
اســـتمر االلتبـــاس يســـيطر على  } بغــداد – 
املوقف األميركي عقب ســـيطرة تنظيم داعش 
علـــى مدينة الرمـــادي فـــي محافظـــة األنبار 
العراقيـــة، رغم إعالن املتحدث باســـم مجلس 
األمن القومي اليســـتر باســـكي أن واشـــنطن 
تـــدرس ”أفضل الســـبل لدعم القـــوات البرية 
احمللية فـــي محافظة األنبار… تســـريع وتيرة 
تدريب وجتهيز العشـــائر احمللية ودعم عملية 

عسكرية بقيادة العراق الستعادة الرمادي“.
وال تبـــدو احلكومـــة العراقيـــة مســـتعدة 
إلهـــدار املزيـــد مـــن الوقت قبـــل بـــدء عملية 
عسكرية الســـتعادة املدينة بقيادة ميليشيات 

احلشد الشعبي.
وتصر الواليات املتحدة على االستمرار في 
ممارســـة الضغط على احلكومة برئاسة حيدر 
العبادي الســـتبعاد امليليشيات التي قد يؤدي 
دخولها إلـــى املنطقة إلى احتـــكاكات طائفية 
مع مســـلحي العشائر الســـنية الذين رفضوا 
التعاون مع قيادات امليليشـــيات املدعومة من 

إيران.
وكانت احلكومـــة العراقية أعلنت الثالثاء 
دعمها للعشائر. وجاء في بيان ملكتب العبادي 
تأكيده ”على التزام احلكومة العراقية بتطويع 
وتســـليح مقاتلي أبناء العشائر بالتنسيق مع 

محافظة األنبار“.
لكن البيان كان خطوة متأخرة للغاية.

وباتت العشائر السنية تنظر إلى احلكومة 
املركزيـــة بريبة أكثر من أي وقـــت مضى بعد 
رفض طلبات األســـلحة التي تقدمت بها قوات 
األمن والعشـــائر مـــن قبل إلـــى احلكومة في 
محاولة لصـــد هجمات داعش املســـتمرة منذ 

أواخر العام املاضي للسيطرة على الرمادي.
وحتـــى الرواتـــب لـــم تصـــل إلـــى ضباط 
الشـــرطة، الذين اضطروا الحقـــا إلى اللجوء 
إلى العشـــائر ورجال األعمال احملليني لتوفير 

األموال الالزمة لشراء األسلحة.
وقال عيسى العلواني أحد قيادات الشرطة 
في املدينة ”لقد توسلنا ثم توسلنا لطلب مزيد 
من الدعـــم من احلكومة، لكننا فـــي النهاية لم 

نحصل على شيء“.
ويقول محللون إن ســـقوط الرمادي يحمل 
دالالت أكبـــر بكثيـــر من مجرد خســـارة مدينة 
رئيسية في أكبر محافظة عراقية على اإلطالق.
وأضافوا ”خسارة الرمادي قد تقوض دعم 
السنة بشـــكل عام للجهود العسكرية العراقية 
الواســـعة لدحـــر داعش في جميـــع األراضي 

العراقية“.
وتـــزداد الشـــكوك بشـــكل أكبر بعـــد فرار 
بعض مسلحي وزعماء العشائر السنية الذين 
كانت تربطهم صالت في السابق مع احلكومة 

املركزية في بغداد، ومقتل البعض اآلخر.

ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون أنهـــم ال 
يعتقـــدون أن مـــن بقـــي داخل الرمـــادي عقب 
إحـــكام قبضـــة داعش علـــى املدينـــة أصدقاء 

للحكومة في بغداد.
وهذا يعني أن دخول ميليشـــيات احلشـــد 
الشعبي إلى املنطقة سيكون له عواقب وخيمة.
ومـــع ذلك مازالـــت اإلدارة األميركية تعول 
علـــى العشـــائر الســـنية وتأمل في أن يســـد 
مسلحو العشائر الثغرة األمنية الفادحة التي 
سيتســـبب فيها غياب قوات األمن واســـتبعاد 

ميليشيات احلشد الشعبي في األنبار.
وترأس الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
الثالثـــاء اجتماعـــا ملجلس األمـــن القومي في 
البيـــت األبيض لبحث ســـبل املضي قدما بعد 

خسارة املدينة، مركز محافظة األنبار.
وبعد اللقاء الذي شارك فيه مدير السي آي 
ايه جون برينان ووزير الدفاع اشـــتون كارتر 
وأفراد من مجلس األمن القومي باإلضافة إلى 
وزير اخلارجية جون كيري عبر الهاتف، أشار 
مســـؤولون إلى اســـتعداد أوباما لتعزيز دعم 

العشائر السنية في األنبار.
ووضع ســـقوط املدينة الواليـــات املتحدة 
أيضا فـــي مأزق. فمن جهة أثبـــت عدم فاعلية 
االســـتراتيجية األميركية التي تعتمد بشـــكل 
كبيـــر علـــى الضربـــات اجلويـــة فقـــط، ومن 
جهة أخرى أظهـــر تراجع التأثير السياســـي 
لواشـــنطن فـــي العـــراق أمـــام متـــدد تأثيـــر 
اإليرانيني الذين يتمتعون بنفوذ واســـع على 

ميليشيات احلشد الشعبي.
املخاطـــر  محلـــل  ســـويل،  كيـــرك  وقـــال 
السياســـية واملتخصص في الشـــأن العراقي، 
”ســـقوط الرمـــادي يعكس عـــدم فاعليـــة مهام 
تدريـــب اجليـــش واملســـلحني التـــي تتبناها 

الواليات املتحدة“.
وأضاف ”القوة العســـكرية لداعش ليست 
كبيـــرة، فمقاتلوه يعتمـــدون على االنتحاريني 
ومجموعـــة قليلة من قـــوات النخبة. لو كانت 
لدى العراقيني قوات حقيقية ومســـلحة بشكل 

جيد هناك لكان هذا كافيا“.
ولم تعد خيارات الواليات املتحدة متعددة 
كما كانت العام املاضي حينما قررت تشـــكيل 
التحالف الدولي للحرب على داعش في كل من 

العراق وسوريا.
ويقـــول مراقبون إن خلـــق خيارات جديدة 
رمبـــا كان محـــور النقاشـــات داخـــل اجتماع 
مجلس األمن القومي الذي ترأسه أوباما، وهو 
مـــا يعكس خطورة الوضع االســـتراتيجي في 
احملافظة مترامية األطراف والتي متلك حدودا 

مع سوريا، معقل التنظيم املتشدد.
وقال سويل ”ســـقوط الرمادي يثبت عجز 
احلكومـــة العراقيـــة أكثر مما يـــدل على قوة 
داعـــش. ببســـاطة، الواليـــات املتحـــدة لديها 

حليف ضعيف في العراق“.
ويدرك املســـؤولون األميركيون أن تسليح 
وتدريب العشـــائر الســـنية ســـيقابل بسلسلة 
غيـــر متناهية من العوائـــق واالعتراضات من 

قبل احلكومة خشـــية تكرار ســـيناريو األكراد 
في الشـــمال، حيث ال يتوقف تدفق األســـلحة 

الغربية.
لكن تدفق االسلحة ساهم في تقوية دفاعات 
املناطق الكردية وهو ما جعلها، باإلضافة إلى 
احملافظات الشيعية في اجلنوب، خارج نطاق 

هجمات داعش.
ويقول مراقبون إن النتائج االستراتيجية 
الرئيسة التي ســـتترتب على سقوط الرمادي 
هي تأجيل خطة استعادة مدينة املوصل، ثاني 

أكبر املدن العراقية التي سيطر التنظيم عليها 
العام املاضي.

وأضافـــوا ”لكن معركة اســـتعادة الرمادي 
سترســـم بشـــكل كبير أيضا مالمح مســـتقبل 

العراق“.

} لنــدن  – تعالت األصـــوات الغربية للمطالبة 
بحماية آثار مدينة تدمر السورية بعد سيطرة 

تنظيم داعش على أجزاء واسعة من املدينة.
وأثـــارت املطالب الدوليـــة باحلرص على 
حمايـــة اآلثار تســـاؤالت عن التـــردد الغربي 
في حســـم األزمة الســـورية بعد ســـنوات من 

اندالعها.
واعتبـــر املديـــر العـــام لآلثـــار واملتاحف 
الســـوري مأمون عبدالكرمي أن ”الوضع سيئ 
جـــدا“ معربـــا عن قلقـــه حيال مصيـــر املعالم 
األثريـــة في جنـــوب غـــرب املدينـــة املعروفة 
بأعمدتهـــا الرومانيـــة ومعابدهـــا ومدافنهـــا 
امللكية املزخرفة واملدرجـــة على الئحة التراث 

العاملي.
وقال عبدالكرمي ”يكفي أن يتمكن خمســـة 
عناصـــر من التنظيم من الدخـــول إلى املواقع 

األثرية ليدمروا كل شـــيء“، مناشـــدا املجتمع 
الدولي التحرك من أجل حمايتها.

ولم يكن عبدالكرمي هو الوحيد الذي أطلق 
نداءات حلماية آثار تدمر، لكن األمر امتد أيضا 
إلى سياسيني ومســـؤولني أوروبيني اعتبروا 
أن ســـيطرة داعـــش علـــى املدينـــة التاريخية 

تهديد للتراث اإلنساني.
ومـــن بـــني هـــؤالء املســـؤولني بوريـــس 
جونســـون عمدة العاصمـــة البريطانية لندن، 
الـــذي طالب بتحـــرك دولي حلمايـــة تدمر من 
تنظيم داعـــش املتطرف كي ال يعيد في املدينة 

نفس مشاهد تدمير اآلثار في العراق.
واعتبر جونسون في مقال نشرته صحيفة 
”ديلـــي تلغراف“ البريطانيـــة أن دخول داعش 
إلى املدينة األثرية الســـورية سيعني القضاء 

على حضارة تعود إلى آالف السنني.

