزب ”القوات اللبنانية“ 
ســـمير جعجع إليســـا من خـــالل تغريدة على 
تويتـــر بالقول ”من جناح إلى آخر، ألف تهنئة 

إليسا على أغنيتك األخيرة ”موطني'“.
من جانبه شـــن السيناريســـت الســـوري 
ســـامر رضوان عبر تدوينة له على فيســـبوك 

هجوما عنيفا على ”ملكة اإلحســـاس“، متهما 
إياها بســـرقة اإلحســـاس والُعـــرب الصوتية 
كما  من ”مراد الســـويطي“  ألغنية ”موطنـــي“ 

هي، إمنا بجمال أقل، حسب وصفه.
وإليسا ليســـت املطربة األولى التي تغنى 
”موطني“ بتوزيع مختلف، فقد سبق أن غناها 
مراد السويطي منذ ما يقرب من عامني، وحقق 
نســـبة مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، كما 

أداها هاني املتواسي أيضا.
وتابع رضوان ”األخطر هو اخلطأ الكارثي 
في القصيدة، فإليســـا تقول: الشـــباب لن يكل 
همـــه أن يســـتقل، بينمـــا الصحيـــح همه أن 

تستقل ويقصد فلســـطني“. أما  أكثر ما أزعج 
املغّردين هو ســـوء لفظ إليســـا لكلمة موطني 
وحتويلهـــا إلى كلمـــة ”موتنـــي“. وفي نفس 
الســـياق قـــال معلق ”صدقونـــي إنها جرمية، 

إنها تستهزئ بنا“.
وكتب معلقون ”ما أســـهل التجرمي عندنا. 
إليســـا ميكن أن تكون قد أسقطت هذا احلرف 
(الطاء) دون قصد، لكن ماذا تقولون ملن أسقط 

الكلمة كلها مبعناها ومبحتواها؟“.
وكتـــب أحدهـــم ”أال تشـــاهدون أوال تلـــك 
األوطان التي سقطت ونحن ننظر إليها بحرقة 

حتولت إلى المباالة شيئا فشيئا؟“.

وتساءل أحدهم ”هل مخرج احلرف عندنا 
أصبح أكثر أهمية من ســـيل الدماء وســـقوط 

الضحايا أمامنا ومن حولنا؟“.
وعلـــق أحدهم ”عندمـــا تصبـــح الوطنية 
تدوينة على فيســـبوك وتغريـــدة على تويتر، 
فإن كلمة موطني حتما ســـتصير ”موتني“. ال 
تلوموا إليسا، اعتبوا على ثوراتنا، ومقاومتنا 

الفيسبوكية“!
 وأجمـــع مغـــردون على أنه مـــن الواضح 
أن املغنيـــة صاحبة املوقـــف الصارم املعارض 
للنظام الســـوري وجدت في نشـــر األغنية في 

هذا التوقيت رسالة سياسية.
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أبرز تغريدات العرب

البحرينمصرالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@Ayadjamaladdin  
كل راية غير رايات األوطان، إمنا 
هـــي راية غـــادرة. كل هوية ترفع 
غيـــر هويـــة األوطان هـــي راية 
زائفة شريرة خبيثة تهدف لسفك 

الدماء والثروات.
******

@Sabah_Nahi 
االماكـــن : فيها الـــوالة والطغاة 
الســـجون والنجـــاة فيها االقمار 
واالشـــجار  واالســـحار  واالقدار 
واالثريـــاء  الفقـــراء  كل  فيهـــا 
املعدمون واملتخمون أشد وأقسى 

أوجاعها، ان يحرم منها أهلها.
******

@Dr_3edan 
فـــي بغداد… املثقفـــون يصنعون 
اجلهـــل  إرادات  رغـــم  احليـــاة 
بتفجير األمل حضارتنا ال تعرف 
اليأس عزف النشيد الوطني فوق 

االنفجار.
******

@2004Noor  
العراق على أبواب التقسيم لتبدأ 
بعده مرحلة النزاعات الداخلية.. 
كمـــا ســـتبقى وصمة عـــار على 
جبـــني احلـــزب احلالـــي احلاكم 

وأفراده!
******

@free2015man
طبعـــا فـــي العراق شـــعب واحد 
ملئـــات الســـنني حتى عـــام ٢٠٠٦ 
حيث بدأ التطبيق العملي لفصل 

الشعب طائفيا. 

@bashar__asad 
"انفلونـــزا  اســـمه  مـــرض  هنـــاك 
الصبابيط" انتشـــر بشكل كبير بني 
أنصـــاري.. أعراضـــه الركض على 
البـــوط العســـكري عند مشـــاهدته 
وتقبيلـــه وشـــمه ووضعـــه علـــى 

الرأس.
******

@saleelalmajd1  
مصطفـــى محمد أمـــني فرقة حزب 
البعث سابقا يظهر بإصدار لداعش 
وهو يـــوزع أوراق اســـتتابة على 

املدرسني بعد أن أصبح أميرا.
******

@6aret 
مجانـــني أركان النظام يتصارعون 
على ما تبقى في سلطتهم الزائلة.. 
وليـــس علـــى هروبهـــم.. وال على 

التسوية مع الثوار.
******

@ahmadfarha4
لن تنتصر الثورة الشـــامية اال اذا 

اعتبرت داعش أخطر من النظام.
******

@Aboomar1239  
لـــن ينســـى الســـوريون: أن والدا 
وولـــده كانـــا معتقلـــني فيجبر كُل 
واحد منهـــا بتعذيب اآلخر. ويؤمر 
كل واحد منها بالبول على اآلخر !

******
@3anzehWalo6aret 
تسأل نفســـك: ما الذي قدمه األسد 
ملؤيديـــه غيـــر الفقر؟ ال شـــيء.. ما 
الذي فعلوه؟ قدموا أرواحهم ألجله. 

@m_alsaeidi  
الســـعودية حمرت العني وبعدها 
رتبت بيت احلكم بطريقه شبابية 

وأكثر تطلعا وانفتاحا.
******

@allahim
آخر موضة االرهاب جهاد املغازل 
حيـــث حاولـــت شـــهرزاد داعش 
االيقـــاع برجـــل أمن الســـتدراجه 
واغتياله.. هذا حالل اما احلرام؛ 

ان تخرج املرأة لكسب رزقها.
******

@Nafe3AlYasi
مريضة كبيرة في الســـن تكلمني 
عن شـــهامة وكرم زوجها وخارج 
عليهـــا  مكتـــوب  ورقـــة  الغرفـــة 
(الرجاء عدم إخبار الوالدة بخبر 

وفاة الوالد).
******

@Abdullkowaileet
كل اخلاليا اإلرهابية (من القاعدة 
إلـــى داعـــش) التـــي مت القبـــض 
عليها، لـــم يكن فيهـــا علماني أو 
واحـــد.. فســـبحان من  ليبرالـــي 

هداهم وأبعدهم عن الشر.
******

@al_3rby
لكل ســـاذج أو غبي.. احلديث عن 
ايران ال عالقة له بالشيعة العرب.. 
إال من كان هواه فارســـيا ســـواء 

كان سنيا أو شيعيا.
******

@h_a_m_19
من هو رجل الدين؟ خاليا داعش.

******
@Official3ziz
في زلزال نيبال حتطم كل شيء ما 
عدا متثـــال بوذا ولم يطلع مطوع 

بوذي يشاهق انه دين احلق.

@UNICEF_Yemen
منظمة اليونيسف في اليمن

@LASTWISDOM1 
املبالغة في إظهـــار صالح املظهر 

دليل نقص في صالح اجلوهر.
******

@AlyaaGad  
فاروق الباز: املؤسسات احلكومية 
ترهلت بســـبب "كله متام يا فندم" 

#لغتهم_اجلميلة.
******

@nabilelhalfawy  
في يومها العاملي حرية الصحافة 
تعني فصل امللكية عن التحرير. ال 
حبـــس في قضايا النشـــر. تقاليد 
املهنـــة (حتـــري الدقـــة واالتصال 
مبوضـــوع اخلبر واحلـــق في رد 

مكافئ..الخ).
******

@HebaSaaleh 
الشـــيء الوحيد الـــذي اتفق عليه 
مؤيدو النظام ومعارضوه هو أنه 
ليست هناك منظومة أو فريق عمل 
أو فلســـفة موحـــدة إلدارة الدولة. 

الهرجلة حتكم مصر.
******

@Amani207 
ســـيبقى الفرق بيننا وبينهم انهم 
ال يريدونها مثل ســـوريا والعراق 
ونحن نريدها مثل اوروبا والدول 

املتقدمة #ينايرجيه_وافتخر.
******

@MariamArafat 
واملجـــازر  املجاعـــات  فلنتـــرك 
واالغتصاب  والتحرش  واحلروب 

والنفاق ونتكلم عن احلجاب.

@khalidalkhalifa 
وبدبلوماســـيتك،  بـــك،  تأثـــرت 
ولينـــك فـــي مختلف  و بحزمـــك 
املواقف والظروف. فكيف ال أتأثر 

بخبر ابتعادك.. سعود الفيصل.
******

@GhadaSabt  
#باألحمر: صار واضحًا استهداف 
«احلقوقيـــة»  املنظمـــات  بعـــض 
للبحريـــن، لذلك ينبغـــي أن تكون 
لنا سياســـة واضحـــة جتاهها ال 

يشوبها أي التباس.
******

@Saeed_AlHamad 
اجلمـــري  منصـــور  أن  يبـــدو 
يسوق نفســـه كوسيط بني احلكم 
دور  انحسار  مستغال  واملعارضة 
الوســـيط الســـابق مـــع مالحظة 
ان االثنـــني كانا قياديـــني الحرار 

البحرين!!
******

@RaedaSabt
كلما ازدادت مساحة احلرية التي 
متنحها الدولة للمنظمات املمولة 
املشـــبوهة كلمـــا زادت مســـاحة 
يســـتقوون  املخربون  اٍالرهـــاب.. 

بالعمالء.
******

@alohali_fahad
رغـــم كل جرائم طهـــران بالعراق 
منـــذ ســـّلمه لهـــا برميـــر.. إال أن 
أتباعهـــا يرونهـــا منقـــذة ومالك 
رحمة ألهـــل العـــراق! رمبا هكذا 
يريدونها لنا بوطننا؟! #ال ننخدع.

سوريا

عندما تصبح الوطنية تدوينة على فيسبوك 
أو تغريدة على تويتر، فإنه من الطبيعي أن 
تثور ضجة ال تهدأ عندما تســــــتبدل كلمة 
ــــــي بـ"موتني" غير مبالني إن ســــــقط  موطن

الوطن حقا.

@majedalraeesi1 
قالدة أحد احلوثيني بعد مصرعه 
فـــي اليمن حتتوي علـــى صورة 
اخلمينـــي ووصيتـــه باإلضافـــة 
ملفتاح دخول اجلنـــة! أين تركوا 

عقولهم؟
******

@iranianaffairs 
لدينا فـــي دول اخلليـــج العربي 
اخلطـــاب  فـــي  واضـــح  خلـــل 
اإلعالمي املوجه إلى "اآلخر"بشكل 
عام واآلخـــر الغربـــي على وجه 
إلى  يحتـــاج  األمر  اخلصـــوص. 

مشروع ضخم.
******

@Ayadjamaladdin 
ومعه  يولـــد  اليمانـــي  املواطـــن 
عاصفة  وكالشـــينكوف.  خنجـــر 
احلزم تزودهم باالسلحة، ولكنها 

سُتَهّرب مرة اخرى للسعودية!
******

@alasaadim 
لن تستقر األوضاع حتى تستقر 
عـــدن ولن يتـــم هـــذا إال بخروج 
السالح والســـفاحني منها. لعنة 

عدن ستحل على كل البالد.
******

@abuabdelaziz   
أصبح واضحـــا أن إيران تتبنى 
كل مفلس من العرب الذين باعوا 
في  طمعا  وعروبتهـــم  كرامتهـــم 
الســـلطة وال يهمهـــا مـــا يقع من 

مآس حتى لعمالئها.

ساخرون يدعون أوباما الوطن العربي يصحو على طبول الوطنية {موتني}

إلى ضبط النفس

مغردون يتفقون على أن نشر األغنية في هذا الظرف رسالة سياسية

هو  المغردين  أزعــج  مــا  أكثر 

لكلمة  ــيــســا  إل ــطــق  ن ســــوء 

كلمة  إلــى  وتحويلها  موطني 

{موتني}

◄

[ مغردون: كيف أصبح إسقاط حرف قضية أهم من إسقاط الوطن

أضافت شركة فيسبوك خدمة إجراء اتصاالت الفيديو على تطبيقها للدردشة {مسنجر}. وقد أطلقت الخدمة الجديدة في ١٨ 

بلدا، فيما من املقرر أن تضاف الخدمة إلى مناطق أخرى في العالم خالل األشهر املقبلة. وقالت فيسبوك إن اتصاالت الفيديو 

ستوسع سبل التواصل بني مستخدمي الشبكة االجتماعية، وتتيح ألكثر من ٦٠٠ مليون مستخدم االستفادة من الخدمة.