وتطـــرق عمـــدة لنـــدن إلى محادثـــة دارت 
بينهم وبني أحد السياسيني البريطانيني حول 

حماية تدمر.
ونقل عن السياســـي البريطانـــي الذي لم 
يذكر اسمه تساؤالت صادمة منها ”ملاذا تدمر؟ 
وملاذا اآلن؟ بعد كل مـــا حدث، نحن في الغرب 
قررنا أن نفعل القليل جدا من أجل السوريني، 
فكيف ســـيكون من العـــدل أال نتدخل حلماية 

البشر في حني نتدخل حلماية اآلثار؟“.
البريطانـــي  السياســـي  فعـــل  رد  ويـــكاد 
يتطابق مع املنتقديـــن ملوقف املجتمع الدولي 

املتردد حول معاجلة األوضاع في سوريا.
وتقـــدم تنظيـــم داعـــش في تدمـــر مت على 
مراحل بينمـــا كانت قوات الرئيس الســـوري 
بشـــار األســـد تراقب ذلك دون أي استعدادات 

كافية توازي حشود التنظيم املتطرف.

وتساءلوا عن أسباب عدم دفع قوات األسد 
لوحدات كافية لردع تقـــدم داعش املتوقع منذ 

أسابيع عدة.
وقال معارض ســـوري مقيـــم في لندن ”إن 
التطـــورات في تدمـــر تعني رغبة مـــن النظام 
حلرف األنظار عما يحدث في اجلبهات الكثيرة 
التي تخســـر قواته فيها إلى جبهة القتال مع 
داعش ليقدم نفسه على أنه يحارب اإلرهاب“.

واعتبر في تصريحات لـ“العرب“ أن النظام 
في دمشق يغض النظر عن متدد داعش بشكل 
عام وبشـــكل خاص في تدمر ”ألنه مدرك بشكل 
مســـبق أن دخول داعش إلى املدينة ســـيؤدي 
إلى قيامـــه بتدمير أهم آثار ســـوريا من جهة 
ومن جهة ثانية تسليم سجن تدمر إلى داعش 
الذي يضـــم حوالي 10 آالف معتقل أغلبهم من 

خلفيات إسالمية“.

وفي اتصال هاتفي، قال ناشـــط من مدينة 
إن ”األحـــداث األخيرة تؤكد  تدمر لـ“العـــرب“ 
رغبـــة النظام في تســـليم املدينـــة، حيث متت 
مشـــاهدة قواتـــه تهـــرب من اجلزء الشـــمالي 
من تدمـــر مع تقدم قوات داعـــش التي متكنت 
خالل ســـاعات الفجر من السيطرة على مراكز 
اســـتراتيجية منها مبنى أمن الدولة ومديرية 
املنطقـــة ومدرســـة املدينة التي تبعـــد أقل من 
حوالي كيلومتر واحد عن سجن تدمر واملخبز 

اآللي وصوال إلى الساحة العامة“.
وأكـــد علـــى ســـيطرة داعش علـــى حاجز 
خطاب قرب مقر األمن العسكري الواقع وسط 
املدينة، فيما انســـحبت قوات األســـد منه إلى 

املقر، الذي اقتربت االشتباكات من أسواره.
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كيرك سويل

سقوط الرمادي يثبت 

عجز الحكومة أكثر مما 

يدل على قوة داعش 

و ب ييييييييييييييييييييييييييي زي ر

[ عمدة لندن: منع داعش من السيطرة على تدمر يجنبنا تكرار تدمير آثار الموصل
محنة السوريين تتالشى خلف القلق الدولي على آثار تدمر

} تتفاقم محنة أهالي األنبار الفارين من بطش داعش بعد عدم سماح احلكومة العراقية بدخولهم 
بغداد.

قصائد مستلة 

من متون الروايات

أصحاب حميد سعيدأبوظبي تستقطب ٤ ماليني سائح سنويا
ص 20ص 11

ص 15

[ سقوط الرمادي يرجئ أي حديث عن استعادة الموصل

سليم الجبوري

ال يمكن دحر داعش إال 
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م ي

خامنئي يخشى من {حرب 
خليجية} على إيران

} طهــران – وصفت مصادر سياسية خليجية 
اتهامات املرشد اإليراني األعلى علي خامنئي 
لـــدول اخلليـــج بالعمـــل على شـــن حرب ضد 
بالده، بأنها تنم عن القلق املتصاعد داخل هرم 

النظام خصوصا بعد عاصفة احلزم.
ويعكـــس التهديـــد الصريـــح تطـــورا في 
تعاطـــي اإليرانيـــني مـــع قضايـــا املنطقة قبل 
موعـــد التوصل إلى اتفـــاق نهائي حول امللف 
النـــووي اإليراني مـــع القـــوى الغربية نهاية 

الشهر املقبل.
وال يكـــف املرشـــد اإليرانـــي منـــذ إطالق 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية عملية 
عسكرية ضد احلوثيني في اليمن عن مهاجمة 
دول اخلليج ومحاولة لفت األنظار عن تراجع 
التأثيـــر اإليراني في اليمن عقب فرض حصار 

جوي وبحري محكم على البالد.
وأدى هذا احلصـــار إلى إثارة الغضب في 
طهران التي شعرت بالعجز عن جندة حلفائها 
في اليمن. ومنـــذ ذلك الوقت يجد خامنئي في 
احلـــرب الكالمية ضـــد دول اخلليج بديال عن 

التدخالت العسكرية التي باتت غير مؤثرة.
وباألمـــس، اتهم خامنئي بعـــض الزعماء 
اخلليجيني مبحاولة إشـــعال احلرب مع إيران 
في تصعيد غير مســـبوق ولهجة مباشـــرة لم 

تعتد عليها األجواء املشحونة بني اجلانبني.
وأشـــار خامنئي فـــي كلمـــة ألقاها خالل 
حفل تخريج دفعـــة جديدة من ضباط احلرس 
اإليراني، إلـــى أنباء حتدثت عن وجود تواطؤ 
بني ”األعـــداء وبعض قـــادة دول اخلليج جلر 

احلروب بالوكالة إلى حدود إيران“.
وأضـــاف ”فليعلمـــوا بأنه لـــو قاموا بأي 
حترك معـــاد فـــإن رد اجلمهورية اإلســـالمية 

اإليرانية سيكون قاسيا جدا“.
كمـــا أن الرّد يأتـــي أيضا بعد أيـــام قليلة 
من اســـتدعاء متبادل للقائم باألعمال اإليراني 
في املنامـــة ونظيره في طهران إثر تصريحات 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التي طلب فيها 
من خامنئي االلتفات إلى مشـــكالت اإليرانيني 

وعدم التدخل في شؤون الدول املجاورة.
وفـــي تغريدة على تويتـــر األحد قال وزير 
اخلارجيـــة ”أنصـــح خامنئي بكف شـــره عن 

البلدان املجاورة“.
وظهـــرت عصبية املرشـــد األعلـــى للثورة 
اإليرانيـــة كذلـــك حينمـــا أعلـــن رفـــض بالده 
التفتيش عن أي منشأة نووية من قبل مفتشني 

أجانب.
وهي رسالة تظهر انزعاج طهران مما تراه 
استرضاء أوباما لزعماء دول مجلس التعاون 
اخلليجـــي الذين اتفق معهم فـــي كامب ديفيد 
على صون أمـــن املنطقة من أي اعتداء إيراني 

محتمل.
وإذا ما أصـــر خامنئي على رفض تفتيش 
املواقع النووية فسيكون بذلك قد وضع نهاية 
للمفاوضـــات التي مازال يعلـــن عن دعمه لها، 
ومـــن ثـــم تعود إيـــران إلى املربـــع األول على 
الســـاحة الدولية وهي تكلفـــة ال يبدو النظام 

اإليراني مستعدا لتحملها.
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}  اجلزائــر - أفادت مصادر أمنية أن حصيلة 
العملية العســــكرية التــــي تنفذها وحدات من 
اجليش اجلزائري جنــــوب العاصمة، أفضت 
إلى غاية مساء أمس إلى سقوط 27 مسلحا من 
تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، إلى 
جانب تدمير عدد من املخابئ ومشفى ميداني 

كان يستعمل لعالج املصابني واملرضى.
وأضافــــت املصادر أن احلصيلة ســــتبقى 
مرشــــحة لالرتفــــاع، مــــع اســــتمرار العملية 
والتمشــــيط الدقيــــق الــــذي تعرفــــه املنطقة، 
وتشــــارك فيــــه عــــدة وحــــدات عســــكرية من 
محافظات بومرداس والبويرة والبليدة، حتت 
اإلشــــراف املباشــــر لقائد الناحية العسكرية 
األولــــى ( البليــــدة ) العقيــــد عبدالقــــادر بــــن 
زخروفة، وتســــتعمل فيها مختلف األســــلحة 

الثقيلة واملروحيات.
وبحســــب نفــــس املصــــادر فــــإن العملية 
النوعيــــة التــــي ينفذها اجليــــش اجلزائري، 
أحلقت ضربة قاصمة بتنظيم القاعدة في بالد 
املغرب اإلســــالمي، وجاءت في أعقاب تنسيق 
عســــكري اســــتخباراتي قــــاد إلــــى محاصرة 
املجموعة املســــلحة املشــــكلة من كوادر وقادة 

التنظيم، الذين كانوا بصدد عقد اجتماع هام 
حتضيرا لعمليات خالل شهر رمضان القادم.

وشــــّكل اســــتدراج الشــــخص الــــذي كان 
يضطلــــع مبهمــــة متويــــن املجموعــــة باملواد 
اخليــــط“،  ”رأس  واللوجيســــتية،  الغذائيــــة 
لوحــــدة أمن اجليــــش التي اســــتنطقته لغاية 
تقدمي كافة املعلومات املتعلقة باالجتماع املهم 

لكوادر وقادة التنظيم.
ويرى مراقبــــون في اجلزائــــر أن العملية 
اجلاريــــة تعد إحدى أجنــــع وأجنح العمليات 
التي نفذهــــا اجليش اجلزائري خــــالل العام 
اجلــــاري، حيــــث مت القضاء خالل األســــبوع 
األخيــــر فقط علــــى 35 مســــلحا فــــي عمليات 
منفصلــــة عبر ربــــوع البــــالد، كان آخرها قتل 
ســــتة مســــلحني في محافظة تيزي وزو ( 120 

كلم شرقي العاصمة).
وصرح فــــي هذا الشــــأن اخلبيــــر األمني 
أحمد ميــــزاب في اتصــــال مع ”العــــرب“، أن 
العملية أحلقــــت ضربة قوية بتنظيم القاعدة، 
وتعكس نقلة نوعية في تطور املعاجلة األمنية 
والعسكرية للتنظيمات املسلحة، فمنذ القضاء 
علــــى قائد نــــواة داعــــش في اجلزائــــر (جند 
اخلالفة)، يتضح جليا التنسيق والتكامل بني 

وحدات االستعالمات والوحدات امليدانية.
اجلزائــــر  خّلصــــت  ”العمليــــة  وأضــــاف 
مــــن أخطــــار حقيقيــــة كانت محدقــــة بها، ألن 
املجموعــــة اإلرهابيــــة كانــــت بصــــدد تنظيم 
وتخطيط عمليات مسلحة خالل شهر رمضان 
كما دأبــــت عليها أبجديــــات اجلهاديني، وألن 
كمية األسلحة والذخيرة املتلفة أو املسترجعة 
تدل على قــــدرة املتطرفني على بناء أنفســــهم 
ومتوين ســــراياهم باألســــلحة، وهو ما يحتم 

ضــــرورة الرفع مــــن وتيرة اليقظــــة والتحري 
حــــول مصــــادر متويــــل ومتويــــن اإلرهابيني 

باملعدات والذخيرة“.
وإن لم تكشف وزارة الدفاع اجلزائرية عن 
هوية املســــلحني الذين ســــقطوا في العملية، 
تواجد قيادات  فإن مصادر أكدت لـ“العــــرب“  
معروفــــة لتنظيــــم القاعدة في قائمــــة القتلى، 
مبــــن فيهــــم عناصر ســــبق لها أن اســــتفادت 
مــــن التدابيــــر العفوية لقانــــون الوئام املدني 
واملصاحلــــة الوطنية اللذين أطلقهما الرئيس 
بوتفليقة في العامني 1999 و2005، وأن املعنيني 
ينحدرون من منطقة وسط البالد واحملافظات 
القريبة مــــن العاصمة كالبليــــدة وبومرداس 
والبويرة، وال يســــتبعد أن يكون قائد التنظيم 
عبداملالك درودكال من بني القتلى، على اعتبار 
أن حتركــــه ينحصــــر فــــي املنطقة الشــــمالية 
للبالد، ابتداء من ضواحي العاصمة إلى غاية 

غابات جيجل، مرورا مبنطقــــة القبائل. وكان 
تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلســــالمي، قد 
انكفأ خالل األشــــهر األخيرة بعض الشــــيء، 
أمــــام األضواء التي ســــلطت على نواة داعش 
وبروز خالفات حادة بني الطرفني حول الوالء 
ألبي بكــــر البغدادي أو البقاء كامتداد لتنظيم 

أمين الظواهري.
وال يســــتبعد املراقبــــون أن يكون االنكفاء 
مــــا  محــــارب)  (إســــتراحة  مقصــــودا  عمــــال 
دامــــت جهــــود اجليــــش انصبت علــــى كتيبة 
جند اخلالفــــة للقضاء عليه فــــي املهد تالفيا 
للتداعيــــات األمنية جــــراء محاولــــة اختراق 
داعش لدول شــــمال أفريقيا، وهي االستراحة 
التــــي اســــتغلها تنظيــــم عبداملالــــك درودكال 
إلعادة بناء وتنظيم نفسه حتسبا للعودة إلى 
الواجهة من بوابة التخطيط لعمليات مسلحة 

خالل شهر رمضان.

} الربــاط – يحاول املغـــرب أن يعّوض غيابه 
عـــن االحتاد األفريقي بنهج سياســـة خارجية 
قوامها تعميق التعاون وســـبل الشـــراكة مع 
بعـــض الـــدول األفريقيـــة التي تـــرّدد العاهل 
املغربـــي امللك محمد الســـادس علـــى زيارتها 

خالل العامني املاضيني.
وبـــدأ امللـــك اعتبارا من يـــوم أمس، جولة 
جديدة في دول أفريقيا شـــبه الصحراوية مع 
إلى الســـنغال وساحل  زيارة ”عمل وصداقة“ 

العاج والغابون وغينيا بيساو.
وجـــاء فـــي بيان للقصـــر امللكـــي أن امللك 
محمد السادس سيجري محادثات رسمية مع 
قادة هذه الدول و“ســـيترأس احتفاالت توقيع 
اتفاقات ثنائية“، إلى جانب ”إطالق مشـــاريع 
تعـــاون تتعلق بالتنميـــة اإلنســـانية وتبادل 

اخلبرات وتعزيز الشراكة االقتصادية“.
وســـبق أن أكد العاهل املغربي في رسالته 
إلى منتدى ”كرانس مونتانا“، منذ شهرين، أن 
أفريقيا تعد إحدى ركائز السياســـة اخلارجية 

للمملكة، في نطاق التعاون جنوب-جنوب.
ورفع املغرب رهانا دبلوماسيا واجتماعيا 
واقتصاديا بتكريس التعـــاون جنوب-جنوب 
الـــذي يعد أحد أهم منـــاذج التعاون اإلمنائي 
الدولـــي، حيـــث حتـــرص األمم املتحـــدة على 
تفعيله لرفع النمو التجاري بني الدول النامية، 

وتقاسم وتبادل اخلبرات في املجال األمني.
وفـــي هذا الصـــدد قال احمللل السياســـي 
املغربي عبدالرحيم املنار أســـليمي لـ“العرب“ 
إن ”الزيارة امللكية لدول أفريقيا حتمل إشـــارة 
العمق االســـتراتيجي للمغرب، فاألمر يتجاوز 
فكرة املصالح السياسية واالقتصادية املتبادلة 
منهـــا إلى فكرة أفريقيا الغربية كمجال حيوي 
ورمزي للمغرب، ألن األفارقة ينظرون للمغرب 

كقـــوة  إقليمية ومنوذج صاعـــد“. واعتبر أن 
حتركات امللك في أفريقيا وجناح دبلوماسيته، 
تربك أعـــداء الوحدة الترابية ألن املغرب ينظر 
إلـــى العالم مـــن خـــالل عمقه االســـتراتيجي 

األفريقي.
ويـــرى مراقبـــون أن العالقـــات املغربيـــة 
األفريقية قائمة على مجموعة من املبادئ التي 
بلورتهـــا املؤسســـة امللكية غداة االســـتقالل، 
حيث ســـاند املغرب بعض الدول التي تناضل 

من أجل التحرير مثل غانا ومالي واجلزائر.
للـــدول  جتمـــع  أول  انعقـــد  ولإلشـــارة 
األفريقية، في مدينة الدار البيضاء، وأصدرت 
هذه الـــدول ميثاقا دونت فيـــه مبادئ الوحدة 
األفريقيـــة الكاملـــة، ليأتـــي من بعـــده ميثاق 
أديس أبابا املؤسس ملنظمة الوحدة األفريقية. 
ومتحـــورت عالقات املغرب بـــدول أفريقيا في 
هـــذه الفترة حول منطق واقعـــي قوامه تأييد 

الوحدة الترابية من عدمه.
ومنذ ســـنوات، عرفت العالقـــات املغربية 
األفريقية دينامية جديدة، ليصبح املغرب ثاني 

مســـتثمر في أفريقيا جنوب الصحراء حسب 
تأكيدات ســـعد الدين عثماني وزير اخلارجية 

السابق.
ويولي املغرب أهمية خاصة إلرساء السالم 
واالســـتقرار في أفريقيا، على اعتبار كون هذه 
القـــارة تبقى مســـرحا للعديد مـــن النزاعات 
وبؤر التوتر، حيث عانت أفريقيا كثيرا، وملدة 
تزيـــد عن أربعة عقود، من النزاعات بني الدول 
ومـــن احلروب األهلية واإلثنية والدينية، التي 

اندلعت في العديد من مناطقها.
وأوضح العاهل املغربي إثر توجيهه خطابا 
إلى الدورة الرابعة للقمة األفريقية األوروبية، 
العام املاضـــي، أّن زياراته املتعددة التي يقوم 
بها بانتظـــام لبعض البلـــدان األفريقية تأتي 
في إطار ”تعميق التضامن والتعاون وحشـــد 
اإلمكانات واجلهود خلدمة املواطن األفريقي“. 
ُمشـــيرا إلى ضرورة نشر السلم داخل الفضاء 
املشترك بني الدول اإلفريقية واحترام السيادة 

والوحدة الوطنية والترابية لكل بلد.
وحسب العاهل املغربي ال ميكن بلوغ هذه 

األهـــداف ”إال إذا مت التصـــدي جماعيا وبكل 
حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي 
تتربص بأمـــن القارة، أينمـــا كان مصدرها“. 
موّضحـــا أّن اإلرهـــاب وعمليـــات القرصنـــة 
البحرية واجلرمية املنظمة وشـــبكات االجتار 
في البشـــر وتهريب املخدرات واألسلحة، هي 
حتديـــات تقتضي أجوبة مشـــتركة وشـــاملة 

وتضامنية.
هـــذا واعتبر أّن التهديـــدات األمنية غالبا 
ما تغذيهـــا ”الهشاشـــة واجلهل“، مبـــرزا أّن 
الرأسمال البشري يظل على حّد قوله ”في قلب 

انشغاالتنا وفي صميم حتركنا املشترك“.
وفي هذا اإلطـــار، أكد العاهل املغربي على 
ضرورة أن تكون اخلدمات األساسية وحقوق 
املرأة والشـــباب والتشـــغيل هدفا محوريا في 
كل املبـــادرات املشـــتركة، إلى جانـــب التركيز 
علـــى نشـــر قيـــم االنفتـــاح والتســـامح، مما 
سيساعد على إيجاد أجوبة شاملة ومستدامة 
للتهديـــدات األمنية التي تعاني منها فضاءات 

شاسعة من القارة األفريقية.
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◄ أعلنت صفحة أفريقية لألنباء 
الجناح اإلعالمي لكتيبة عقبة بن 

نافع المتمركزة في تونس عن 
انضمامها لتنظيم الدولة االسالمية 

ومبايعتها ألبي بكر البغدادي.