قيس أبو سمرة

} يقــــول فتحي حيدارية (40 عاما) ”منذ نحو 
20 عاما أعمل في صناعــــة الفريكة، التي تعد 

مهنة توارثناها عن آبائنا وأجدادنا“.
ويوضح حيدارية ”أعيل أســــرتي المكّونة من 
12 فــــردا من هذا العمل“، الفتــــا إلى أنه يعمل 
في تســــويق المنتج بعد عملية التصنيع على 

مدار العام.
وعن صناعــــة الفريكة، يضيــــف حيدارية 
”منذ ســــاعات الفجر األولى نبدأ بنثر ســــنابل 
القمــــح على البيــــدر، وهو عبارة عن ســــاحة 
واســــعة يجمــــع فيهــــا القمح، ونتركــــه لنحو 
ساعتين تحت أشــــعة الشمس، ثم تبدأ عملية 

الشواء“.
ويستخدم في شــــواء القمح غير الناضج، 
النيران المنبعثة من ألســــنة خراطيم موصلة 
بعبوات غــــاز، تقلب خاللها ”ســــنابل القمح“ 

لتصبح مشوية.
بينما يسلط حيدارية النيران تجاه القمح، 
يعمــــل الشــــاب عبدالكريم خليفــــة (18 عاما)، 

بتقليب القمح بواسطة أدوات خاصة.
يقــــول خليفــــة ”أعمــــل منذ نحــــو عامين 
بالفريكــــة، التي تعد فرصة لكســــب الرزق في 
مثل هــــذا العام مــــن كّل ســــنة“، مضيفا ”أنا 
طالــــب بالثانوية العامة، أعمل بهذا الموســــم 

عدة أيام، وأعشق هذه المهنة“.
وعادة مــــا يســــتمر موســــم الفريكة نحو 
40 يومــــا مــــن كل عام بين قطف وشــــواء (في 
فترة تمتد خالل شــــهري أبريل ومايو)، بينما 

يأخــــذ أوقاتا أخــــرى في عمليــــات التجفيف 
والتنقيــــة والتغليف حتــــى يصبح بين أيادي 

المستهلكين.
ويأمل مصّنعو الفريكــــة هذا العام تطّورا 
كبيــــرا في المحاصيل، نتيجــــة هطول كميات 

كبرى من األمطار خالل الشتاء الماضي.
وبينما يعمل العّمال المقّسمون فرقا، على 
شــــواء القمح، يقوم آخرون بجمعه بعد عملية 
الشــــواء، ومن ثّم نقله عبــــر عربات يدوية قبل 
عملية القيام بعملية فرز آلية، تصّفي الحبوب 
مّمــــا يعلــــق بها مــــن شــــوائب، وتعبئتها في 
أكياس خاصة، ونقلها آخر األمر إلى مصانع 
خاصة للتنقية والتغليــــف، في حين أّن جزءا 
من المنتج يســــّوق يوميا، حيــــث يؤكل طريا 

مشــــويا، دون إعــــادة طهيه. وال يمكــــن لزائر 
البيــــدر أن يتّعرف على شــــخصيات العاملين 
فيه، بعدما اختفــــت معالم وجوههم وكفوفهم 
واكتســــت بلــــون ”الشــــحبار األســــود“، وهو 

الرماد الناتج عن احتراق الفريكة.
يقول رائد زغلول، (42 عاما)، بينما يواصل 
عملية فرز الحبوب عن الشوائب ”المثل يقول: 
خّبي (اختزن) قرشــــك األبيض ليومك األسود، 
أّما هنا فالعكس صحيح: خّبي قرشك األسود 
ليومك األبيض“، في إشــــارة إلى الحالة التي 
يبدو فيهــــا العّمال نتيجة العمــــل المتواصل 

وسط ألسنة النيران.
ويضيــــف زغلول ”من هذا العمل ســــنحّج 
إلــــى بيــــت اللــــه الحــــرام، ونربــــي أبناءنــــا 

ونطعمهــــم، ونكســــوهم“. يذكــــر أّن غالبيــــة 
العمال، هم إّما موظفــــون حكوميون أو طلبة 
جامعات وخّريجون يعملون ألسابيع بموسم 
تصنيع الفريكة لكسب دخل إضافّي موسمّيا.

ويعمــــل زغلول، منــــذ 30 عاما، في صناعة 
الفريكــــة، حيــــث يقــــول ”كان عمــــري 12 عاما 
عندما بدأت بمســــاعدة والدي بهــــذه المهنة، 

وما زلت أمارسها حتى يومنا“.
كما يشــــتغل زغلول عامال في البناء، وفي 
موســــم الفريكة يترك عمله ليلتحق بعشــــرات 

العّمال الذين يصنعون الفريكة.
ورغم ما يعانيه العّمال من مشــــقة ساعات 
طويلة مــــن العمل والتلّوث، فإّنهم يرون متعة 

خاصة في هذه المهنة،

تظهر بســــماتهم رغم سواد وجوهم، وهو 
ما يبــــدو من خــــالل تبادلهــــم للنــــكات تارة، 
وترديد األغاني الشــــعبية الفلســــطينية تارة 

أخرى طيلة وقت العمل.
إيهاب شــــحادة (35 عاما)، يعمل منذ نحو 
20 عامــــا في صناعة الفريكــــة، يقول ”الفريكة 
أكلة متوارثة كما صناعتها، توجد في كل بيت 

فلسطيني، وبالمطاعم والفنادق“.
ويتابع ”نســــّوق منتجاتنا في األســــواق 
الفلســــطينية، وغالبيــــة اإلنتــــاج توّجــــه إلى 
مصنــــع خــــاص لتعبئــــة الفريكــــة، ومــــن ثّم 
بيعهــــا مغلفــــة بــعد تنشــــيفها وتنقيتها مــن 

الشوائـب“.
ويقطــــف الصانعون ســــنابل قمحهم، غير 
الناضج، من ســــهل جنين الــــذي يعّد امتدادا 
لمرج بن عامر، وهو أكبر الســــهول التاريخية 

في فلسطين.
وحسب شــــحادة، فإّن الفلسطينيين كانوا 
يســــتخدمون طرقــــا بدائية في حــــرق القمح 
وشــــوائه، بواســــطة األعشــــاب والحطب، في 

حين يستخدمون اليوم غاز الطهي.
يذكــــر أّن الفريكة، التي يتــــّم إعدادها من 
سنابل القمح غير الناضجة، تستخدم طعاما 
يقــــّدم مع حســــاء، وتعّد وجبة رئيســــية على 

مائدة اإلفطار خالل شهر رمضان.
والمعلــــوم أّن الفريكــــة، بصرف النظر عن 
تغّير التســــميات، فإّنها تنتج أساســــا في كّل 
من فلسطين واألردن وسوريا ولبنان والعراق 
ومصر وتركيــــا، وال يوجد لدى وزارة الزراعة 
الفلســــطينية أي إحصائيــــات بشــــأن كميــــة 

اإلنتاج السنوية.
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يبدي كثير من ســـكان بروناو، البالغ عددهم ١٧ ألف نســـمة فقط، تحقيق
رغبة في أن يتحول "بيت هتلر" إلى مركز لرعاية الالجئني، ومنهم من 

يرغب في أن يقام فيه متحف عن تحرير النمسا.

يعمل املئات من الفلسطينيني خالل شهري أبريل ومايو، في صناعة 
"الفريكة"، وهي إحدى أشـــهر وأقدم األكالت الشعبية الفلسطينية، 

وأهم الصناعات الغذائية في مدينة جنني، شمالي الضفة الغربية.

يحتشد العشـــرات من املناهضني للنازية، سنويا، أمام البيت الذي 
ولد فيه أدولف هتلر بمدينة براونو-ام-اين غرب النمسا، وهو تقليد 

ال يروق للسكان الرافضني لوصم مدينتهم بالعار.

} براونو-ام-اين (النمسا) - احتشد العشرات 
من النمســــاويين المناهضيــــن للنازية، أمس 
فــــي مدينــــة براونو-ام-ايــــن غرب النمســــا، 
علــــى غرار كل عام، مرتدين ســــترات ســــوداء 
ونظارات شمســــية، وذلك فــــي تحّرك ال يروق 
كثيــــرا للســــكان الذيــــن يرفضــــون أن توصم 

مدينتهم بالعار لمجرد أن هلتر ولد فيها.
وتجّمع المحتشــــدون أمام المبنى الكبير 
الــــذي ولد فيه أدولف هتلــــر في ابريل من 
العام 1889، شاهدا على تاريخ لم تطو 

صفحته تماما بعد.
وتضم مدينة براونو-ام-اين 
الصغيرة، الواقعة عند الحدود 
النمســــوية مــــع بافاريــــا 
األلمانية، إضافة إلى هذا 
تذكارية  لوحــــة  المنــــزل، 
النازية،  ضحايــــا  لتكريم 
ُجلبت من مركز االعتقال 
"ماوثاوســــن"  النــــازي 

الذي قتل فيــــه 118 ألف شــــخص، تقول: "من 
أجــــل الحرية والديمقراطيــــة.. ماليين القتلى 

يذكروننا: أبدا لعودة الفاشية".
غيــــر أن ذلك لم يحل دون توجيه انتقادات 
لســــلطات المدينــــة، ومنهــــا انتقــــادات بأنها 
تغــــّض الطــــرف عن وجــــود بيت هتلــــر، كما 
تقول اســــتريد هينز منظمة تجمع النشــــطاء 

المعادين للنازية.
ومنعا لتحّول المنزل إلى محجة للنازيين 
الجدد، وقعت الســــلطات النمساوية في العام 
1972 عقد إيجار مع مالكته غرليند بومر، تدفع 
بموجبــــه أربعة آالف و800 يورو شــــهريا، 
علــــى أن يســــتخدم البيــــت للنشــــاطات 
اإلداريــــة،  أو  واالجتماعيــــة  الثقافيــــة 
بحســــب ما شرح كارل هينز غراندبوك 
الداخليــــة  وزارة  باســــم  المتحــــدث 

النمساوية.
كمــــا  هتلــــر"،  "منــــزل  أّن  ُيذكــــر 
يســــميه الســــكان المحليــــون، كان 
قد تحــــّول بذلك إلــــى مركز رعاية 
للمعوقيــــن، خصوصــــا وأن هذه 
الفئة من البشــــر كانت مستهدفة 

مــــن النازييــــن. وبعــــد 35 عامــــا، فســــخ عقد 
اإليجار، بين الســــلطات النمساوية وصاحبة 
البيت، لرفضها إجراء أعمال تجديد وصيانة 

ضرورية.
ومنــــذ العــــام 2011، صار هــــذا البيت ذو 
الطبقــــات الثالث خاليا مــــن الحركة، وهو ما 
يثير اســــتياء الســــلطات التي أنفقت منذ ذلك 
الحيــــن 240 ألف يــــورو، بدل إيجــــار مبنى ال 
تســــتخدمه، مّما جعلها تفقد صبرها بشــــأن 

تبديد أموال دافعي الضرائب.
ويقــــول غراندبــــوك "لقد تقدمنــــا بعرض 
لشــــراء المنــــزل، ونفكــــر أيضا فــــي احتمال 

امتالكه".
وُيبــــدي كثير من ســــكان برونــــاو، البالغ 
عددهــــم 17 ألــــف نســــمة فقــــط، رغبــــة في أن 
يتحــــّول البيت إلــــى مركز لرعايــــة الالجئين، 

ومنهــــم من يرغب فــــي أن يقام فيه متحف عن 
تحرير النمسا. أما مالكة المنزل، التي ورثته 
عن عائلتهــــا المالكة له منذ أكثر من مئة عام، 
لم يقطعها ســــوى بضع ســــنوات من الحقبة 

النازية، فإّنها تلزم الصمت دائما.
ويقــــول المــــؤرخ فلوريان كوتانكــــو "لقد 
ورثت المنزل، وهي تتقاضى المال، وال تحترم 
بنــــود االتفاق.. كان بإمكانها أن تفعل شــــيئا 

تاريخيا.. أن تسلم البيت للسلطات".
ويؤكــــد كوتانكــــو، على غرار الناشــــطين 
المعاديــــن للنازية الذين يتظاهرون كل ســــنة 
قبالة المنــــزل، أن مدينة براونو-ام-اين يجب 

أن تتصدى لهذا التاريخ المظلم.
ويقــــول "تدمير المنزل أو تفجيره لن يحل 
المشكلة ألن الســــحر لن يذهب بذهابه، بل إن 
النــــاس يريدون أن يروا أين ولــــد هذا الرجل 
الــــذي كان قــــادرا على القضاء علــــى جزء من 

الشعب في ألمانيا والنمسا وغيرهما".
في المقابــــل، يرفض جورج فوياك، رئيس 
بلدية المدينة، وصمها بالعار لمجرد أن هتلر 
ولــــد فيها، قائال إّن "الناس هنا ال يســــتحقون 
أن يحملــــوا وصمــــة عــــار، فهــــذه المدينة لم 

تكن مســــرح الجرائم النازية، وإنما جريمتها 
الوحيدة أن هتلر ولد فيها". وسواء رغب أهل 
المدينــــة أم ال، فإنها مازالت متصلة بالتاريخ 
النــــازي، ومــــن ذلــــك مثــــال أنها مذكــــورة في 

الصفحات األولى من كتاب "كفاحي" لهتلر. 
ومع ذلك فإّن بعض سكان المدينة، بحسب 
الكاتبة مونيكا راشــــوفر رئيسة تحرير إحدى 
الصحــــف المحليــــة، بــــدؤوا يواجهــــون هذا 
الماضــــي ويتعاملون معه، وقــــد تخلوا مثال 
عن العادة التي كانت سائدة بتضليل السّياح 

الراغبين بالوصول إلى "منزل هتلر".
وتقول راشــــوفر "حين يكون لدّي ضيوف، 
اصطحبهــــم لرؤيــــة منــــزل هتلــــر والنصــــب 
التــــذكاري لضحايــــا النازية.. هــــذا جزء من 

تاريخ المدينة".

رغم مرور ستني عاما على انتحار أدولف 
هتلر، في الثالثني مــــــن أبريل ١٩٤٥، فإّن 
ــــــة براونو-ام- ــــــه مازال ماثال في مدين ظل

اين، مســــــقط رأســــــه غرب النمسا، حيث 
يســــــعى الســــــكان إلى املصاحلة مع هذا 
اإلرث الثقيل، غير أّن املتظاهرين ســــــنويا 
أمــــــام بيته أبوا، هــــــذا العــــــام أيضا، إّال 
تذكيرهم باالبن العاق للمدينة الذي خّلف 

عاًرا ال متحوه السنون.