◄ استدعى محققون في الكونغرس 
األميركي سيدني بلومنتال، 

مستشار هيالري كلينتون السابق، 
لإلدالء بشهادته الشهر المقبل أمام 

لجنة بمجلس النواب األميركي 
تحقق في الهجوم، الذي وقع على 

منشآت دبلوماسية أميركية في 
مدينة بنغازي الليبية سنة 2012.

◄ دارت اشتباكات عنيفة، 
أمس، بين كتيبة تابعة لميليشيا 

”فجر ليبيا“ التي تسيطر على 
طرابلس وتنظيم الدولة اإلسالمية 

الجهادي المتطرف قرب مدينة 
سرت الساحلية، بحسب ما أفاد 

به متحدث أمني في العاصمة 
طرابلس.

◄ وجه رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتة عبدالله الثني انتقادات 

للدول الغربية بسبب عدم شن 
حملة على تنظيم الدولة اإلسالمية، 
على غرار الحملة المتواصلة على 

مواقعه في سوريا والعراق.

◄ أوقفت السلطات اإليطالية في 
ميالنو (شمال) مغربيا يشتبه 

بضلوعه في الهجوم الدموي على 
متحف باردو بتونس في أواسط 
مارس الماضي، حسب ما أعلنت 
عنه مديرية شرطة المدينة لوكالة 

فرانس برس، أمس األربعاء.

باختصار

جولة جديدة للعاهل المغربي في أفريقيا لدعم التعاون جنوب-جنوب
[ تحركات الملك محمد السادس في الدول األفريقية تربك أعداء الوحدة الترابية

سّجل املغرب، منذ سنوات، عودته الفعلية 
ــــــى القارة األفريقية، مــــــن خالل جوالت  إل
متعــــــّددة قام بهــــــا العاهــــــل املغربي امللك 
محّمد الســــــادس، إلى عّدة بلدان أفريقية. 
ــــــارات في  ــــــل الهدف مــــــن هذه الزي ويتمث
تعزيز عالقات اململكة سياسيا واقتصاديا 
ــــــوب الصحراء، وهــــــو خيار  مــــــع دول جن
اســــــتراتيجي في ظل أجــــــواء التوتر التي 

تعيشها منطقة غرب أفريقيا.

وصفت وزارة الدفاع اجلزائرية العملية األمنية التي ســــــقط على إثرها 27 مسلحا، بأنها 
واحدة من أكبر الهجمات من جانب الســــــلطات اجلزائرية على املسلحني املتشددين خالل 
السنوات األخيرة. وهي خطوة مهمة حسب مراقبني لتحجيم الكتائب املوالية سواء للقاعدة 

أو لداعش. 

{ممارســـات التعذيب في السجون التونســـية متواصلة بعد الثورة، 

وموجـــودة بكثـــرة، ما يحز في نفســـي هـــو عدم اعتراف الســـلطات 

بوجود هذه املمارسات}.

راضية النصراوي
رئيسة املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب

{تلقيـــت وعـــودا مـــن أطـــراف ليبيـــة حـــول إمكانية إطالق ســـراح 

التونسيني املختطفني في ليبيا وعددهم ٦٦ مواطنا اختطفوا من 

قبل قوات تابعة لفجر ليبيا}.

الطيب البكوش
وزير اخلارجية التونسي

{بريطانيـــا تقـــدم دومـــا دعمـــا متواصـــال لإلصالحات السياســـية 

واالجتماعيـــة التـــي يباشـــرها املغرب، وســـتضاعف الدعـــم املالي 

املخصص للمبادرات واملشاريع بقيمة تصل ٣٠٠ مليون درهم}.

كاليف ألدرتون
سفير بريطانيا لدى املغرب

} تونس – لوح رئيس كتلة حركة نداء تونس، 
التي تقود االئتالف الحاكم في تونس، محمد 
فاضــــل بن عمــــران، بإمكانية اســــتبعاد حزب 
آفاق تونــــس من االئتالف الحاكــــم إثر توجه 
الحــــزب بانتقــــادات لقانــــون المجلس األعلى 
للقضاء والتصويت ضده بالبرلمان، قائال ”لو 
تعاد مثل ردود األفعال هذه سنكون مضطرين 

الستبعاد هذه الكتلة (من الحكم)“.
وقــــال بن عمران، فــــي تصريحات صحفية 
”نحن نقــــول لّما نكون في ائتــــالف قد نختلف 
لكن نختلف داخل أســــوار قاعــــات اللجان أو 
فــــي إطار توافقي، وقــــد تفاوضنا في ذلك قبل 
الجلســــة العامــــة لكنهــــم رغم ذلــــك أرادوا أن 
يصوتــــوا ضد القانــــون، حتــــى أن هـناك من 
داخــــل كتلة نــــداء تونس من يريــــد الدفع في 
اتجــــاه اســــتبعاد هــــذا الحزب مــــن االئتالف 

الحاكم“.
ومضــــى قائال ”طبعــــا أنا لســــت مع هذا 
الرأي، فأنا أقول نحن نرغب في أن يكون حزب 
آفــــاق تونس دائمــــا داخل االئتــــالف الحاكم، 
أّما لو تعــــاد مثل ردود األفعال هذه ســــنكون 
مضطرين الستبعاد هذه الكتلة (من الحكم)“.

وأضاف بن عمــــران ”من المفارقات أن في 
كتلــــة آفاق نائبا قاضيا (لم يســــمه) لألســــف 
الشــــديد، وهذا تأويلي الشخصي للموضوع، 
أن هذا النائب لــــم يتخلص من عباءته كقاض 
ورأى األمور من منظور ضيق وقد ســــايره في 

ذلك أعضاء كتلته“.
وتّم التصويت على قانون المجلس األعلى 
للقضاء، الجمعة الماضي، بأغلبية 131 صوتا 
مقابــــل 14 صوتوا ضد القانــــون (من ضمنهم 
كتلة آفاق تونس التــــي رأت أن القانون يمس 

استقاللية القضاء).
واعتبر محللون سياســــيون أن الخالفات 
التي بدأت تدّب بيــــن أحزاب االئتالف الحاكم 
في تونس، يمكن أن تصل إلى حّد االنشقاقات 
واالنسحابات مّما ســــيضعف أداء الحكومة، 
فــــي حال لم يقــــم الحزب األغلبــــي باحتوائها 

وتجاوزها ضمن منطق تشاركي.
ويشــــارك حزب آفــــاق تونس فــــي حكومة 
الحبيب الصيد بثالثة وزراء هم رئيس الحزب 
ياســــين إبراهيم، وزير التنمية واالســــتثمار 
والتعــــاون الدولي، وســــميرة مرعــــي، وزيرة 
المرأة واألســــرة والطفولــــة، ونعمان الفهري 
وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي.

ويضم االئتــــالف الحاكم في تونس أربعة 
أحزاب أساســــية حركة نداء تونس (86 نائبا) 
وحركة النهضــــة (69 نائبا) واالتحاد الوطني 
الحــــر (16 نائبا) وحزب آفاق تونس (8 نواب) 
من إجمالي 217 نائبا هم عدد أعضاء البرلمان.

وأبــــرز القــــوى المعارضــــة هــــي الجبهة 
الشــــعبية (15 نائبــــا) والكتلــــة االجتماعيــــة 

الديمقراطية (8 نواب). 

الخالفات تدب بين أحزاب 

االئتالف الحاكم في تونس

عبدالرحيم المنار أسليمي:

المغرب ينظر إلى 

العالم من خالل عمقه 

االستراتيجي األفريقي

عاهل املغرب يعود إلى أفريقيا بمشاريع تنموية واتفاقيات شراكة

خسائر فادحة ألحقتها وحدات الجيش املرابطة في الجبال بكتائب القاعدة

الجيش الجزائري يلحق ضربة قاصمة بتنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي

[ االنسجام بين الوحدات االستعالمية والميدانية يحقق نقلة نوعية في محاربة اإلرهاب

وتدمير  مسلحا   27 ســقــوط 

ــئ عــســكــريــة ومــشــفــى  مــخــاب

مــتــنــقــل واســـتـــرجـــاع ذخــيــرة 

مهمة

◄
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} يمنيان يحتفيان على أرض مطار صنعاء بعودتهما أمس إلى بلدهما مع عشـــرات آخرين من مواطنيهما بعد أن كانت قد تقطعت بهم الســـبل في 
العاصمة المصرية القاهرة بسبب الحرب وظلوا عالقين هناك لعدة أسابيع.

النيابة البحرينية تطلب 

أقصى عقوبة لعلي سلمان

} املنامــة - طلبـــت النيابة الكليـــة البحرينية 
تقتضيها قضية  أمس إيقاع ”أقصى عقوبـــة“ 
أمني عـــام جمعية الوفاق الشـــيعية املعارضة 
علي ســـلمان الـــذي مثل أمـــس مجـــّددا أمام 
احملكمـــة الكبـــرى اجلنائيـــة الرابعـــة بتهمة 
التحريـــض على كراهية النظـــام والدعوة إلى 

اإلطاحة به بالقوة.
وقـــررت احملكمة في جلســـة األمس حجز 
القضية للحكم في جلســـة الســـادس عشر من 

يونيو القادم مع استمرار حبس املتهم.
وشـــهدت اجللســـة جدال حاّدا بني سلمان 
وهيئـــة دفاعه من جهة، وقاضـــي احملكمة من 
جهة ثانية. وذلك على إثر مطالبة هيئة الدفاع 
بالسماح لسلمان بتقدمي مرافعة مطولة خالل 

اجللسة وهو ما لم يوافق عليه القاضي.
وســـلمان محبوس على ذّمـــة القضية منذ 
أواخر ديســـمبر املاضي، فيما تالحق جمعيته 
قضائيا من قبـــل وزارة العدل البحرينية على 
خلفيـــة ارتكابهـــا مخالفـــات إجرائيـــة مخلة 

بقانون اجلمعيات.
كمـــا أن جمعيـــة الوفاق متهمة سياســـيا 
بإقامة معارضتها للنظام على أساس طائفي، 
ومبواالتهـــا إليران وباملســـاهمة فـــي تأجيج 
اضطرابات الشوارع وتعطيل احلوار الوطني، 
تنفيـــذا ملخطـــط إيرانـــي لزعزعـــة اســـتقرار 
البحرين، علما أن اجلمعية قاطعت االنتخبات 

العامة التي جرت في نوفمبر املاضي.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي أمس 
مقتل إبراهيم سبعاوي إبراهيم ابن 

األخ غير الشقيق للرئيس العراقي 
الراحل صدام حسني بضربة جوية 
بالقرب من بيجي الواقعة على بعد 

مئتي كيلومتر إلى الشمال من بغداد.

◄ قام الرئيس السوداني عمر البشير 
أمس بزيارة إلى السعودية هي 

الثانية له خالل شهرين ولم يعلن 
عنها بشكل مسبق والتقى خاللها 

امللك سلمان بن عبدالعزيز.

◄ دمرت قوات  حتالف دعم الشرعية 
في اليمن منازل على ملك الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح 
وأقارب له مبديرية سنحان مسقط 

رأس صالح جنوبي صنعاء.

◄ قضت محكمة جنائية بحرينية 
أمس بسجن ٦ متهمني بالتجمهر ملدة 

٣ سنوات، فيما قضت مبعاقبة أحد 
املتهمني عن تهمة حيازة سالح ناري 

بالسجن ملدة ٥ سنوات.

◄ أعلن متحدث باسم احلكومة 
الفرنسية أمس أن اجتماعا دوليا 

حول العراق وسوريا سينظم بباريس 
بداية يونيو القادم بحضور وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري.

◄ تسلمت الكويت مبلغ ٢٫٩٧٠  مليار 
دوالر أميركي من األمم املتحدة 

كتعويضات عن األضرار البيئية التي 
جنمت عن الغزو العراقي عام ١٩٩٠.

◄ قدمت السعودية نحو ١١١،٥ 
مليون دوالر لالجئني الفلسطينيني 
عبر وكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني األونروا.

باختصار تحالف دعم الشرعية في اليمن يواصل الحرب سعيا لبسط السالم
} صنعاء - يســـتمر الضغط العســـكري الذي 
تقـــوده الســـعودية على احلوثيـــني في اليمن 
إلجبارهم على اجللوس إلى طاولة املفاوضات 
مـــن أجل التوصل إلى حل ســـلمي لألزمة، في 
وقت يصر فيه احلوثيون بتحريض من إيران 
علـــى مقاطعة جهود البحث عن حّل سياســـي 
بقيادة الســـعودية التـــي احتضنت عاصمتها 
الرياض خـــالل األيام املاضية مؤمترا بشـــأن 

األزمة اليمنية تغيبت عنه اجلماعة املتمّردة.
وشـــهدت العاصمة اليمنية صنعاء قصفا 

غير مسبوق خالل اليومني املاضيني في خطة 
قـــال مراقبون إنها حتمل إشـــارات سياســـية 
ســـعودية بـــأن مقعـــد احلوثيني علـــى طاولة 

املفاوضات لن يبقى شاغرا لوقت طويل.
وتعكس الضربـــات املكثفة، التي بدأت في 
وقت مبكر من صباح الثالثاء وتواصلت حتى 
منتصف الليل واســـتمرت أمـــس أيضا، نفاد 
صبر الريـــاض التي تتطلع إلـــى تثبيت حكم 
الرئيس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي قبل 
موعـــد التوصل إلى اتفـــاق نهائي بني القوى 

الغربيـــة وإيران حول ملفها النووي في نهاية 
شهر يونيو القادم. ويســـير املجهود احلربي 
في اليمن جنبا إلى جنب محاوالت اســـتئناف 
املسار السياســـي، وهو حسب املراقبني غاية 
التحالف العســـكري الذي تقودها الســـعودية 

ويوجه ضربات جوية للمتمردين احلوثيني.
كمـــا تعمل املقاومة الشـــعبية على األرض 
علـــى انتزاع مواقـــع من احلوثيني حتســـينا 
لشروط املفاوضات التي تبدو قادمة ال محالة.

وســـتكون جهـــود احلـــل السياســـي على 

موعد مع حلقة ثانية في سويسرا بعد مؤمتر 
الريـــاض األخيـــر. وأعلن األمـــني العام لألمم 
املتحـــدة بان كـــي مون أمس عن بـــدء احلوار 
اليمنـــي فـــي جنيـــف يـــوم ٢٨ مايـــو اجلاري 
بهدف «استعادة قوة الدفع نحو عملية انتقال 

سياسي».
وفي بيان صادر عن املتحدث باســـمه قال 
بـــان كي مـــون إن «تلـــك املبـــادرة التي جتمع 
بني مجموعة واســـعة من األطراف احلكومية 

الفاعلة»، دون ذكرها بالتفصيل.

سالم الشامع

} بغــداد - املنامــة – حـــّذر رئيـــس البرملـــان 
العراقـــي ســـليم اجلبوري فـــي حديث خاص 
لـ”العـــرب“ من أن عدم وجود عملية سياســـية 
ناجحة في العراق يؤدي إلى استيعاب تنظيم 
داعش لبعـــض العراقيني، مؤّكـــدا أن حتقيق 
النصر في املناطق التي يسيطر عليها التنظيم 
ال يتم إال مبساندة أهالي تلك املناطق أنفسهم.

كانـــت  فيمـــا  اجلبـــوري  كالم  وجـــاء 
االســـتعدادات على أشـــّدها حتضيـــرا ملعركة 
الرمـــادي التـــي توصف بـ”املصيريـــة“ وتثير 
القلق واملخاوف بشـــأن نتائجها وعلى مصير 
املدنيني فيها وعلى مآل املدينة التي ُيخشى أن 

تدّمر بشكل كامل.
ومتكنت القـــوات العراقيـــة أمس من صّد 
هجوم مباغت شـــّنه مقاتلو تنظيم داعش قرب 
مدينة الرمـــادي مركز محافظة األنبار وهدفوا 
من ورائه إلى منع متركز تلك القوات استعدادا 

للمعركة.
كمـــا واصل التنظيـــم تدعيـــم مواقعه في 
املدينـــة وإعداد دفاعاته، فيمـــا تواصل توافد 
اآلالف من ميليشيات احلشـــد الشعبي املكون 
أساســـا من تشـــكيالت شـــيعية علـــى قاعدة 

احلبانية، حيث يتم جتميع هؤالء املقاتلني.
وعّبرت جهات سياسية عن تخّوفها من أن 
تنحو معركة الرمادي بفعل مشاركة امليليشيات 

الشيعية فيها منحى طائفيا صرفا.
وحســـب مراقبني فـــإّن معركـــة الرمادي، 
ومن ورائها معركة األنبار ككّل تختزل أخطاء 
وعوائق احلرب ضد تنظيم داعش في العراق 
والتي تتجاوز اإلشكاالت العسكرية وامليدانية 
إلى الوضع السياسي واالجتماعي في البالد.

ورافق االنتكاســـة الكبيرة التي شـــهدتها 
احلرب خالل األيام املاضية والتي جتّسدت في 
انهيار القـــوات املكّلفة بحماية مدينة الرمادي 
وفرارها أمام تنظيم داعش، عجٌز حكومي عن 

حماية املدنيني من تبعات األحداث، األمر الذي 
يزيـــد في تعميـــق الهّوة بني ســـكان محافظة 
األنبار الُســـّنة وحكومة بغـــداد التي يقودها 

الشيعةٌ.
وأفاد نازحـــون عراقيون عالقون في معبر 
بزيبـــز علـــى أبـــواب العاصمة بغـــداد أمس 
بأن خمـــس حاالت وفاة ســـجلت بني العوائل 
النازحـــة مـــن مدينـــة الرمـــادي، مؤكدين أن 
احلكومة ســـمحت بدخول احلاالت اإلنسانية 
فقـــط إلى العاصمة وبشـــرط الكفيـــل دون أن 

تسمح للعوائل األخرى.
وأضـــاف النازحـــون أن امرأتـــني وثالثة 
أطفـــال توفوا الثالثاء بســـبب حـــرارة اجلو 

ونقص األدوية ومت دفنهم على عني املكان.
ومن جهتـــه قال مســـؤول محلـــي عراقي 
إن ضابطـــا رفيعا باجليش اعتـــدى بالضرب 
والســـب والشتم على األسر النازحة واملهجرة 
الواقفة في جسر بزيبز، مطالبا القيادة العامة 