على ربوة متعالية من جبل بلدة عجة الواقعة 
جنوب مدينة جنني، شمال الضفة الغربية، 
ميضي ما يزيد عن ٨٠ عامال فلســــــطينيا، 
ــــــني ألســــــنة النيران  أيامهــــــم منتشــــــرين ب
ودخانها، لصناعة ”الفريكة“، إحدى أشهر 
وأقدم األكالت الشعبية الفلسطينّية، وأهّم 

الصناعات الغذائية في املنطقة.

لعنة هتلر مازالت تخيم على مسقط رأسه بعد ستين عاما على انتحاره
[ سكان براونو يرفضون وسم مدينتهم بالعار لمجرد والدة هتلر فيها [ تضليل السياح الراغبين في الوصول إلى منزل هتلر

ألسنة النيران تلفح سنويا، طيلة شهرين، العاملني في صناعة الفريك

تظاهرات انتظمت األمس أمام البيت الذي ولد فيه الزعيم النازي ذكرت سكان براونو بإرث ثقيل يرغبون في نسيانه

الفريكة قمـــح غير ناضج ينغمس 
فـــي شـــوائه، فتلتحـــف  العمـــال 
وجوههم بسواد الرماد، إلى درجة 

عدم تمييز أحدهم عن اآلخر

◄

فلسطينيو جنين يغترفون أشهر أكالتهم من ألسنة اللهب

ّ

جورج فوياك:
الناس هنا ال يستحقون أن 

يحملوا وصمة عار، فالمدينة 
لم تكن مسرح الجرائم النازية

فلوريان كوتانكو:
المدينة يجب أن تتصدى 

لهذا التاريخ المظلم.. تدمير 
المنزل لن يحل المشكلة

تطو  1889، شاهدا على تاريخ لم 9العام
صفحته تماما بعد.

وتضم مدينة براونو-ام-اين 
الصغيرة، الواقعة عند الحدود 
النمســــوية مــــع بافاريــــا 
األلمانية، إضافة إلى هذا 
تذكارية  لوحــــة  المنــــزل، 
النازية،  ضحايــــا  لتكريم 
ُجلبت من مركز االعتقال 

م

"ماوثاوســــن"  النــــازي 

118 الذي قتل فيــــه
أجــــل الحرية والدي
يذكروننا: أبدا لعود
غيــــر أن ذلك لم
لســــلطات المدينــــة
تغــــّض الطــــرف عن
ي

تقول اســــتريد هين
المعادين للنازية.
ومنعا لتحّول ال
الجدد، وقعت الســــ
1972 عقد إيجار مع
بموجبــــه أربعة
علــــى أن يســــ
واال الثقافيــــة 
بحســــب ما
المتحــــدث
النمساوية
ُيذكــــر
ي

يســــميه
قد تحــــ
للمعوقي
الفئة م

ّ



} برليــن  - رصدت دراسة حديثة ما ال يعجب 
الرجـــل في صيحات موضة النســـاء الخاصة 

بالمالبس والشعر واألحذية.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي نشـــرها موقع 
”غوفيمنين“ األلماني مســـتندة على استطالع 
للرأي شمل فئة من الشباب والرجال بداية من 
18 عاما، أن البلوفـــرات الصوفية الفضفاضة 
التي تكون عادة أكبر بمقاســـين أو 3 من حجم 
المـــرأة، تحتل المركز األول فـــي قائمة األزياء 

التي يراها الرجال ”قبيحة“.

وأكدت الدراســـة أنه على الرغم من اإلقبال 
الشديد من الفتيات والنساء على طالء األظافر 
باللونين األزرق واألخضر، إال أن هذه الموضة 
تعد مزعجة جدا للرجال، يليها قطع المالبس 
المصنوعة مـــن الفراء الصناعـــي والمالبس 

المصنوعة من أقمشة على شكل جلد النمر.
كما بينـــت أن ارتداء بلـــوزة تحتوي على 
رســـومات مستطيلة مع ســـروال مقلم، وكذلك 
الفساتين التي تعلوها ياقات بألوان مختلفة، 
من الموضات التي ال تروق للكثير من الرجال.

وتوصلت الدراســـة فيما يتعلق بموضات 
الشـــعر، إلى أن موضة تلوين أطراف الشـــعر 
بلون مختلف عـــن اللون الطبيعـــي، تصدرت 
قائمة األشـــياء المزعجة للرجل، رغم رواجها 

الشديد في عالم الموضة.
وأشـــارت إلى أنـــه في الوقت الـــذي يدرك 
فيـــه الكثير من الرجال أهميـــة اقتناء األحذية 
بالنسبة لحواء، إال أن بعض أشكال األحذية ال 
تعجبهم، مثل األحذية ذات النصف رقبة والتي 

تكون بين الحذاء العادي والحذاء الشتوي.

} أبوظبــي - قالت الدكتورة أمل القبيســـي، 
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم: تعد مبادرة 
أبوظبـــي تقرأ فرصة ثمينـــة يؤكد من خاللها 
االحتياجـــات  ذوي  حقـــوق  علـــى  المجلـــس 
الخاصة، وســـعيه نحـــو تحســـين مهاراتهم 
وتنمية شـــعورهم بالثقة، مشيرة إلى أن هذه 
المبادرة تقدم أفضل الفرص لهذه الشريحة من 
الطلبة، خصوصا في هذه المرحلة الحاســـمة 
التي تمر بهـــا الدولة بما يصاحبها من تطور 
ونهضة مســـتمرة في كل قطاعات الحياة، وما 
يطرأ على العالم من تحوالت سريعة في أنماط 

الحياة والتعليم والتدريب.
وأضافـــت ”لـــكل طفل الحق فـــي التعليم“ 
هـــو شـــعار عالمـــي ترجمه مجلـــس أبوظبي 
للتعليم إلـــى واقع ملموس من خـــالل العديد 
مـــن المبـــادرات التـــي هدفت إلـــى دمج ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة في منظومـــة التعليم 
وذلـــك لضمـــان تحفيزهـــم ومنحهـــم أفضـــل 
الفـــرص التعليمية، األمر الـــذي يحفز الطلبة 

الباقين على مواجهة التحديات.
وأوضحـــت أمـــل القبيســـي، أن مـــدارس 
أبوظبي قادرة علـــى التعامل مع ما يزيد على 
12 نوعا مختلفا من االحتياجات الخاصة منها 
ضعـــف الســـمع والبصر والتوحـــد، واإلعاقة 
السلوكية،  واالضطرابات  والحركية،  العقلية، 
مشـــيرة إلى أن المجلس طـــور برامج جديدة 
لهؤالء الطلبة تواكب أحدث النظم العالمية في 
مجال دمـــج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
عن طريق توفير الدعم الالزم لهم داخل فصولهم 
ســـواء عبـــر إمدادهم باألجهزة المســـاندة أو 
المعلميـــن المتخصصيـــن المؤهلين للتعامل 
مع فئـــات اإلعاقة، باإلضافة إلى التوســـع في 
إنشـــاء غرف المصادر المتخصصة في أغلب 
مدارس أبوظبي والعين والغريبة، وقد أنشـــأ 
المجلس فصول تربية خاصة للتدريس لفئات 
محـــددة من اإلعاقات داخـــل المدارس العادية 

مثل فئة الصم.
وأشـــارت إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم 
جهـــز جميـــع المـــدارس لتلبـــي احتياجـــات 

الطلبة مـــن ذوي اإلعاقات، حيث وفر األجهزة 
والوســـائل التعليميـــة لدعم عمليـــة تعلمهم، 
كذلـــك يحـــرص المجلـــس على إشـــراكهم في 
جميع األنشـــطة الصفية والالصفية، وبرامج 
علوم الروبوتات لتحفيزهم على االستكشـــاف 
والتعلـــم وتفعيـــل مهاراتهـــم المتعـــددة عبر 

المشاركة في النشاطات العلمية.
مـــن جانبها قالـــت هناء علـــي الحمداني، 
مســـؤولة مبـــادرة أبوظبـــي تقـــرأ فئـــة ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة: إنـــه لضمـــان تنوع 
الفعاليات وشـــموليتها أضافت اللجنة العليا 
للمبادرة هذا العام شريحة مهمة من المجتمع 
أال وهي فئـــة ذوي االحتياجـــات الخاصة، ما 
يعزز من فكرة المســـاواة فـــي الحقوق تنفيذا 
لمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، حيث أعـــدت اللجنة 
العليا جملة من الفعاليات واألنشطة الموجهة 
باألســـاس إلى الطالب مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصـــة ســـيتم تنفيذهـــا داخـــل المدارس 
بالتعـــاون مـــع معلمـــي ومعلمـــات التربيـــة 
الخاصـــة وفق منهجيـــة مخطط لها مســـبقا 
بحيث تتوفر الركائز األربع للمبادرة (المعرفة 
والمـــرح واالبتكار واإللهام) في كل األنشـــطة 

التي سيشاركون بها.
وقالت الحمداني ”طلبة ذوي االحتياجات 
الخاصة ســـيكون لهم الحـــظ األوفر هذا العام 
في جناح المجلس بمعـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب، حيث سيشـــارك الطالب مع معلميهم 
والوســـائل  األجهـــزة  معهـــم  مصطحبيـــن 
واألدوات المعينـــة علـــى القـــراءة كل حســـب 
إعاقته، حيث ســـتتضمن هذه األجهزة، جهاز 
وآخـــر  الســـمع،  ضعـــاف  للطـــالب  إم“  ”إف 
للتغذية الســـمعية المرتدة (DAF) لمن يعانون 
اضطرابات الطالقة، وجهاز ”برايل ســـينس“ 
للطالب المكفوفيـــن، وأجهزة للطالب ضعاف 
البصر وتشـــمل نظام الكاميـــرا المرئية (فليك 
كاميـــرا) وجهـــاز ”كروبـــات“، وجهـــاز ”كلير 
نـــوت“، وجهـــاز ”ســـنو“ ســـنو 7HD، وجهاز 
”فيزيو بـــوك“، وجهـــاز ”زوم ماكـــس مارس“ 
للطـــالب ضعاف البصـــر، باإلضافة إلى جهاز 

”بوك ســـينس“ للطالب المكفوفين“. وأضافت 
”حرصت اللجنـــة العليا وفريـــق العمل القائم 
علـــى المبـــادرة علـــى أن تحقـــق الفعاليـــات 
واألنشطة المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة، 
الهدف من دمج هذه الشريحة من الطالب، كما 
اســـتهدفت اللجنـــة من هذه األنشـــطة تحفيز 
الطلبـــة العاديين على التفاعـــل مع هذه الفئة 
في المجتمع، ما يزيد ثقة المعاقين بأنفســـهم 
ويجعلهـــم أكثـــر إنتاجية وإيجابيـــة وأفضل 

نفسيا واجتماعيا“.

الفعاليـــات  أهـــم  الحمدانـــي  وعـــددت 
المخصصـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
والتي تتضمـــن مطوية تعـــرف بأجهزة ذوي 
االحتياجـــات الخاصة مـــع التوصيف والفئة 
المســـتهدفة، وأخرى تمثل جميـــع اإلعاقات، 
حيث توضـــح التعريـــف والخصائص وطرق 
الكشـــف المبكر والعالجات المتاحة والخدمة 
التي يقدمها مجلس أبوظبي للتعليم، ووسيلة 
أخـــرى عبارة عن علبة بهـــا بطاقات من أقوال 
العظمـــاء مكتوبـــة بطريقة برايـــل للمكفوفين 
وللمبصرين، وميدالية االســـم اإلشـــاري وهي 
عبـــارة عن ميدالية على شـــكل عدد من أحرف 

الهجاء األصبعي للصم والبكم.
ومـــن الوســـائل أيضـــا إضـــاءات وأقوال 
حـــول القـــراءة ”أقوال صنعـــت عظماء“ وهي 
عبارة عـــن مجموعة من البطاقـــات تحمل كل 

بطاقة عبارة عن القراءة، وهناك وسيلة خاليا 
برايل واللوحة الخاصة بتركيب الكلمات وهي 
عبـــارة عن لوحة كبيرة مصممة بشـــكل يماثل 
خاليا برايل الســـت بحيث يتمكن الطالب من 
كتابة اسمه بطريقة برايل، وهناك أيضا كتاب 
التلويـــن والـــذي يحكي قصة حمـــد المغامر، 
حيـــث تعبـــر كل ورقة عـــن إحـــدى اإلعاقات، 
حيث تهدف إلى التنبيـــه بيوم االحتفال بهذه 
اإلعاقة مثل اليوم العالمي للصحة النفسية 10 
أكتوبـــر، واليوم العالمـــي للعصا البيضاء 15 

أكتوبر، وغيرهما.
ولفتت إلى أن فعاليات الحملة ســـتتضمن 
قيـــام الطالب بالصـــف الخامـــس، والمصاب 
بمـــرض طيـــف التوحد، أحمد ســـالم النيادي 
بعرض عملي يتضمن تركيب وبرمجة روبوت، 

حيث سيعرض رسوماته مع التعليق عليها.
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◄ تعلم مدرسة 216 في حي بروكلين 
بنيويورك تالميذها الزراعة والطبخ 

وبيع الفاكهة والخضار، باإلضافة إلى 
األعشاب. ويزرع الطالب في حديقة 

المدرسة فاكهة وخضروات متنوعة. 
ويتضمن منهاج المدرسة دروسا 
لطهو الوجبات الصحية، والتي 

يتناولها الطالب والمدرسون.

◄ كشفت دراسة مصرية حديثة 
تقدمت بها مجموعة من األطباء 
في علم الخصوبة بجامعة عين 

شمس، أن احتفاظ الرجال والنساء 
بالهواتف النقالة في جيوبهم يؤثر 

على خصوبتهم بشكل كبير ويؤدي في 
حاالت إلى العجز الجنسي الكامل.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
المرأة العصرية تضع اليوم صحتها 
ولياقتها قبل كل شيء، وأن 61 بالمئة 
من النساء يفضلن ضمان حصولهن 
على طعام صحي ال يؤذي رشاقتهن 

على عالقة حب قد تنجح أو ال.