للقوات املسلحة مبحاكمته عسكريا.
ونقلـــت وكالـــة األناضـــول عـــن رئيـــس 
مجلس قضـــاء العامرية شـــاكر محمود، قوله 
إن ”ضابطـــا باجليـــش برتبـــة عقيـــد اعتدى 
بالضرب والشـــتم والسب على األسر النازحة 
واملهجرة الواقفة في جســـر بزيبز الذي يربط 
عامرية الفلوجة بالعاصمة بغداد“، مضيفا أن 
”الضابـــط اعتدى على نســـاء ورجال من خالل 
ضربهم بيديه وساقيه فوق جسر بزيبز، وذلك 
أثناء محاولة تلك األســـر النازحة العبور إلى 

العاصمة بغداد“.
وتعتبر مثل هذه السلوكات املنّفرة مظهرا 
لضعـــف عامل الوحدة االجتماعية في العراق، 
وســـببا لنفور جـــزء كبير مـــن العراقيني من 
االصطفـــاف إلى جانـــب احلكومة، بـــل دافعا 
للبعـــض إلـــى التطـــرف ومســـاندة تنظيمات 
متشـــددة مثـــل داعش، حســـب تأكيـــد رئيس 

البرملان العراقي نفسه.
التقتـــه  الـــذي  اجلبـــوري  ســـليم  وقـــال 
”العـــرب“ علـــى هامـــش زيارته األخيـــرة إلى 
مملكـــة البحريـــن إنه ال ميكـــن حتقيق النصر 
فـــي املناطق التي يســـيطر عليهـــا داعش إال 
مبســـاندة أهالي تلك املناطق أنفســـهم، داعيا 
مواطني األنبار واملوصـــل وصالح الدين إلى 
أن يكونـــوا أول من يســـهم فـــي عملية حترير 
مناطقهم، ومشـــددا على أنه لـــو هيئت جميع 

الســـبل الالزمة ملواطني املناطق التي يسيطر 
عليها داعش الســـتغنوا عـــن أبناء احملافظات 

األخرى في إشارة إلى احلشد الشعبي.
وأضـــاف اجلبـــوري ”هنـــاك عزميـــة لدى 
العراقيني فـــي مواجهة التحدي بالقضاء على 
داعش وحتريـــر املناطق منـــه وحتقيق األمن 
واالستقرار، وذلك لن يكون إال مبساعدة الدول 
العربية ومســـاندتها أوال، ثم املجتمع الدولي 

في الوقوف مع العراق بصفة أوضح“.
وأكـــد أن القضيـــة الكبـــرى فـــي العراق، 
والتي يجـــب أن تكون هي وقـــوف العراقيني 
صفا واحدا أمام التحـــدي، من دون صراعات 

واعتبارات طائفية.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي ”لدينا 
ثقة في إنهاء اإلرهاب، ولكن بجهود استثنائية 
جدا، وهذه املهمة ستكون أسهل لو كانت هناك 

مساندة من احمليط العربي خصوصا“.

وحـــول التدخالت اإليرانية وموقف ُســـّنة 
العـــراق منها، قـــال إن ”حال أهل الســـّنة كما 
حـــال العراقيني جميعا يرفضون أي تدخل في 
شـــؤونهم الداخلية، وال يرغبـــون في التدخل 
فـــي شـــؤون أي دولة أخـــرى، نحـــن نريد أن 
تســـير األمور باجتاه حتقيق اإلرادة الشعبية 
وصناعة القـــرار لدينا. لقـــد عانينا من تدخل 
جهـــات أقليمية عديدة في الشـــؤون العراقية، 
وكان لهـــا أثـــر كبير، ولم تكن تلـــك التدخالت 
مبررة وأّثرت بنحو كبير على واقعنا العراقي، 

ومن خاللها نشأ الصراع واخلالف الكبير“.
وشـــّدد اجلبـــوري على ضـــرورة أن يكون 
طـــرد داعش والقضـــاء عليه بـ”أيـــاد عراقية، 
ومســـاعدة من املجتمع الدولـــي وفي مقدمته 

الدول العربية“.
وبشـــأن مـــا إذا كان وجـــود ميليشـــيات 
احلشـــد الشـــعبي يشـــرع حلديث الكثرين عن  

تخوفـــات جدية من فتنـــة طائفية قد تقود إلى 
حرب أهلية واســـعة النطاق، أجاب اجلبوري 
بأن احلشـــد الشـــعبي هو ”حالة واضحة في 
مســـاندة اجلميـــع ضـــد اإلرهاب، وهـــو أمر 
مرحب به، ولكن نحن ضـــد عمليات التخريب 
واحلرق والفتنة الطائفية التي تعقب عمليات 
التحرير“، معتبرا أن ”تلك العمليات يســـتفيد 
منهـــا اإلرهاب وداعـــش، وبالتالي فهي حتقق 
لتلـــك اجلماعـــات مبتغاهـــا حينمـــا تنشـــب 
اخلالفات، وعند ذلك ينصـــرف العراقيون عن 

هدفهم األساسي“.
وأضـــاف أن ”مجابهـــة تنظيــــم داعــــش 
حتتـاج إلى ســـالح ومقدرات تسهم في إدامة 
وقود املعركة وهي ليســـت باملعركة الســـهلة. 
وبالتالـــي العشـــائر حينمـــا تريد أن تســـاند 
اجليـــش، فالبـــد أن يكون هناك مـــن يقف إلى 

جانبها ويدعمها“.

حرب الرمادي تلوح دامية ودون مقومات لحسم سريع

{العرب}: داعش يستثمر في فشل العملية السياسية بالعراق  [ سليم الجبوري لـ
مقومات النصر على تنظيم داعش في العراق ليســــــت ميدانية عسكرية فحسب، بل أيضا 
ــــــة. ذلك ما يقر به ساســــــة عراقيون من بينهم رئيس البرملان ســــــليم  سياســــــية واجتماعي

اجلبوري وينطبق بشكل عملي على معركة الرمادي الوشيكة واملثيرة للمخاوف والقلق.

يتجهون من الرمادي إلى بغداد بأمل ضئيل في الحصول على {فيزا} لدخول عاصمة بالدهم

ّ

«عاصفة الحزم وإعادة األمل ستســـهم في تهيئة البيئة المالئمة 

لالنتقـــال إلى الحـــل الســـلمي وإلى العمليـــات اإلنســـانية وبرامج 

التنمية االقتصادية وستحقق األمن واالستقرار لليمن».

عبداللطيف الزياني
أمني عام مجلس التعاون اخلليجي

«ندعـــو أطـــراف الحرب علـــى الشـــرعية أن يعودوا إلى رشـــدهم. 

ومـــازال فى اإلمـــكان إنقاذ اليمن، فال أنتم حققتـــم ما تريدونه وال 

أنتم قادرون على ذلك».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«ســـقوط الرمـــادي نذيـــر شـــؤم للخطـــط العراقيـــة واألميركية 

الســـتعادة الموصل التي تشكل اســـتعادتها من تنظيم داعش 

الهدف األكبر لالئتالف».

جيم فيليبس
باحث من مجموعة هيريتاج فاونديشن للدراسات

ــقــتــال  ــى جــبــهــة ال ــل ــل ع ــش ف

حماية  فــي  مــمــاثــل  وإخـــفـــاق 

ويــالت  وتجنيبهم  املــدنــيــني 

الصراع وتبعاته

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهــرة - عينت القاهـــرة، أمس األربعاء، 
قاضيا مناوئا جلماعة اإلخوان املسلمني وزيرا 
للعدل في خطوة تعكس إصرار الدولة املصرية 
على الســـير قدما في مواجهتها املفتوحة مع 
والتنظيمات املســـلحة  اجلماعـــة ”احملظورة“ 

التي تدور في فلكها.
وفـــي أول تصريح له عقـــب توليه املنصب 
قـــال أحمد الزند، إنه ســـيعلن عن كافة امللفات 
التى سيتم طرحها مبجرد وصوله إلى مكتبه، 
مشددا على أنه ”ســـتكون هناك سياسة ثابتة 

مع وســـائل اإلعـــالم وســـيطلعها علـــى كافة 
امللفات“.

وفيمـــا يتعلق بتأمني القضـــاة، أوضح أن 
”املبادرة اتخذهـــا مجلس القضـــاة وهو قرار 
وخطـــوة موفقـــة، وإذا طلب من وزيـــر العدل 
املســـاعدة في هذا الشـــأن، فإنه لـــن يتأخر“. 
وتصاعدت فـــي الفترة األخيـــرة املخاوف من 
حصـــول مزيد مـــن االغتيـــاالت فـــي صفوف 
القضـــاة املصريني، على خلفيـــة األحكام التي 
صدرت بحق قيادات األخـــوان، خاصة أنه مت 
قتـــل قاضيني األســـبوع املاضـــي إثر هجمات 

إرهابية.
ويشـــغل أحمـــد الزنـــد الـــذي أدى اليمني 
القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
صبـــاح أمـــس األربعاء، منصـــب رئيس نادي 
قضاة مصر وشغل قبل انتخابه رئيسا للنادي 

فـــي 2009 منصب رئيـــس محكمة اســـتئناف 
القاهرة.

وأحمـــد الزند -علـــى النقيض من ســـلفه 
محفـــوظ صابر- صريح فـــي انتقاده جلماعة 
اإلخوان التي أزاحتها ثورة يونيو عن املشهد 
السياسي، ثم حظرتها احلكومة بناء على حكم 

قضائي وأعلنتها منظمة إرهابية.
ولـــم ينفك الزند خالل فتـــرة حكم اإلخوان 
عن توجيـــه انتقادات الذعة لهـــم، وألجندتهم 
التـــي تقوم علـــى الهيمنـــة والســـيطرة على 
مفاصـــل البـــالد، وكان أول مـــن وقـــف ضـــد 
اإلعالن الدســـتورى وعـــارض حصار احملكمة 

الدستورية في عهدهم.
ويظهر الزند في خطاب منشور على موقع 
يوتيـــوب ألقـــاه العـــام املاضي وهـــو يهاجم 
وصول اإلخوان املسلمني إلى احلكم واألطراف 

التي ســـاعدت فـــي ذلك. وأثـــار تعيني زند في 
املنصب الوزاري غضب أنصار اجلماعة الذين 
شنوا عليه حملة شعواء على مواقع التواصل 

االجتماعي.
باملقابل اختلفت مواقف النخبة السياسية 
املصريـــة، ففيما رأى البعض أن اختياره يثير 
شـــكوكا حول طبيعة املرحلة املقبلة، يرى شق 
كبيـــر أنـــه اختيار موفـــق في ســـياق احلرب 

املفتوحة مع اجلماعة.
ووجـــه محمد نبوي املتحدث باســـم حزب 
احلركة الشعبية العربية ”مترد“ التهنئة ألحمد 
الزند قائال ”كما عهدناك في التصدي حملاوالت 
للســـطو على  التنظيـــم اإلرهابـــي ”اإلخوان“ 
الدولـــة وكنت على رأس الهـــرم الذي تصدى، 
نتمنى أن تكون وزارة العدل حائطا للصد ضد 

أي محاوالت للعبث بالدولة املصرية“.

} دمشــق - تسارع طهران اخلطى ملنع سقوط 
نظـــام األســـد، بعد اخلســـائر الفادحـــة التي 
مني بهـــا األخير وال يزال فـــي معظم جبهات 
القتال وآخرها في تدمر الواقعة وسط البادية 

السورية.
وكشـــفت مصادر مطلعة عن إصرار طهران 
على ضرورة إعادة هيكلة اجلســـم العســـكري 

للنظام، لوقف النزيف داخله.
وكثيرا مـــا انتقد املســـؤولون اإليرانيون 
طريقـــة عمل املؤسســـة العســـكرية واألجهزة 
الرديفة لها، بعد أن ثبت وجود خيانات كبيرة 
فيها، واختراقات عدة ساهمت في سقوط عدة 

مدن ومناطق.
ومت االتفـــاق بـــني طهران ودمشـــق خالل 
ملســـؤولي  واملتواتـــرة  املتبادلـــة  الزيـــارات 
اجلانبـــني على إعادة تأهيل ميليشـــيا الدفاع 
الوطنـــي (التـــي كانت إيـــران صاحبـــة فكرة 
صقـــر  فـــادي  قائدهـــا  وتغييـــر  تشـــكيلها)، 

باملسيحي بشارة اليازجي.
ومـــن املتوقـــع أن يتولـــى تأهيـــل الدفاع 
الوطنـــي خبراء في احلـــرس الثوري اإليراني 

الذين يوجد املئات منهم في سوريا.
والدفاع الوطني هو ميليشـــيا تكونت في 
2012 ملساندة القوات النظامية بعد أن اتسعت 
رقعـــة النـــزاع آنذاك، ولم يعـــد اجليش وحده 
قادرا على إدارة الصـــراع، خاصة أنه في ذلك 
الوقت كان تدخل حزب الله اللبناني محصورا 
فـــي بعض اجلبهـــات أهمها في الشـــمال، من 

جهة القصير والقلمون.

وذكـــرت املصادر أن إيـــران أقنعت النظام 
السوري بضرورة التخلي عن بعض القيادات 
فـــي األجهزة األمنيـــة والعســـكرية والتي في 
معظمها تنتمي للطائفـــة العلوية وتعويضها 
بشخصيات تنتمي إلى طوائف أخرى وخاصة 
الدرزية واملســـيحية والشـــيعية، في مســـعى 

منها لنزع صفة الطائفية عن النظام.
اجلهـــود اإليرانية ملنع ســـقوط األســـد لم 
تبق حبيســـة إعادة هيكلة اجلســـم العسكري 
واألمني وامليليشـــياوي بل عمـــدت أيضا إلى 
التحرك صـــوب جتنيد املزيد من اآلســـيويني 
الشـــيعة وخاصـــة األفغان للقتـــال إلى جانب 

القوات النظامية.
وكشـــف، أمس األربعاء، موقـــع إلكتروني 
تابع للمؤسســـة العســـكرية اإليرانية، أن عدد 
املقاتلـــني األفغان في ”لـــواء فاطميون“ تزايد 
بشـــكل جعل هذه املجموعة تتحـــول إلى فرقة 

عسكرية كبيرة قائمة بذاتها.
ووفـــق موقـــع ”دفـــاع بـــرس“ فـــإن عـــدد 
املتطوعـــني خاصـــة القادمني من أفغانســـتان 
للجهـــاد والدفاع عن مرقد الســـيدة زينب في 
ريف دمشق، تضاعف بشكل ملحوظ في األشهر 

األخيرة.
ويعـــول احلـــرس الثـــوري اإليراني على 
جتنيد األفغان، لعدة اعتبـــارات أهمها مالية، 
حيث تخصـــص لهم رواتب متدنية، فضال عن 
أن عودة املليشـــيات العراقية الشيعية ملقاتلة 
تنظيـــم داعش دفـــع بطهران صـــوب مقاتلي 

الدولة اجلارة.
ولواء فاطميون ميليشـــيا أفغانية شيعية 
تشكلت في عام 2014 ملؤازرة اجليش النظامي، 
ويتـــم متويلهـــا وتدريبهـــا من قبـــل احلرس 

الثوري اإليراني.
ولئن يتمركز األفغان في هذا اللواء، إال أن 
هنـــاك عددا ال بأس به منهـــم منضو ضمن ما 

يسّمى بـ“لواء بقية الله“.
واســـتقبلت طهـــران في األشـــهر األخيرة 
جثمان العشـــرات مـــن املقاتلـــني األفغان لعل 
أبرزهم قائد لواء الفاطميون علي رضا توسلي 
الذي سقط في مدينة درعا جنوب سوريا على 
أيـــدي املعارضـــة الســـورية، وفق مـــا أعلنته 

وسائل إعالم إيرانية.

وجديـــر بالذكر أن معظم املقاتلني األجانب 
خاصـــة في جبهـــة اجلنوب هم مـــن األفغان، 
حيـــث تقول إحصائية إنهـــم ميثلون 80 باملئة 

مما تطلق عليهم طهران بـ“املتطوعني“.
وبالتوازي مع دعم امليليشـــيات األفغانية 
يجري اليوم وفق مصادر مطلعة جتنيد املزيد 

من الشيعة السوريني.
ويوجـــد في ســـوريا العديد مـــن الكتائب 
الشـــيعية التي أمرت بتشـــكيلها إيـــران على 
غرار كتيبة الزهراء وشهيد احملراب والعباس 

والفوعة.
ويســـتمر الدعم اإليراني للنظام الســـوري 
مـــن خالل حث ميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني 
على توسيع دائرة حضورها في سوريا وعدم 
االقتصار فقط على جبهات الشمال (القلمون) 

وبعض مناطق اجلنوب.
ويأتـــي في هذا الســـياق زيارة مستشـــار 
املرشـــد األعلى علـــي أكبر واليتـــي إلى لبنان 
ولقاءه باألمني العام للحزب حســـن نصرالله. 
ويـــرى متابعـــون أن استبســـال إيـــران فـــي 

الفتـــرة األخيرة بســـوريا يعود إلـــى إدراكها 
بأن اســـتمرار انهيار دفاعات األســـد في أكثر 
من مـــكان يعني ســـقوط النظـــام، األمر الذي 
من شـــأنه أن ينسف مشـــروعها التوسعي في 

املنطقة ويهدد أيضا ذراعها بلبنان.
وأعلن األســـد، أمـــس األول الثالثاء، خالل 
اســـتقباله لعلي أكبر واليتـــي أن دعم طهران 
لبـــالده يشـــكل ”ركنـــا أساســـيا“ فـــي عملية 
”محاربـــة اإلرهاب“ التي تقوم بهـــا بالده، في 
إشـــارة إلى املعارضة الســـورية التي ضّيقت 

اخلناق على قواته في أكثر من جبهة.
ويســـتبعد املتابعـــون جناح طهـــران في 
وقف انهيـــارات النظـــام، خاصة مع اتســـاع 
دائرة خســـائره وآخرها في تدمـــر أو ”لؤلؤة 

الصحراء“ كما يطلق عليها.
وســـيطر مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية، 
األربعاء، على اجلزء الشـــمالي والذي يشـــكل 
ثلث مدينة تدمر األثرية (وســـط)، وفق املرصد 
الســـوري ونشـــطاء حتدثـــوا عن أجـــواء من 

”اخلوف“ تسكن املدينة.

وأكد مصدر أمنـــي أن عناصر من التنظيم 
دخلوا إلى اجلزء الشـــمالي من املدينة، مشيرا 

إلى ”أن االشتباكات ما تزال دائرة“.
وقـــال مديـــر املرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”متكـــن مقاتلو تنظيـــم الدولة اإلســـالمية من 
السيطرة على كامل اجلزء الشمالي من مدينة 
تدمـــر والذت القوات النظامية بالفرار من هذه 

املنطقة التي متثل ثلث املدينة“.
وأضـــاف املرصـــد أن عناصـــر التنظيـــم 
”دخلوا راجلـــني ودون عربات ويتواجدون بني 

املباني“.
ويأتي هذا الهجوم للتنظيم بعد استيالئه 
صباح أمس على مبنى أمن الدولة على حاجز 
في املنطقة، بالقرب من أحد األبنية الذي يضم 

القيود املدنية لسكان املدينة.
ويثير جنـــاح تنظيم داعـــش في الوصول 
إلى تدمر وســـيطرته على ثلثها نقاط استفهام 
كبـــرى، ومنها ملاذا لم يقم النظام باســـتهداف 
جحافل داعش خاصـــة أن املنطقة التي قدموا 

منها صحراوية وكان باإلمكان نسفهم جوا؟.