◄ كشفت دراسة طبية أن المرأة 
تصاب أكثر بالضعف الجنسي وفقدان 

الرغبة في ذلك مما يؤثر سلبيا على 
الرجل، ويؤدي بالتالي إلى معاناته 

من الضعف الجنسي بتأثير من 
زوجته دون أن تعلم هي بذلك.

◄ بينت دراسة أجراها خبراء شركة 
تجميل أن 60 بالمئة من سيدات العالم 

يكن في أسوأ حاالتهن الصحية على 
اإلطالق في نهاية األسبوع، وذلك 

نتيجة ضغوط العمل. وأوضحت  أن 
المرأة تبدو أكبر سنا يوم األربعاء في 

الساعة الثالثة والنصف عصرا.

◄ أظهرت دراسة كولومبية أن مع 
تقلص ساعات قيام المرأة بالمهام 

المنزلية، يتزايد الوقت الذي تقضيه 
جالسة إما أمام التلفزيون، أو تستخدم 

الكمبيوتر بكافة أشكاله.

[ مبادرة تنمي ثقة حاملي اإلعاقة في أنفسهم وترفع إنتاجيتهم [ الحق في التعليم شعار عالمي تحول إلى واقع ملموس
أتاح مجلس أبوظبي للتعليم وللمرة األولى فرصة المشاركة في حملة ”أبوظبي تقرأ“ لهذا 
ــــــن في مدارس أبوظبي، حيث  العــــــام أمام الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة المدمجي
ــــــة، العقلية، متالزمة داون،  يمكن لكافة فئات اإلعاقة ســــــواء الســــــمعية، البصرية، الحركي
طالب التوحد وصعوبات التعلم المشاركة في كافة فعاليات الحملة، األمر الذي يعزز من 

فكرة المساواة في الحقوق، تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص.

مجلس أبوظبي للتعليم يسعى إلى تحسين مهارات ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية شعورهم بالثقة

{أبوظبي تقرأ} يستكشف المواهب الكامنة لدى ذوي االحتياجات الخاصة

أكد املختصون على أن مصل اللنب يعد بمثابة مفتاح للسعادة، إذ 
أن تناول ثالثة غرامات منه يوميا يسهم في خفض هرمونات التوتر 

في الجسم، ويحفزه على إفراز هرمون السعادة.

لتقليل اســـتهالك الثالجة للكهرباء يجـــب التقليل من فتح بابها 
قـــدر اإلمكان، مع عدم وضع أطعمة ســـاخنة بداخلها، عالوة على 

ضبط درجة حرارتها عند 7 درجات.

أظهـــرت األبحـــاث أن مضغ الكرفس يعتبر أحـــد املهدئات للجهاز 
العصبـــي، كما أنه يفتح الفك املشـــدودة عندمـــا يرهقه اإلجهاد، 

لذلك فإن تناوله يساعد على الهدوء، ويقضي على األرق.

صيحات الموضة النسائية األكثر إزعاجا للرجال

} ال تحتاج سلمى اللومي، وزيرة السياحة 
التونسية الجديدة لمزيد من ”السلخ“  

التونسيون بما  والتجريح، فقد ”سلخها“ 
يكفي على مواقع التواصل االجتماعي، 

و“بهذلوا بحالها“، كما يقول المثل 
التونسي، إثر تصريح لها إلحدى اإلذاعات 
المحلية، حول اعتزامها تنظيم تظاهرة يتم 
فيها إنجاز أكبر علم تونسي على اإلطالق، 
لتدخل بذلك تونس موسوعة غينيس ”من 
بابها الواسع“، ومن ثم يتم تقطيعه إلى 

أجزاء صغيرة وتوزيعه، على المحتاجين 
والفقراء الستعماله كأغطية. 

فكرة مذهلة ال أعرف لماذا يعترض 
عليها التونسيون، على األقل ألنها ستنفع 

فئة كبيرة من التوانسة المساكين في 
توفير، قطعة قماش ضخمة بالبيت يمكن 
أن تستعمل ألغراض عدة من بينها على 
سبيل المثال ال الحصر، أفرشة وأغطية، 

لهم وألطفالهم (الذين تجاوزوا سن التبول 
في الفراش)،  و“مفارش“ تمد تحت أشجار 
الزيتون لجمع المحصول المبارك، وهكذا 

تكون السياحة في خدمة الفالحة، ونضرب 
عصفورين بحجر واحد، أو ”خياطة“ قطعة 
القماش المقدسة إلى ”جالبيب“ وفساتين 
تحضر بها النسوة األعراس والمناسبات 

العائلية، أو أغطية على الرؤوس تقيها حر 
الشمس ووهج الهاجرة في نهار الجنوب 

القائظ، أو مناديل لمسح األيدي واألنوف 
والطاوالت والكراسي، وفي بعض الحاالت 

النادرة، وكاستثناء تخص به العائالت 
األكثر عوزا، يمكن استعمال قطعة القماش 

كحفاظات لألطفال، أو خرقا تستعملها 
النسوة للحيض، ألنه، وكما ال يخفى على 

أحد، هناك من النسوة من يعشن الفقر 
والخصاصة، وال يملكن ثمن ”أولويز 

وليبراس“ المكلفة.
 هذا فضال عن استعماالت كثيرة 

أخرى ال تقل أهمية عما فات ذكره، صالحة 
للرجال واألطفال واألحمرة والنياق والنعاج 

وغيرها.. أضف إلى ذلك أن هذه القطعة 
المقدسة يمكن أن تستعمل للصالة، إذا 

وافق المفتي، على ذلك.
وكما ترون فإن الفكرة رائدة، ومميزة 

واستعماالتها كثيرة، وال تقتصر على 
الغطاء فقط، كما ذكرت السيدة الوزيرة، وال 

بد أنها لم تتفطن أن قطعة بهذه القداسة 
والنعومة، بعد أن ينتهي دورها كغطاء، 
يمكن أن تستعمل في تصفية المياه من 
األتربة والحشرات وغيرها، ويمكن أن 

يصفى بها حليب الماعز والبقر، وبالتالي 
ستساهم في تنقية مياهنا وحليبنا من 

الشوائب والميكروبات وتساعد على 
تحسين صحة المواطنين. ثم إن المواطن 

الذي يستعمل هذه القطعة يوميا، ال شك أن 
وطنيته ستزداد، وحبه للبالد سيفوق حبه 

ألبنائه، فهو يمسك صباحا مساء بقطعة 
من كبده، ال تقل أهمية عن قطعة من تراب 

بالده الغالي، ووزيرتنا بذلك سترفع من 

وطنية التوانسة وحبهم لتاريخهم، وفضلها 
لن يقل عن فضل بيت الشابي الشهير الذي 

قاد ثورتهم، ومن يدري لربما خرج أبناء 
الجنوب في ثورة جديدة وكل منهم يرفع 

نصيبه من الخرقة التي حصل عليها، 
وتدخل بذلك الوزيرة باب التاريخ.

يعني باختصار، الوزيرة صاحبة 
األفكار التوسعية الرائدة كانت أكثر موهبة 
وقدرة على استقراء االستعماالت المتعددة 

من باقي أبناء الوطن، فاقدي البصر، 
والعاجزين عن فهم فوائد واستدامة مثل 

هذه األفكار المميزة.
فرجاء توقفوا عن الهيذان والمغاالة 
ودعوا الوزيرة تعمل في صمت، وتقترح 
األفكار الجميلة المبتكرة، دعوها تقطع 

العلم وتوزعه على الفقراء، لماذا تحرمونها 
حب مساعدة الفقراء، والرحمة التي تمأل 
قلبها، فهي على ما يبدو ليست مناسبة 

فقط للسياحة، حيث أنها بدأت من غينيس 
وما أدراك ما غينيس، بل أيضا مناسبة 

لوزارة التنمية، ووزارة الشؤون االجتماعية 
ووزارة الصحة أيضا.

وزيرة متعددة المواهب على هذا 
النحو ال يسعنا إال فرش طريقها بالورود، 
واألخذ بيدها. فيا أصدقائي، يا أصدقائي 

الجميلين، ال تنسوا أنها أم حنون وربة 
بيت وسيدة كريمة، تشعر بما تشعر به األم 
والزوجة المعوزة، من شقاء وتعب، وبرد… 

فدعوا المرأة تقطع العلم، وصفقوا لها 
بارك الله فيكم وفي أبنائكم وأنزلهم منازل 

الوزيرة الخارقة.

لمياء المقدم

ةة ا ال ة ز الل ل تا ت ال {{

 إذا الشعب يوما مزق العلم

أسرة

باختصارجمال

انتقي أحمر الشفاه 
المناسب لعمرك وبشرتك

} أكـــد خبـــراء الجمال علـــى ضرورة 
وضع عدة أمور في االعتبار عند اختيار 

لون أحمر الشفاه المناسب.
ونصحوا صاحبات البشرة الفاتحة 
عـــن  تمامـــا  باالبتعـــاد  والشـــقراوات 
البرتقالي ألنه يؤدي إلى بهتان الوجه، 
في حين تعتبر درجات الوردي واألحمر 

الصارخ والبنفسجي مناسبة لهن.
أما صاحبات الشعر والبشرة الداكنة 
وذوات الشـــعر األحمـــر، تعـــد األلوان 
والبرتقالي  البنـــي  كدرجـــات  الدافئـــة 
األنسب لهن. أما بالنسبة لذوات الشعر 
الداكن والبشـــرة الفاتحة، فيناســـبهن 

األحمر والوردي والبنفسجي.
وأشـــار المختصـــون إلى أن شـــكل 
الشـــفاه في حد ذاته يلعـــب دورا مهما 
في اختيـــار اللون، فصاحبات الشـــفاه 
الرفيعـــة يجب أن يبتعـــدن عن درجات 
البنـــي ألنهـــا تزيـــد الشـــفاه نحافـــة، 
ونصحوا باســـتخدام األلوان الصارخة 

التي تعطي مظهر االمتالء للشفاه.
كمـــا أوصـــوا بتغيير ألـــوان أحمر 
الشـــفاه مع التقدم في الســـن، فاأللوان 
الهادئة الخالية من أي لمعة تبرز العجز 
في الوجه، في حين أن األلوان الصارخة 

تعطي المزيد من الحيوية له.

أمل القبيسي:
أبوظبي للتعليم جهز 
جميع المدارس لتلبي 

احتياجات ذوي اإلعاقات
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أجرت جلنة دوري احملترفني 
اإلماراتي، تعديال في مواعيد إقامة 

مباريات اجلولتني األخيرتني في 
الدوري. وكان مقررا إقامة اجلولة 
الـ٢٥ في األول من مايو، واجلولة 
الـ٢٦ في العاشر من الشهر نفسه.

◄ عاد الويلزي دون توشاك 
مدرب نادي الوداد البيضاوي، 
ليشن هجوما حادا وقويا على 

جلنة املسابقات داخل احتاد 
الكرة املغربي، بسبب إصرارها 

على التأجيالت املتكررة ملسابقة 
الدوري املغربي للمحترفني.

◄ أعلن االحتاد العراقي لكرة 
القدم تلقيه موافقة رسمية من 

نظيره اإليراني بخصوص إقامة 
مباريات املنتخب العراقي في 

التصفيات املؤهلة إلى مونديال 
٢٠١٨ في إيران.

◄ قام االحتاد التونسي لكرة 
القدم، بتسمية حسان بجار رئيسا 

جديدا للجنة االستئناف خلفا 
حملمد احلبيب اجلربي، الذي كان 
قد قدم في وقت سابق استقالته 
بسبب خالف حصل بينه وبني 

رئيس االحتاد وديع اجلريء.

◄ تأكد غياب حسني السيد 
”مارسيلو“ ظهير أيسر فريق 

األهلي املصري، ملدة شهر، بسبب 
اإلصابة التي تعرض لها في 

الكتف خالل لقاء املقاولون العرب 
بالدوري املصري.

◄ تلقى احتاد الكرة السوري 
الضوء األخضر وموافقة رسمية 

ونهائية من اجلهات املعنية بعودة 
املهاجم عمر السومة محترف 

األهلي السعودي إلى املنتخب 
السوري.

آسيا على موعد مع انتخابات كونغرس االتحاد القاري
[ النتائج اآلسيوية قد تمهد الطريق لفوز بالتر برئاسة الفيفا من الجولة األولى

} القاهــرة - أكد مجلس إدارة النادي األهلي 
املصري، برئاســـة محمود طاهر، جتديد الثقة 
في املدرب األســـباني خـــوان كارلوس غاريدو 
املديـــر الفني للقلعة احلمـــراء، وأعلن املجلس 
مســـاندته في لقاء املغرب التطواني في إياب 
دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غد 
الســـبت. وعقد مجلس اإلدارة جلســـة مطولة 
اســـتمرت 5 ســـاعات كاملـــة، ناقـــش خاللها 
األعضاء مستقبل اجلهاز الفني في ظل تراجع 
النتائج بالدوري املصري واتساع الفارق بني 
األهلـــي حامل اللقب والزمالك املتصدر إلى 11 

نقطة.  
وأكد محمود عالم مدير عام النادي األهلي 
في تصريحاته ”أن املجلس أعلن جتديد الثقة 

فـــي خدمات عـــالء عبدالصـــادق رئيس قطاع 
الكرة واجلهاز الفني خالل املرحلة املقبلة“. 

وشـــدد عالم على أن املجلـــس يقدر متاما 
مشـــاعر جماهير األهلـــي الراغبـــة دائما في 
مواصلة االنتصـــارات وحصد البطوالت على 

املستوى احمللي ويطالبها مبساندة 
الفريـــق في هذه املرحلة واســـتعادة 

االنتصارات.
 ونفى عالم مناقشـــة املجلس أي تغييرات 

على اجلهاز الفني وأنه مستمر في مهمته. 
وصـــرح محمـــود طاهر ”غاريدو مســـتمر 
حتى نهاية املوســـم.. ليس لدينـــا في األهلي 

مدرب تتم إقالته وسط املوسم“. 
وأثـــارت تصريحات لغاريدو فســـرت على 
أنها انتقـــاد لإلدارة الكثير من اجلدل وتعالت 

أصوات تنادي برحيله. 
وقال غاريدو الذي يعيش موسمه األول مع 
األهلي لكنه يواجه انتقادات بســـبب النتائج، 
إنـــه مســـتمر فـــي منصبـــه، وأن الفريق يقدم 

عروضا طيبة. 
وأضاف املدرب األســـباني في تصريحات 
نقلها املوقع الرســـمي لألهلـــي على اإلنترنت 
”في النهايـــة النتائج هـــي التي تهـــم الفريق 

واجلماهير“. 
وكانـــت مجموعـــة مـــن جماهيـــر النادي 
األهلـــي قد طالبت بضـــرورة إقالة غاريدو من 
منصبه، لســـوء املســـتوى الفني الـــذي ظهر 
به الالعبـــون في الفترة األخيـــرة، والتي كان 
آخرهـــا لقاء املقاولون العـــرب، كما كان قبلها 
لقاء دمنهور، أحد فـــرق قاع الدوري املصري، 
الـــذي فاز عليه بصعوبـــة بهدفني ملثله بعد أن 

كان متأخرا بهدف.
من ناحيـــة أخرى طالب األســـباني خوان 
كارلـــوس غاريدو، املدير الفنـــي لفريق األهلي 
املصري، العبيه بضـــرورة عبور عقبة املغرب 
التطوانـــي، في إياب دور الــــ16 لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وعقـــد غاريدو جلســـة مطولة مـــع العبي 
الفريـــق األربعاء قبـــل التمارين، وطالب بغلق 
ملف النتائج السلبية في الدوري للتركيز في 

دوري األبطال. 
وحاول غاريـــدو تصحيح األخطاء التي 
وقـــع بها الفريق في لقـــاء املقاولون العرب 

بالدوري املصري املمتاز لكرة القدم. 
وفـــي املقابل، غاب مؤمـــن زكريا مهاجم 

األهلـــي عـــن التدريبـــات اجلماعيـــة للفريق 
عمـــرو  الثالثـــي  وأدى  باإلجهـــاد،  لشـــعوره 
جمال ومحمد جنيب ومحمد حســـن تدريبات 
تأهيليـــة. وأجرى غاريـــدو جتربة ودية لبدالء 

الفريق األحمر أمام فريق الشباب بالنادي.   غاريدو يتحدى المصاعب من أجل القلعة الحمراء

تصريحـــات غاريدو التي فســـرت 

علـــى أنها انتقـــاد لـــإلدارة أثارت 

وتعالـــت  الجـــدل،  مـــن  الكثيـــر 

أصوات تنادي برحيله

◄

رياضة

 األهلي المصري يجدد الثقة في غاريدو

«تمت دعوة حسام حســـن لحضور منتدى سوكريكس مثلما تمت 

دعـــوة العراقي عدنان حمد وكافة املدربـــني املعروفني باملنطقة 

إلى جانب دعوة كافة رؤساء االتحادات في العالم».

صالح الدين صبرة 
نائب رئيس االحتاد األردني لكرة القدم

«قدمنا املســـتوى املطلوب ضد الفتـــح، ولكن في النهاية حققنا 

األهم وحصدنا الثالث نقاط، وســـنحاول بكل ما في وســـعنا الفوز 

بالجولتني األخيرتني، ومواصلة نجاحنا في جميع البطوالت».

كريستيان غروس
 مدرب فريق األهلي السعودي

«ليس من أخالقنـــا التالعب باملباريات وال التهـــاون مع أي منافس، 

وليس من شيمنا أن نمهد الطريق لفريق كي يتوج أو يضمن بقاءه. 

املشكلة ترتبط بعقلية الالعب املغربي». 

يوسف فرتوت 
مدرب نادي أوملبيك آسفي املغربي

متفرقات

باختصار

} المنامــة - يجري نشـــاط غير مســـبوق في 
كواليـــس القارة اآلســـيوية مبختلف مناطقها 
اجلغرافية النتخابات أعضاء املكتب التنفيذي 
لالحتـــاد القـــاري، وأيضـــا أعضـــاء املكتـــب 

التنفيذي آلسيا في االحتاد الدولي (فيفا). 
رغـــم أن الشـــيخ البحرينـــي ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة قد فاز قبل فترة برئاســـة 
االحتـــاد اآلســـيوي بالتزكية لعـــدم وجود أي 
مرشـــح منافس له مـــع إقفال باب الترشـــيح. 
وتوالى وصول رؤســـاء االحتادات اآلســـيوية 
لكـــرة القـــدم، إلـــى أن وصـــل أمـــس رئيـــس 
الفيفـــا السويســـري جوزيف بالتر املرشـــح 
لوالية خامســـة على التوالي، ومعظم رؤســـاء 
االحتادات القارية األخرى وأبرزهم الفرنســـي 
ميشال بالتيني والكاميروني عيسى حياتو. 

ووصـــل األمير األردني علي بن احلســـني 
املرشـــح لرئاســـة الفيفـــا، لكن لم يتـــم تأكيد 
حضور املرشحني اآلخرين الهولندي مايكل دي 
براغ والدولي البرتغالي السابق لويس فيغو. 
وقد رحب ســـلمان بن إبراهيم باملشاركني في 
اجتماع اجلمعيـــة العمومية، وأعرب عن أمله 
”فـــي أن يخرج بالنتائج التـــي تصب في خانة 
إعـــالء املصالح العليا لكرة القدم اآلســـيوية“. 
وتابـــع ”أن النجاحـــات التـــي حققها االحتاد 
القـــاري فـــي اآلونة األخيـــرة كانـــت حصيلة 
مثمرة حلالة التوافق واالنســـجام التي تسود 
عائلـــة كرة القدم اآلســـيوية“، مؤكدا ”ضرورة 
احملافظة علـــى هذه املكتســـبات والعمل على 
تعزيزهـــا في الفترة املقبلـــة باملزيد من اجلهد 
والعمـــل املنظم والتعـــاون البناء بـــني أركان 

منظومة الكرة اآلسيوية“.
وتكثفـــت االجتماعـــات واســـتكملت أمس 
خارطـــة  علـــى  األخيـــرة  اللمســـات  لوضـــع 
التحالفـــات االنتخابيـــة التي يديرها الشـــيخ 
أحمد الفهد رئيس املجلس األوملبي اآلســـيوي 
ورئيـــس احتـــاد اللجـــان األوملبيـــة الوطنية 
(أنوك) بنسبة كبيرة. وحصلت اجتماعات بني 
ممثلي جميـــع املناطق اجلغرافية في آســـيا، 

وجرت اتصاالت مكثفة بني رؤساء االحتادات 
العربية، لكن يبدو أن اجتاه غالبية االحتادات 
اآلســـيوية بات واضحا باحلفـــاظ على وحدة 
القـــارة واســـتقرارها. وقـــال مصـــدر إعالمي 
”الهدف الرئيســـي هو الوصول إلى عتبة الـ30 
صوتا على األقل إلظهار الكتلة املتماســـكة في 
االحتاد اآلســـيوي وإيصال رســـالة قوية إلى 
االحتـــادات القاريـــة األخرى وإلـــى الفيفا عن 
االنسجام في آسيا“. وأشار إلى أن االنتخابات 
”ســـتكون هادئة متاما ما يؤكد العمل حســـب 
إســـتراتيجية واضحـــة منـــذ فتـــرة“. ويتكتم 
جميـــع رؤســـاء االحتادات اآلســـيوية على ما 
يجـــري من نقاشـــات واتصـــاالت، ويرفضون 

اإلدالء بأي تصريحات قبل عملية التصويت.
وتابع املصدر ”بالنســـبة إلـــى انتخابات 
عضويـــة املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســـيوي 
فإن املناســـبة ســـتكون على مقاعـــد محدودة 
جدا“، مضيفا ”من املؤكد أن ممثلي السعودية 
(أحمد عيد) واإلمارات (محمد خلفان الرميثي) 
ولبنان (هاشـــم حيدر) ســـيفوزون مبقاعدهم 
بعـــدد يتخطى الـ30 صوتـــا“. وال ميكن التأكد 
حتى اآلن من إمكانية إقناع أحد مرشحي غرب 

آسيا باالنسحاب من املعركة. 
وســـبق أن فاز القطـــري ســـعود املهندي 
مبنصب نائـــب رئيس االحتاد اآلســـيوي عن 

غرب آســـيا بالتزكية، كما فازت الفلســـطينية 
ســـوزان شـــلبي بالتزكيـــة باملعقد النســـائي 
عـــن املنطقة ذاتها. وحتـــدث أيضا عن منطقة 
جنوب آسيا قائال ”لقد انسحب مرشح بوتان 
يونغ تسيشـــاب من انتخابات العضوية، كما 
انسحب الباكســـتاني مخدوم سيد فيصل من 
املعركة علـــى منصب نائـــب الرئيس ملصلحة 
الهنـــدي برافول باتل، وحصل مخدوم بالتالي 
مـــع املالديفي محمد شـــاويد علـــى العضوية 
بالتزكيـــة“. وأوضـــح املصدر ”أما بالنســـبة 
إلى انتخابات عضوية الفيفا، فإن االجتاهات 
حاليا تشير إلى فوز الشيخ أحمد الفهد (غرب) 
واليابانـــي كوزو تاشـــيما (شـــرق) واملاليزي 
عبدالله شاه (اسيان) على حساب التايالندي 
واراوي ماكودي (اســـيان) والكوري اجلنوبي 
مونـــغ جيو تشـــونغ (شـــرق)، إن لـــم حتصل 

مفاجآت اللحظة األخيرة“.
ويراقـــب املتابعون لكواليـــس االنتخابات 
في اجلمعيـــة العموميـــة لالحتاد اآلســـيوي 
اليـــوم اخلميس في املنامة عـــن كثب النتائج 
التي ستسفر عنها، وإن كانت ستشكل مؤشرا 
واضحـــا إلى فوز السويســـري جوزيف بالتر 
برئاســـة الفيفا لوالية خامســـة علـــى التوالي 
مـــن اجلولة األولـــى من التصويـــت. وجتري 
انتخابـــات رئاســـة الفيفا واملكتـــب التنفيذي 

لالحتاد الدولي بزيوريـــخ في 29 مايو املقبل. 
ويتنافـــس بالتر املتوقـــع أن يحتفظ مبنصبه 
مع األمير األردني علي بن احلسني والهولندي 
مايـــكل دي براغ والدولي البرتغالي الســـابق 
لويس فيغو. وقـــال مصدر مطلع على العملية 
االنتخابية ”ســـتحظى االنتخابات اآلســـيوية 
بحضور دولي كثيف ملعظم رؤساء االحتادات 

القارية في العالم“. 
وتابـــع ”عدد األصـــوات التي ســـيحصل 
عليهـــا الفائزون فـــي االنتخابات اآلســـيوية 
سيعطي مؤشرا مهما ملعركة انتخابات رئاسة 
الفيفا، إن كان بحســـم بالتـــر االنتخابات من 
اجلولة األولـــى، أو بخوضه اجلولـــة الثانية 
مـــن التصويت“. وأضاف ”يحتـــاج بالتر إلى 
138 صوتـــا حلســـم انتخابات رئاســـة الفيفا 
ألربـــع ســـنوات مقبلـــة مـــن اجلولـــة األولى، 
وكتلـــة األصوات اآلســـيوية التي ســـيحصل 
عليها الفائـــزون في اجلمعية العمومية اليوم 
ستشـــكل مؤشـــرا مهما فـــي هـــذا االجتاه“، 
ويحتـــاج املرشـــح إلـــى ثلثي عـــدد األصوات 
للفوز باجلولة األولى من التصويت. ولم يؤكد 
املصـــدر ”إمكانية انســـحاب أحد املرشـــحني 

الثالثة اآلخرين لرئاســـة الفيفا وإكمال 
املعركة مبرشـــح واحد“، مشيرا إلى أن 
ذلك ”لن يؤثر كثيرا على سير املعركة“.

ـــــــ30 صوتا  ــــــى عتبة ال يشــــــكل الوصول إل
فما فوق الهدف الرئيســــــي من االنتخابات 
املقــــــررة اليوم اخلميس فــــــي البحرين في 
اآلسيوي لكرة  العمومية لالحتاد  اجلمعية 

القدم.

 االتحاد اآلسيوي يدخل تاريخا جديدا

◄ كشف منظمو جائزة أستراليا الكبرى 
بأن موسم 2016 من بطولة العالم لسباقات 

فورموال واحد سينطلق في أبريل عوضا 
عن منتصف مارس. وستحتضن حلبة 

ملبورن وكما جرت العادة السباق 
االفتتاحي للبطولة وهذه املرة في الثالث 
من أبريل، وحينها ستكون أستراليا في 

التوقيت الشتوي، ما يعني أن موعد 
السباق سيكون أبكر من العادة، لكن لم 

يحدد حتى اآلن التوقيت. ”من املذهل 
أن حتتضن ملبورن مرة أخرى اجلولة 
االفتتاحية لبطولة العالم في سباقات 

فورموال واحد“، هذا ما قاله 
املدير التنفيذي جلائزة أستراليا 

الكبرى إندرو وستاكوت. 

ـــاالت مــكــثــفــة جــــرت بني  ـــص ات

رؤساء االتحادات العربية، ويبدو 

بالحفاظ  واضحا  بات  االتجاه  أن 

على وحدة القارة

◄

◄ تألق جيمس هاردن وتيرينس جونز 
ليفوز هيوستون روكتس 103-94 على 
داالس مافريكس ويجتاز الدور األول 
من األدوار اإلقصائية لدوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني. 
وحسم روكتس بذلك تأهله من 

الدور األول للقسم الغربي في 5 
مباريات ألول مرة بعدما 

تقدم 4-1 في السلسلة التي 
يحسمها األفضل في 7 

مباريات. وسجل جونز 
رمية ساحقة أخرى 
قبل 51.7 ثانية على 

النهاية ليستكمل روكتس 
انتصاره ويضمن التأهل 
لقبل نهائي القسم الغربي 

ويصبح في انتظار الفائز من 
سان أنطونيو سبيرز ولوس 

أجنلوس كليبرز.

◄ تلقى النادي األفريقي ضربة موجعة 
في سباق املنافسة على لقب الدوري 
التونسي املمتاز لكرة القدم بإصابة 
مهاجمه اجلزائري عبداملؤمن جابو 

بتمزق في الرباط الصليبي ستبعده عن 
املالعب لفترة طويلة. وقالت إدارة النادي 

التونسي ”انتهى رسميا موسم جابو 
بعد أن كشفت فحوص طبية عن إصابته 

بتمزق في الرباط الصليبي“. 
ويعتبر جابو من أبرز 

مفاتيح لعب الفريق بفضل 
مهاراته في جتاوز املدافعني 

ومتريراته احلاسمة 
إضافة لقدرته على 

التسجيل. ويحتل 
الدولي اجلزائري 
املركز الثاني في 

قائمة هدافي الفريق 
برصيد 8 أهداف 

وراء صابر خليفة 
الذي سجل 11 هدفا.

◄ أكد لويس فرنانديز (55 عاما) مدرب 
باريس سان جرمان السابق أنه سيكون 

املدرب اجلديد ملنتخب غينيا. وقال 
فرنانديز الالعب الدولي السابق ”األمر 

كان مطروحا منذ مدة لكني قررت التروي 
قبل أخذ القرار النهائي، أخذنا وقتنا في 

اختيار اجلهاز الفني وسيكون إلى جانبي 
أمارا سيمبا وكابا ديوارا. هدفي سيكون 

قيادة املنتخب إلى نهائيات كأس أمم 
أفريقيا عام 2017 ثم تتقرر بقية املغامرة 

على ضوء النتائج“. وكان فرنانديز قد 
ساهم كالعب بفوز 

بالده بكأس أوروبا 
عام 1984، قبل أن 

يقود كمدرب باريس 
سان جرمان إلحراز 

كأس 
الكؤوس 

األوروبية 
عام 1996.

◄ قدم احملترف البولندي أدريان 
ميرزيفسكي مع فريق النصر السعودي 

مستوى مميزا للغاية رفقة كتيبة خورخي 
دا سيلفا هذا املوسم على الصعيدين 

احمللي واآلسيوي وصنع الفارق بشكل 
كبير. وجنح أدريان في فرض نفسه جنما 

فوق العادة في هذا املوسم بعد انتقاله 
للنصر في الصيف املاضي قادما من 

الدوري التركي، وبات واحدا 
من أفضل الالعبني احملترفني 

بالدوري السعودي في اخلمس 
سنوات األخيرة. وساهم 

الدولي البولندي 
صاحب الـ29 عاما 
بشكل مباشر في 
تسجيل 7 أهداف 

في آخر 6 مشاركات 
له رفقة الفريق 
النصراوي في 

الدوري السعودي 
”سجل أربعة أهداف 

وصنع ثالثة“.



} مدريد - بات كل من ميسي ونيمار ولويس 
ســـواريز الثالثـــي الهجومـــي األكثـــر تهديفا 
خالل موســـم واحد في تاريخ نادي برشلونة 
األســـباني بعـــد أن ســـجلوا مجتمعني حتى 

املرحلة احلالية من املوسم 102 هدف.
وســـجل ميســـي 49 هدفا ونيمار 32 هدفا 
وسواريز 21 هدفا ليتخطوا حاجز املئة هدف 
الذي سجله ثالثي برشلونة ميسي (38) وإيتو 

(36) وتيري هنري (26) عام 2009. 
خيتافـــي  منافســـه  برشـــلونة  واكتســـح 
بسداسية نظيفة في املرحلة الـ34 من مسابقة 
الـــدوري األســـباني، ظهرت خاللهـــا القدرات 
املتميـــزة للثالثـــي الهجومـــي، حيث ســـجل 
ميســـي هدفـــني، أحدهمـــا من ضربـــة جزاء، 
وأحرز ســـواريز ثنائيـــة أيضا، فيما ســـجل 
نيمار هدفا واحدا، وأكمل تشـــافي هيرنانديز 

السداسية بهدف آخر.
واســـتطاع النجـــم البرازيلـــي نيمـــار دا 
ســـيلفا، مواصلة تألقه مع ناديه في األسابيع 
األخيـــرة. ورفع نيمار رصيده إلى 20 هدفا مع 
برشـــلونة في هذا املوســـم من الليغا، ليكون 
أول العب منذ 2008-2009، يســـتطيع مشاركة 

ليونيل ميســـي برصيد 20 هدفـــا أو أكثر في 
موسم من مواسم الليغا. 

وبات الثنائي نيمار وميســـي هو الثنائي 
الثالث في تاريخ برشـــلونة فـــي الليغا، الذي 
يستطيع أن يتشارك بتسجيل 20 هدفا أو أكثر 

لكل العب. 
وبدأت حكاية هذا السجل مع برشلونة في 
عام 1951-1952 حني اســـتطاع كوباال وسيزار 
تســـجيل 26 و22 هدفا علـــى التوالي، قبل أن 
ينتظر برشـــلونة كثيرا حتى يرى ثنائيا آخر 
يتشارك بقوة تهديفية خارقة في املقدمة، وذلك 
في موسم 2008-2009، حني سجل كال من إيتو 

وميسي 30 و23 هدفا على التوالي. 

وفي هذا املوســـم بات في رصيد نيمار 20 
هدفـــا في الليغـــا إلى جانب تســـجيل ليونيل 

ميسي لـ 38 هدفا.
وقال لويس أنريكي املدير الفني لبرشلونة 
عقب املبـــاراة ”ال أتذكـــر مبـــاراة أخرى تعج 
بأهـــداف غزيـــرة ورائعة مثل هـــذه املباراة“. 
وســـجل املهاجم األرجنتيني ميسي 49 هدفا، 
بينما أضاف سواريز مهاجم أوروغواي- الذي 
انتهى إيقافه بســـبب عضه لالعب منافس في 
أكتوبر املاضـــي- 21 هدفا واملهاجم البرازيلي 
نيمار 32 هدفا. وخاض صانع اللعب تشـــافي 
مباراتـــه الــــ501 فـــي دوري الدرجـــة األولـــى 
األســـباني مع الفريق الكاتالوني وسدد بقوة 
في أعلى الشـــباك بعد مرور نصف ساعة قبل 
أن يضيف ســـواريز هدفه الثانـــي في املباراة 
عقب تناقل سلس للكرة قبل خمس دقائق على 

نهاية الشوط األول. 
وكانـــت هذه هي املرة األولـــى التي تتلقى 
فيها شـــباك خيتافي الذي يحتل املركز 13 في 
الترتيب خمســـة أهداف في الشـــوط األول من 

مباراة في الدوري احمللي. 
ورفع ميســـي عدد األهداف التي ســـجلها 
وبفـــارق هدف  فـــي الدوري إلـــى 38 هدفـــا – 
واحد خلف كريســـتيانو رونالدو كبير هدافي 
بتسديدة رائعة من  املســـابقة ومهاجم ريال – 
الزاوية العليا اليمنى ملرمى خيتافي بعد مرور 
دقيقتني على بداية الشوط الثاني قبل أن يشن 
خيتافي عـــددا من الهجمات الســـريعة في ما 

تبقى من املباراة.
وميلك برشلونة 84 نقطة قبل أربع جوالت 
على نهايـــة املوســـم. ويبدو برشـــلونة بخط 
هجومه املميز في مســـتوى رائع قبل مســـيرة 
حاســـمة تتألف من عدد مـــن املباريات املهمة 
على مـــدار األســـبوعني املقبلني مبـــا في ذلك 
خوض لقاء بايرن ميونيخ بطل أملانيا في قبل 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وبلـــغ الفريق أيضا نهائي كأس أســـبانيا 
حيث ســـيواجه أتليتيك بيلباو الشـــهر املقبل 
ليكون بوســـعه تكرار الثالثية التاريخية عام 
2009 بالفـــوز بدوري أبطـــال أوروبا والدوري 
والكأس احملليني حتـــت قيادة بيب غوارديوال 
املدرب احلالي لبايرن. وقال ســـواريز ”الفريق 
واجلماهير واجلميع ملتزمون بنسبة 100 في 

املئة“.
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ليفربول يحتاج إلى خلق واقع جديد الستعادة األمجاد
[ رودجرز في حاجة إلى إجراء مراجعة شاملة للفريق [ الكتيبة الحمراء تفقد مكانها بين األربعة األوائل في الدوري اإلنكليزي

} لنــدن - لــــم يكــــن عشــــاق فريــــق ليفربول 
يتوقعون بأن يقــــدم الفريق اإلنكليزي العريق 
مســــتوى يختلــــف بهذا الشــــكل عن املوســــم 
املاضــــي حــــني كان قاب قوســــني أو أدنى من 
الفوز بلقب الــــدوري احمللي للمرة األولى منذ 
1990 قبل أن يخطفه منه مانشستر سيتي في 

املرحلة اخلتامية. 
ويجــــد فريــــق ”احلمر“ نفســــه وقبل أربع 
مراحــــل علــــى انتهاء املوســــم خارج ســــباق 
املشــــاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما وجه 
له هال سيتي ضربة شبه قاضية بالفوز عليه 
1-0 فــــي مباراة مؤجلــــة من املرحلــــة الثالثة 

والثالثني. 
وكان فريــــق املــــدرب األيرلندي الشــــمالي 
برندن رودجرز ميني نفســــه باالســــتفادة من 
هــــذه املباراة املؤجلة من أجل تقليص الفارق، 
الذي يفصله عن مانشســــتر يونايتد صاحب 
املركــــز الرابع األخير املؤهــــل لدوري األبطال، 
إلى 4 نقاط قبل 4 مراحل على ختام املوســــم، 
لكن هال ســــيتي الذي حصل على نقاط ثمينة 
لصراعــــه من أجــــل جتنــــب الهبــــوط، فاجأه 

وأحلق به الهزمية العاشرة هذا املوسم. 
وجتمــــد رصيــــد ليفربــــول عنــــد 58 نقطة 
فــــي املركز اخلامس بفــــارق 7 نقاط عن املركز 
الرابع واألهداف فقط عن توتنهام الســــادس، 
مــــا يجعله مهددا بشــــكل فعلــــي بالغياب عن 

املسابقة األوروبية األم. 
ومن املؤكد أن رودجرز بحاجة إلى إجراء 
قراءة شــــاملة لواقع الفريق الذي خســــر قوته 
الهجوميــــة الضاربــــة بعدمــــا أغرتــــه أموال 
برشــــلونة األســــباني ودفعته إلى التخلي عن 
األوروغوياني لويس سواريز، ما جعله يكتفي 
مبا معدله 38، 1 هدف في املباراة، مقابل 66، 2 

خالل موسم 2014-2013. 
وقد فشل رودجرز في رهانه على اإليطالي 
ماريــــو بالوتيلــــي وريكــــي المبــــرت من أجل 
تعويض رحيل ســــواريز، كمــــا أن املهاجمني 
اآلخريــــن دانيال ســــتاريدج الــــذي عانى من 

اإلصابــــة واكتفى بخــــوض 7 مباريــــات فقط 
كأساسي منذ بداية املوسم، واإليطالي فابيو 
بورينــــي لم يقدما أي شــــيء يذكــــر، واألرقام 
تتحدث عن نفســــها، إذ حتققت 8 أهداف فقط 

لهذا الرباعي بعد 34 مرحلة.
ومــــن املتوقع أن يعــــزز املهاجم البلجيكي 
الواعــــد ديفــــوك أوريجــــي القــــوة الهجومية 
لليفربــــول الــــذي تعاقد معه فــــي يوليو، لكنه 
أبقــــاه علــــى ســــبيل اإلعــــارة مع فريقــــه ليل 
الفرنسي حتى نهاية املوسم احلالي، لكن ذلك 
لــــن يكون كافيا لفريق ”احلمــــر“ الذي يحتاج 
إلى تعزيز صفوفه مبهاجم آخر أو حتى اثنني 
إذا مــــا أراد العــــودة إلى املســــتوى الذي كان 

عليه املوسم املاضي. 
”ال ميكنــــك أن تخفي واقع خســــارتنا ألكثر 
من 50 هدفا“، هذا ما قاله رودجرز بعد الهزمية 
أمام هال ســــيتي عن تراجع املردود الهجومي 
لفريقــــه مقارنة مع املوســــم املاضــــي، مضيفا 

”يجب أن نعمــــل على تعزيز الفريق. من اجليد 
دائمــــا إذا كان بإمكانك ضــــم العبني كبار من 
أجل حتســــني الفريق. املالكون سيدعمون هذا 

األمر“. 
وترافق تدهور مستوى ليفربول في اآلونة 
األخيرة، حيث حصد أربع نقاط فقط من أصل 
15 ممكنــــة، مع احلديــــث عن إمكانيــــة رحيل 
رحيم ســــتيرلينغ عــــن الفريق بعــــد أن رفض 
عرضــــا يتقاضــــى مبوجبه حوالــــي 140 ألف 

يورو أسبوعيا. 
وال ينتهــــي العقد احلالــــي للدولي الواعد 
(20 عامــــا) قبــــل صيــــف 2017، لكــــن القيمني 
على النادي واملــــدرب رودجرز يريدون جتنب 
أي ”ملحمــــة“ إعالميــــة خالل فصــــل الصيف 
والتركيــــز علــــى حتضيرات الفريق للموســــم 
املقبل من خالل حسم مستقبل ستيرلينغ الذي 
يثيــــر اهتمام أنديــــة أوروبية كبرى، حســــب 

وسائل اإلعالم البريطانية.

وقد يســــلك رودجرز خيار التخلي عن هذا 
الالعــــب املثير للجدل خــــارج امللعب مقابل 50 
مليون يورو واســــتخدام هــــذا املبلغ من أجل 
التعاقد مع العبني يخدمــــون مصلحة الفريق 

وتوجهه في املرحلة املقبلة. 
واملشــــكلة الكبــــرى بالنســــبة إلــــى نادي 
ليفربول الذي أنفــــق حوالي 117 مليون جنيه 
إسترليني العام املاضي من أجل ضم 8 العبني 
جدد، أنه ســــيخوض املوســــم املقبــــل بغياب 
عنصــــر هام للغايــــة وهو القائد األســــطوري 
ســــتيفن جيرارد الذي قرر إنهاء مشــــواره مع 
”احلمــــر“ وإكمــــال مــــا تبقى من مســــيرته في 
الواليــــات املتحدة، لكن يبدو أن رودجرز وجد 
البديل في شــــخص العــــب الوســــط املتكامل 
جوردن هندرسون الذي وقع األسبوع املاضي 
عقدا طويــــل األمد. ما هو مؤكد، أن التغيير ال 
يجب أن يطال رودرجز نفسه، إذ أظهر املدرب 
األيرلندي الشــــمالي قدرة هائلــــة على حتفيز 

العبيــــه، كما حصل املوســــم املاضي حني كان 
الفريــــق قريبا مــــن اللقب أو فــــي أوائل العام 
احلالي حــــني خاض 13 مبــــاراة متتالية دون 

هزمية. 
لكن مــــا يحتاجه رودجرز مــــن العبيه هو 
احملافظة علــــى تركيزهم حتــــى الوصول إلى 
نهايــــة الطريــــق، مدعوما ببعــــض التعاقدات 
اجلديــــدة التي متنح العمق للفريق خصوصا 
فــــي الناحية الهجومية التــــي تأثرت من دون 

شك برحيل سواريز.

 ليفربول يتراجع بقوة

روبين يربك 

حسابات البافاري
ميسي وسواريز ونيمار ثالثي الرعب في قلب برشلونة

} برلــني  - أربـــك جنم بايـــرن ميونخ آريني 
روبـــني حســـابات مدربـــه األســـباني بيـــب 
غوارديوال فـــي موقف ال ُيحســـد عليه، وذلك 
بتعرضـــه إلصابـــة جديـــدة بعـــد مشـــاركته 
كبديـــل في قمة نصف نهائي كأس أملانيا ضد 
بروســـيا دورمتونـــد التي جـــرت على ملعب 
”آليانز آرينـــا“ وانتهت بفوز الضيوف بفضل 
ركالت اجلزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت 
األصلـــي بالتعـــادل اإليجابي بهـــدف في كل 

شبكة. 
وعـــاد الطائـــر الهولندي بعـــد غياب دام 
ألكثـــر من شـــهر بداعي إصابته فـــي البطن، 
لُيشـــارك كبديل على حســـاب زميله الشـــاب 
”تياغـــو ألكانتـــارا“ فـــي الدقيقـــة 70، إال أن 
الصدمة أتت بعد مرور 14 دقيقة من مشاركته، 
حيث تعرض إلصابة في الفخذ، على إثرها مت 
اســـتبداله مباريو غوتسه الذي أكمل املباراة 

حتى النهاية. 
وعلى الرغم من عدم إعالن النادي البافاري 
عن تفاصيل اإلصابة، إال أن املؤشـــرات ُتفيد 
بأن إصابته ســـُتعيقه عن املالعب لشهر آخر، 
مـــا يعنـــي أنه ســـيكون خارج اخلدمـــة أمام 
برشـــلونة في مباراتي نصـــف نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا، ليعود مرة أخـــرى إلى نقطة 
الصفـــر، رفقـــة كتيبـــة املصابـــني التي تضم 
العديـــد من الالعبني، أبرزهم ”فرانك ريبيري، 

ديفيد آالبا، هولغر بادشتوبر وآخرون“.
لبايـــرن  املزعجـــة  األحـــالم  تنتـــه  ولـــم 
ميونيـــخ عند هـــذا احلد، إذ انضـــم املهاجم 
ليفاندوفيسكي صاحب رصيد التسعة أهداف 
خـــالل املباريات الـ 11 األخيـــرة له مع فريقه، 
إلـــى قائمة املصابني، بعد تعرضه لكســـر في 
احلاجز األنفي والفك العلوي جراء اصطدامه 
بحارس دورمتوند، مما أســـفر عـــن اصابته 

بارجتاج في املخ أيضا. 
وسيتم حتديد فترة غياب ليفاندوفيسكي 
عـــن املالعب لتلقي العالج بشـــكل محدد بعد 
الفحوصات الطبية اجلديدة التي ســـيجريها 

في وقت الحق. 
واضطـــر غوارديـــوال إلى إخـــراج العبه 
األســـباني تياغو ألكانتارا من ملعب املباراة 
بعـــد إصابته بكدمـــة، إال أنه مـــن املتوقع أن 

يتعافى قبل املواجهات املقبلة للفريق.

ــــــد أثار صفقــــــات ليفربول  ــــــت من جدي بان
املتســــــرعة ما قبل املوســــــم، بينما اعترف 
مدربه بريندان رودجرز بأن فريقه ال ميلك 
ــــــة املطلوبة للحصول على مكان بني  النوعي
ــــــدوري اإلنكليزي  ــــــل في ال األربعــــــة األوائ

املمتاز لكرة القدم.

◄ أكد ثيو والكوت نجم أرسنال 
اإلنكليزي أن فريقه يعتبر األفضل 

في أوروبا خالل عام 2015 الجاري، 
متفوقا حتى على برشلونة 

األسباني. يذكر أن أرسنال يحتل 
المركز الثالث في البريمرليغ برصيد 

67 نقطة.

◄ أكد اإلنكليزي جلين جونسون 
العب ليفربول، أنه ال يتوقع بقاءه 
داخل قلعة األنفيلد. وشارك جلين 
جونسون صاحب الـ31 عاما، في 
26 مباراة وأحرز هدفا وحيدا مع 
ليفربول، خالل منافسات الموسم 

الحالي.

◄ دخل فريق بايرن ميونخ األلماني، 
في دائرة المنافسة من أجل الظفر 

بخدمات األلماني إلكاي غوندوغان 
العب وسط بروسيا دورتموند، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ نفى ريال مدريد األسباني صحة 
المعلومات التي تحدثت عن إمكانية 
حرمانه مع جاره أتلتيكو مدريد من 
إجراء التعاقدات بسبب مخالفتهما 

قواعد التعاقد مع القاصرين.

◄ أصر وكيل أعمال ماتيا ديسترو 
العب روما اإليطالي المعار لفريق 

ميالن، على أن موكله من الوارد بأن 
يبقى داخل قلعة ”جوزيبي مياتزا“ 
مع نهاية الموسم الحالي. وشارك 

صاحب الـ24 عاما، في 11 مباراة مع 
الفريق.

◄ ذكرت إدارة نادي باريس سان 
جرمان بطل الدوري الفرنسي في 

الموسمين الماضيين أن إعارة 
المدافع الدولي العاجي سيرج 

أورييه من تولوز أصبحت انتقاال 
دائما ووقع الالعب عقدا حتى 2019.

باختصار

برشـــلونة بخط هجومـــه املميز 

يبـــدو فـــي مســـتوى رائـــع قبـــل 

مسيرة حاســـمة تتألف من عدد 

من املباريات املهمة

◄

ما هو مؤكـــد، أن التغيير ال يجب 

أن يطال رودرجز نفسه، إذ أظهر 

املدرب األيرلندي الشمالي قدرة 

هائلة على تحفيز العبيه

◄

تدهور مســـتوى ليفربول، حيث 

حصد أربع نقـــاط فقط من أصل 

15 ممكنـــة  ترافق مـــع الحديث 

عن إمكانية رحيل ستيرلينغ

◄

«ملاذا التقيت بالفرنســـي بول بوغبا؟ إنه موهبة رائعة، وهو فرنسي 

أيضا ومن باريس، وكما يعرف الجميع ترغب كبار األندية األوروبية 

في التعاقد معه».

 ناصر اخلليفي
 رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

«لقد قلت للمدرب األســـباني رافائيل بينيتيز إن بإمكانه البقاء مع 

الفريق 5 سنوات إضافية. إذا بقي سأكون أسعد رجل في العالم، 

وإذا لم يبق فسنجد البديل». 

  أوريليو دي لورينتيس 
رئيس نادي نابولي اإليطالي

«أعرف تشـــافي منذ أن كنت العبا، أعتقد أنه العب من مجرة أخرى. 

نعلـــم جميعا قيمة برشـــلونة بالنســـبة إلى تشـــافي، وبالتأكيد هو 

سيتخذ أفضل قرار بالنسبة إليه وإلى برشلونة أيضا». 

  لويس إنريكي 
املدير الفني لبرشلونة األسباني

 هجوم برشلونة قوة ضاربة 
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الرفاهـــة  فـــي  نصيـــب  للـــكالب   – دبــي   {
واالســـتمتاع بالعطلـــة الصيفيـــة هـــذا العام، 
حيـــث افتتح مؤخرا في دبي أكبر منتجع فاخر 
للكالب، تتلقى الحيوانـــات األليفة فيه الرعاية 

اليومية وتبيت في غرف خاصة.
ويقول المشـــرفون على منتجع ”ماي سكند 
وتعني ”بيتـــي الثاني“، أن المنتجع هو  هوم“ 

أكبر ساحة مغلقة للكالب في العالم.
ويشـــغل المنتجع مســـاحة 60 قدما مربعة 
ويضم حوض سباحة وســـاحة للعب وأجنحة 
رئاســـية وملكية لكالب دبـــي األكثر دالال، حيث 
تحتوي األجنحة على أســـرة فاخرة وشاشات 

تلفزيون مسطحة.
ويوفر المنتجع كذلك خدمة الليموزين لنقل 
الكالب من المنتجع وإليـــه إذا لم يكن صاحب 

الكلب لديه وقت إليصاله.
وافتتحت الســـاحة قبل بدء موسم الصيف 
شديد الحرارة في اإلمارات، حيث تصل درجات 

الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
ويقول سينجيف دهيمان صاحب المنتجع 
ومؤسسه إنه قرر تأسيس هذا المنتجع الفاخر 
لتوفير مكان للكالب للركض واللعب في مدينة 
تحظر اصطحاب الحيوانات األليفة في العديد 
من األماكن العامة ومنها الحدائق والشواطئ.

وقـــال دهيمـــان ”اكتشـــفت أن دبـــي ليس 
فيها الكثير من األماكـــن التي يمكن اصطحاب 
الـــكالب إليهـــا. قـــد تذهب إلى بعـــض األماكن 
مثل الشـــواطئ والنـــوادي لكـــن القانون يمنع 
اصطحاب الـــكالب إليها. لذلك قررنا إقامة مثل 

هذا المكان حيث يمكن للكالب أن تمرح“.
وأضـــاف ”وباختصار أقـــول إذا كنت تملك 
كلبـــا فإننا ســـنوفر له كل شـــيء مـــن التدريب 
إلـــى اإلقامة والـــزواج واللعـــب والتطعيمات.. 
كل شـــيء“. ويضم المنتجع عشـــرات األجنحة 

الفاخرة معالجة لمقاومة الســـموم وجدرانا ال 
تتأثر باللعق وصالونا خاصا للزيجات إضافة 
إلى اشـــتراك خاص فـــي محطـــات تلفزيونية 

للكالب.
وصمـــم المنتجـــع ليحاكي شـــوارع مدينة 
لنـــدن بأعمدة إضاءة مشـــابهة لتلك الموجودة 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة وأســـماء أشـــهر 

الشوارع مثل أكسفورد وبارك لين.
ولألســـر التـــي تملك أكثـــر من كلـــب يقدم 
المنتجـــع ”غرفـــا عائلية“. وللـــكالب الصغيرة 
يقـــدم ”قصور األميـــرات“ وهي غـــرف مجهزة 

خصيصا للكالب صغيرة الحجم ومزينة بصور 
أميرات من شخصيات والت ديزني الشهيرة.

وتقول آنا اختار صاحبـــة الكلب ”مارلي“، 
”إنـــه مـــكان رائع وضخـــم، وهو يقضـــي وقتا 

ممتعا للغاية“.
وتابعـــت ”إنهـــا المرة األولى التي يســـبح 
فيها اليوم. كان يخشى السباحة ولكن كما ترى 
هو مستمتع تماما، يلعب مع الكالب األخرى“. 
وأضافت إنهـــا تعتزم حجز عدة أيام لـ“مارلي“ 

في المنتجع عندما تأخذ عطلتها.
وقالت ليـــزا فالنتاين صاحبة كلب من نوع 

الدالميشـــن ”على األرجح، هذا أفضل مكان من 
نوعه في دبي ونحن سعداء جدا به“.

وقبل قبول أي كلـــب في المنتجع يجرى له 
تقييم كامل للســـلوك وفحوص طبية شـــاملة. 
ويتولـــى فون بيالي المـــدرب الخاص بالمكان 
وخبيـــر ســـلوكيات الـــكالب أي تدريب خاص 

يحتاجه النزيل الجديد.
وتتراوح أســـعار اإلقامة فـــي منتجع ”ماي 
ســـكند هوم“ بيـــن مئة درهـــم إماراتـــي (27.2 
دوالرا) لليـــوم الكامـــل و4500 درهـــم (1225.17 

دوالرا) لإلقامة الكاملة لمدة 15 يوما. 

افتتاح أكبر منتجع للكالب المدللة في دبي

} صـــدق الـــذي قال، كمـــا تكونـــون يوّل 
عليكم. لكننا هذه المّرة أمام حالة ال يصدق 
عليها هذا القول الحكيم، بل يصدق عليها 
خالفه. أو هكـــذا يبدو األمر. ال تكّف بعض 
األصوات عن ترديد أسطوانة أّن الحكومة 
المغربية الحالية (نصف الملتحية ونصف 
المحّجبـــة) تشـــبه المغاربة فـــي مزاجهم 
وثقافتهم وأســـلوب حياتهم، ولهذا الّسبب 
صمدت حتـــى بعـــد ســـقوط قريناتها في 
دول أخرى. صمدت؛ نعـــم، ولهذا الصمود 
أسباب ومالبسات تخّص الحالة المغربية، 
لكّننا نود أن نســـأل بكل بســـاطة، هل هذه 
الحكومـــة تشـــبه المغاربـــة فـــي ثقافتهم 

ومزاجهم وأسلوب حياتهم؟
لنأخـــذ مثاال واحدا وهو يكفي: نســـبة 
ممارســـة تعدد الّزوجات داخـــل المجتمع 
المغربي ال تتخطى0.26  بالمئة (أي ال شيء 
تقريبا، على منوال صفر فاصل) لكن نسبة 
ممارســـة تعّدد الزوجات داخـــل الحكومة 
المغربيـــة تتخطى 6 بالمئـــة. فهل تنطبق 
على هذه الحكومة مقولة ”كما تكونون يول 

عليكم“، أم أن للوالة ما طاب لهم؟
ال أعرف ســـّر القداســـة التـــي يمنحها 
البعض لمفهـــوم التعّدد كلمـــا تعلق األمر 
بتعّدد الّزوجات وليس بأي تعددية أخرى؟ 
حتى أّن الوزير الّشـــوباني لـــم يتوّرع في 
أخذ زوجتـــه األولى وأمـــه لخطبة زوجته 
الثانيـــة الوزيـــرة ســـمية بنخلـــدون، في 
إخراج سيء لمسلسل قد يحمل هذه المّرة 
عنـــوان ”حريم الوزيـــر“. وألّن المناســـبة 
شـــرط كمـــا يقال فقـــد تذكرت بالمناســـبة 
خطاب مصطفى عبدالجليـــل بعد ”نجاح“ 
الثورة الليبيـــة، حين وعد بتحقيق هدفين 
”عظيميـــن“: تحريم الربا وإباحـــة التعدد. 

وبالطبع لم يقصد التعددية الحزبية.
الـــرد الممـــل ألنصـــار زواج التعّدد أن 
الّذكـــر كائـــن تعـــّددي، إن هو لـــم يمارس 
تعّدد الزوجات فســـيضطر لممارسة تعّدد 
العشـــيقات، وهذا هو الفساد الذي يبتغيه 
الحداثيـــون. الغائـــب في مثل هـــذا الُحكم 
هو المرأة التي ُينظـــر إليها كمجرد ملكية 
للّرجـــل تتعـــّدد أو تتفـــّرد كما هي ســـائر 
أشـــيائه. لكن ماذا عن حق المرأة ككينونة 
وذات؟ مـــاذا عـــن رغبتها هـــي األخرى، أو 
نزواتها في كســـر الملل الجنسي وتنويع 
الـــّذوق اإليروتيكي أســـوة بأخيها الّرجل؟ 
كيـــف تصبـــح النـــزوات الغريزيـــة المرأة 
أمام رجل ال تضاجع ســـواه وهو يضاجع 

سواها؟
هناك أمر مؤكد، من وجهة نظر العدالة 
يجب اإلصغاء إلى رأي الطرف المتضرر أو 
المفترض أن يكون متضررًا. لكننا في حالة 
تعدد الزوجات ال نصغي ســـوى إلى وجهة 
نظـــر الرجل الذي قد يرى نفســـه ســـلطانا 
عادال وســـط حريم مســـالم كما يوحي لنا 
وزير العدل مصطفى الرميد والذي يعّد من 

بين المعددين.
صـــوت  يعتبـــرون  الكهنـــة  كان  وإذا 
المـــرأة عـــورة فليـــس عبثـــا أن يتبنـــى 
الخطـــاب القرآنـــي وجهة نظـــر المتضرر 
االفتراضـــي، فيحذرنا بخصوص مســـألة 
التعدد بعبارتين صريحتين ”وإن خفتم أال 
تعدلوا…“، ”ولن تستطيعوا أن تعدلوا…“. 
لقـــد فهم المغاربة مغزى عدم االســـتطاعة، 
إّال أّن حكومتهـــم (نصف الملتحية ونصف 
المحجبـــة) ال تحفـــظ غيـــر عبـــارة ”مثنى 
وثالث ورباع“. وأما الباقي، فال يكلف الله 

نفسا إال وسعها.

حكومة مثنى

وثالث ورباع

سعيد ناشيد للباحثني عن مكان آمــــــن لصديقهم الوفي 
ــــــن يجدوا هذا الصيف أفضل من منتجع  ل
ــــــح مؤخرا في  ــــــذي افتت ــــــي“ ال ــــــي الثان ”بيت
دبي وهو أكبر ســــــاحة مغلقة للكالب على 

مستوى العالم.

رعاية فائقة تتلقاها الكالب في أجنحة رئاسية وملكية بالفندق

صباح العرب

طالب عرب يتجاوزون الحروب بالتبولة والمقلوبة

} اإلسماعيلية (مصر) – هزمت األكالت العربية 
أوجاع السياســـة والحروب في اليمن وسوريا 
وليبيا وفلســـطين والعراق، واستطاعت خالل 
مهرجان إفطار طالبي بجامعة مصرية تجميع 
مأكوالت شـــعبية تشـــتهر بها تلك البلدان على 

مائدة واحدة.
وشـــارك أكثـــر مـــن 200 طالـــب وطالبة من 
الطالب الوافدين على مصر في مهرجان اإلفطار 
الدولـــي الذي أقامتـــه جامعة قناة الســـويس 
(حكومية) شـــمال شـــرق مصر، الثالثاء، حيث 
كان أغلـــب المشـــاركين من دول تشـــهد حروبا 
وخالفات السياســـة في المنطقـــة العربية مثل 
ســـوريا والعـــراق وليبيا واليمن وفلســـطين، 
فضال عن الصين وإندونيســـيا، وقدموا خالله 
أكثـــر مـــن 70 صنفا مـــن األطعمـــة والمقبالت 
والمعجنات منها المندي والعصيدة والمقلوبة 

والتبولة.
الطالب من الجاليات العربية الذين جمعهم 
تجهيز األكالت الشـــعبية على مائـــدة واحدة، 
أغلبهم جـــاء لمصر هربا من ويـــالت الحروب 
فـــي بالدهـــم ورغبة في اســـتكمال دراســـتهم 
الجامعيـــة، محاوليـــن عبر المهرجـــان تجاوز 
األزمـــات والغربـــة بارتدائهـــم الـــزي الوطني 
لبالدهم رافعين أعـــالم دولهم التي زينت قاعة 

االحتفاالت بالجامعة.
التبولـــة (نوع من المقبالت) واليبرق (ورق 
العنب المحشـــو باألرز) والمكدوس (باذنجان 
محشو)، أكالت شامية عرضها طالب سوريون 
الثالثاء، على المائدة الشامية التي شارك فيها 
نحـــو 50 طالبـــا وطالبة ســـورية اكتظت بأكثر 
مـــن 17 نوعا من األكل الشـــامي ما بين وجبات 

مطبوخـــة ومخبـــوزات وســـلطات ومقبـــالت. 
وقالـــت ريـــم الحـــاج طالبـــة ســـورية تـــدرس 
الصيدلة ”أدرس في جامعة قناة السويس منذ 
نحو 3 ســـنوات عقب اندالع الحرب في سوريا 

الستكمال دراستي الجامعية“.
بالخضـــار  (أرز  الفلســـطينية  المقلوبـــة 
واللحـــوم)، كانت على رأس قائمة األكالت التي 
قدمهـــا الطـــالب الفلســـطينيون بالجامعة في 

المهرجان. 
وكانت أكلة الكسكســـي والعصيدة (حلوي 
شـــعبية) على رأس قائمـــة األكالت التي قدمها 
الطـــالب الليبيون. ومن اليمـــن تصدرت أكالت 
المندي والكبســـة (أرز ولحـــوم) قائمة األكالت 
التي شـــارك في إعدادها نحـــو 60 طالبا يمنيا 
بالجامعـــة. وشـــاركت مصـــر مهرجـــان فطور 
الصبـــاح بإعـــداد طـــالب مصرييـــن وجبة من 
الكشـــري المصري الشـــهيرة (خليـــط من األرز 

والعدس والمكرونة).
أما بالنســـبة للطـــالب العراقييـــن، فكانت 
أكالت كبة اللحـــم (قطع من اللحـــم المطبوخ) 
والبريانـــي (أزر بالمقبـــالت ولحـــم الدجاج ) 
وكليجـــة (فطائـــر)، من أبـــرز ما قدمـــوه على 

مائدتهم باإلضافة إلى الخبز العراقي.
وعن أســـباب إقامة المهرجـــان، قالت ناهد 
مصطفـــى نائبة رئيس جامعة قناة الســـويس 
إن ”هدف المهرجان هو التقليل من اإلحســـاس 

بالغربة واالبتعاد عن الوطن“.
وأضافت إن ”الهدف من اليوم هو االحتفال 
بالطـــالب الوافديـــن والتعرف علـــى الثقافات 
المختلفة للشـــعوب األخرى من خالل األطعمة 

والموسيقى واألزياء التي يتميز بها كل بلد“.

} دبي – افتتحت النجمة الســـورية نسرين 
طافـــش معـــرض ”بـــازار ســـراي“ للموضة 
واألزيـــاء فـــي مركز دبـــي العالمـــي في أول 
خطـــوة مـــن نوعهـــا للفنانة في المشـــاركة 

بافتتاح معارض.
وقالت طافش إنها تشرفت بتواجدها في 
هذا المعرض وبتعارفها إلى الشيخة فاطمة 
بنت حشـــر آل مكتوم ومرافقتها لها في هذا 
المحفل المهم، مشيدة بالتنظيم ووصفته 

بأنه كان أكثر من رائع.
وأضافـــت نســـرين ”أعجبـــت جدا 
المحليـــة  التقليديـــة  بالصناعـــات 
وخاصـــة العبـــاءات، كما أعجبت 
المعـــرض  تفاصيـــل  بـــكل 
كالعطور  فيـــه  والمعروضـــات 
والمجوهـــرات  واألزيـــاء 

واإلكسسورات“.
الســـورية  الفنانة  وعبرت 
بالمتعـــة  شـــعورها  عـــن 
واالســـتمتاع وهي تتنقل بين 
أقســـام المعرض، حيث التف 
الجمهـــور اللتقـــاط الصـــور 
تأييدهـــا  وأبـــدت  معهـــا. 
لتنظيـــم معـــارض كهذه كل 
المرأة  إبـــداع  ليظهر  فترة 
في جانب األزياء والجمال 

على حد تعبيرها.
نســـرين  وتســـتعد 
إلـــى  للتوجـــه  حاليـــا 
إلـــى  ومنهـــا  بيـــروت 

مصر، ثم إلى أوروبا.
طافـــش  وكشـــفت 
أنهـــا ستشـــارك فـــي 
مسلســـل  بطولـــة 
مـــع  ”العـــراب“ 
المثنى  المخـــرج 
وستجســـد  صبح 
دور ريم التي تشكل 
في  الحقيقي  الحب 
العراب  مـــع  القصة 
واصفـــة  االبـــن، 
بالســـاحرة  األجواء 

والمثيرة.
عـــن  وعبـــرت 
لحشـــد  ســـعادتها 
النجوم في المسلســـل 
وعابـــد  الحالنـــي  عاصـــي  بدخـــول 
فهد وســـلوم حداد فيه لتصبـــح النجومية 

والبطولة جماعية على حد وصفها.
كما تشارك نســـرين في بطولة مسلسل 
مصـــري بعنوان ”ألف ليلـــة وليلة“ إضافة 
إلـــى بطولتها في مسلســـل ”فـــي ظروف 
غامضة“. وكانت نســـرين ســـجلت عودة 
قويـــة لهـــا إلـــى الدرامـــا الســـورية بعد 
غياب عنها في الســـنوات الثالث األخيرة 
وســـتكون حاضرة بقوة على الشاشات في 

رمضان المقبل من خالل عملين.

نسرين طافش تكشف عن {العراب}

في افتتاح معرض للموضة

– افتتحت النجمة دبي {
طافـــش معـــرض ”بـــازار
واألزيـــاء فـــي مركز دبـــي
خطـــوة مـــن نوعهـــا للفنا

بافتتاح معارض.
وقالت طافش إنها تشر
هذا المعرض وبتعارفها إل
بنت حشـــر آل مكتوم ومر
المحفل المهم، مشيدة ب
بأنه كان أكثر من رائع
وأضافـــت نســـري
التقل بالصناعـــات 
وخاصـــة العبـــ
تفاص بـــكل 
والمعروضـــا

واألزيـــاء 
واإلكسسورا
وعبرت 
شـــع عـــن 
واالســـتمتا
أقســـام المع
الجمهـــور
و معهـــا. 
لتنظيـــم م
ليظ فترة 
في جانب
على حد
وتس
حاليـــا
بيـــرو
مصر
و
أنهـ
بطو

ص
دو
الح
الق
االب
األج
وال

ســ
النج
ا عاصـــي  بدخـــول 
فهد وســـلوم حداد فيه لت
والبطولة جماعية على حد
كما تشارك نســـرين ف
مصـــري بعنوان ”ألف لي
إلـــى بطولتها في مسلس
غامضة“. وكانت نســـري
قويـــة لهـــا إلـــى الدرام
غياب عنها في الســـنوا
وســـتكون حاضرة بقوة
رمضان المقبل من خالل
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