طهران تسابق الزمن ملنع سقوط األسد
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أخبار
[ الحرس الثوري يعيد هيكلة وتأهيل ميليشيا الدفاع الوطني [ داعش يسيطر على ثلث {لؤلؤة الصحراء}

لم يبق لألسد في إدلب سوى دبابات محترقة مكومة على جنبات الطرق

مصر تعني قاضيا مناهضا لجماعة اإلخوان وزيرا للعدل

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أجلت محكمة مصرية، األربعاء، 
محاكمة الرئيس المصري المطاح به، 
محمد مرسي، في قضية «التخابر» مع 

دولة قطر إلى األحد المقبل، بحسب 
مصدر قضائي.

◄ لقي 170 على األقل من عناصر 
تنظيم الدولة اإلسالمية حتفهم في 

ضربات جوية للتحالف هذا األسبوع 
في سوريا.

◄ أدانت الواليات المتحدة استهداف 
السفارة الروسية في دمشق بقذائف 

الهاون، داعية إلى ”تقديم جميع 
المسؤولين عن هذا الفعل إلى 

المساءلة واالستمرار في التأكيد على 
الحاجة إلى حل سياسي لالضطرابات 

في سوريا“.

◄ اخترقت أربع طائرات إسرائيلية 
األجواء اللبنانية ونفذت اثنتان منها 

طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع 
والجنوب، فيما نفذت الطائرتان 

الباقيتان طيرانا دائريا فوق مختلف 
المناطق اللبنانية.

◄ تمكنت قوات الجيش المصري من 
تصفية مسلحين أثناء محاولة للهجوم 

على نقطة عسكرية، في قرية كرم 
القواديس بمحافظة شمال سيناء.

◄ منعت تل أبيب الفلسطينيين من 
متساكني الضفة الغربية العاملين 

في إسرائيل من ركوب حافالت يقلها 
إسرائيليون.

◄ قال مسؤول كردي تابع للمرصد 
السوري لحقوق اإلنسان إن القوات 
الكردية السورية المدعومة بغارات 
جوية ينفذها التحالف الذي تقوده 
الواليات المتحدة تحقق تقدما ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال شرق 
سوريا.

باختصار

«تقســـيم ســـوريا فكرة واردة داخـــل دوائر صنع السياســـات 
الخارجيـــة للـــدول الكبرى، والســـير بها في المـــدى المنظور، 

يمكن أن يؤدي إلى اشتعال منطقة المشرق بأكملها».
لؤي الصافي
ناشط سياسي سوري

{ســـكان غزة يشـــعرون باليأس، وهنـــاك حتميـــة أخالقية ليس 
فقط بالنســـبة إلى األمم المتحدة، لكن للســـلطات اإلسرائيلية 

والفلسطينية باألساس، لمنع انفجار القطاع من الداخل».
نيكوالي مالدينوف
مبعوث األمم املتحدة للشرق األوسط

«الحكومـــة غيـــر جـــادة فـــي االســـتجابة ألي مقترحـــات لألحزاب 
حـــول قانون االنتخابات البرلمانيـــة، وإال لكانت وافقت على تلك 

المقترحات خالل الفترة الماضية».
معصوم مرزوق
قيادى بحزب التيار الشعبي املصري

تعتبر طهران أن ســــــقوط نظام األســــــد، يعني انهيار مشروعها التوسعي في املنطقة، وهو 
ما يجعلها في ســــــباق دائم مع الوقت لوقف خسائره على مختلف اجلبهات، وآخرها في 

تدمر حيث جنح داعش في السيطرة على جزئها الشمالي.

} بــريوت - استنكرت األمانة العامة لقوى 14 
آذار األطروحات التـــي تقدم بها رئيس التيار 
الوطني احلر ميشال عون، للخروج من الفراغ 

الرئاسي.
واعتبرت هذه االقتراحات بـ”مثابة انقالب 
على النظـــام الدميقراطي البرملانـــي اللبناني 
وعلى الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني“.

وشـــددت على أن احلـــل الوحيد أمام عون 
هـــو التوجه إلـــى مجلـــس النواب مـــن أجل 

انتخاب رئيس جديد للبالد.
ويخـــوض التيـــار العونـــي ماراثونا من 
اللقـــاءات مـــع مختلـــف التيـــارات واألحزاب 
اللبنانية إلقناعهم باملخارج السياســـية التي 
اقترحهـــا عـــون خـــالل مؤمتر صحفـــي عقده 

األسبوع املاضي.
وطـــرح رئيس كتلـــة التغييـــر واإلصالح 
النيابيـــة أربعـــة مخارج سياســـية حلل عقدة 
الرئاســـة أولها اعتماد االنتخابات الرئاســـية 
علـــى مرحلتـــني األولـــى مســـيحية والثانية 
وطنيـــة، ثانيا القيام باســـتفتاء شـــعبي ومن 
ينتخب الشـــعب ينتخبـــه املجلـــس النيابي، 
ثالثا االنتخاب بني القيادات املســـيحية األكثر 
متثيال، وأخيـــرا انتخاب املجلس النيابي قبل 
انتخاب رئيس اجلمهوريـــة. وفي تصريحات 
لـــه اعتبر القيـــادي في تيار املســـتقبل جمال 

اجلـــراح أن اجلهات السياســـية التي التقتها 
وفود التيـــار العوني لم يصدر عنها أي تأييد 
إيجابي وعلنـــي واضح للمبادرة التي طرحها 

العماد ميشال عون.
وعزا اجلراح ذلك ”لكونها خارجة عن إطار 
الدستور واآلليات الدستورية النتخاب رئيس 

اجلمهورية“.
وأوضح القيادي في املستقبل أن انتخاب 
الرئيس من خالل االســـتفتاء الشعبي يتخطى 
مســـاحة الدســـتور، مضيفـــا أن ”التعديالت 
الدســـتورية في الوقت احلاضـــر تفتح الباب 
علـــى املجهـــول، خصوصا أنها غيـــر واقعية 

وغير قابلة للتطبيق“.
من جانبـــه رأى رئيس احلكومة الســـابق 
جنيـــب ميقاتي، والذي التقاه أمس وفد التيار 
العونـــي أنه مع ”أي مبـــادرة ُتخرج لبنان من 
املأزق الذي يعيش فيه خصوصا بشأن الفراغ 
الرئاسي“، ولكنه شـــدد في اآلن ذاته على أّنه 

”ال ميكن اخلروج عن اتفاق الطائف“.
وينســـف اقتـــراح عون املتعلـــق بانتخاب 
الرئيـــس مباشـــرة من الشـــعب فـــي جوهره 
اتفاق الطائف (أنهى عهدا من  احلرب األهلية 
التي قضـــت على مئات اللبنانيني) الذي يقول 
بضرورة اختيار الرئيس عبـــر بوابة البرملان 

وبأغلبية الثلثني.

ويخشـــى البعض أن يعمد التيار الوطني 
احلـــر فـــي حـــال رفضـــت مبادرتـــه- كما هو 
متوقـــع- إلـــى التصعيـــد كأن يقـــوم  بتطيير 
حكومـــة متام ســـالم بدعـــم مـــن حليفه حزب 

الله ما يعني ســـقوط لبنان فـــي الفراغ، وهو 
مطمح احلزب الشيعي الذي يسعى إلى السير 
في مؤمتر تأسيســـي هو مبثابة ”انقالب على 

النظام اللبناني“.

فريق 14 آذار يطالب عون بالذهاب إلى البرلمان النتخاب رئيس للبنان

تيار 14 آذار: أطروحات عون انقالب على النظام اللبناني

أحمد الزند:
مبادرة تأمين القضاة من 

الهجمات اإلرهابية قرار 
موفق

◄ إحدى أهم المدن األثرية عالميا
◄ تقع في وسط سوريا وتتبع لمحافظة    

      حمص
{لؤلؤة الصحراء» ◄ تلقب بـ

◄ يقطن بها أكثر من 50 ألف نسمة
◄ تتجه إلى السقوط بيد تنظيم داعش

       الذي يبحث عن عمق استراتيجي بالبادية 
     السورية

مدينة تدمر



} بروكسل  - يستعد االتحاد األوروبي خالل 
األيام القادمـــة للمصادقة على معاهدة جديدة 
تعزز من دور الجهـــات األمنية في كافة الدول 
األوروبية في إطار مســـاعيها الحثيثة إلبعاد 

شبح التطرف العنيف عنها.
وتعتبـــر المعركة ضد اإلرهاب مســـؤولية 
تقع أساســـا علـــى عاتق الـــدول األعضاء في 
االتحـــاد األوروبي، غيـــر أن الجهاز التنفيذي 
لالتحاد يبحث في كل مرة عن وســـائل لتعزيز 
اإلجراءات المناهضة لإلرهاب بين هذه الدول، 
لذلك فإنه من المرجـــح أن يعتمد هذه الحزمة 

الجديدة.
ومن هـــذا المنطلق، قالت مصادر أوروبية 
مطلعة أمس األربعاء إن مضمون البروتوكول 
ســـيناقش بعـــد أن قررت الـــدول األعضاء في 
مجلس أوروبا في بروكســـل تعزيز ترسانتها 
القانونية وتعاونها لمكافحة اإلرهاب والسيما 
فيمـــا يتعلـــق باعتقـــال الجهادييـــن األجانب 
بأســـرع وقـــت لـــدى وصولهم إلـــى األراضى 

األوروبية.
وتبنى وزراء خارجية دول مجلس أوروبا 
والبالـــغ عددهـــم 47 وزيـــرا، في وقـــت متأخر 
أمـــس األول، والذين اجتمعوا فـــي العاصمة 
الســـنوية  دورتهـــم  بمناســـبة  البلجيكيـــة 
بروتوكوال إضافيا لالتفاقية المؤسسة لتدارك 

مخاطر اإلرهاب.
وبشـــكل عملـــي، أوضـــح األميـــن العـــام 
للمجلس ثوربيورن ياغالند أن قوات ”الشرطة 

في مختلف الدول األعضاء ستتمكن خصوصا 
من االتصـــال مع أجهزة الشـــرطة فـــي بلدان 
أخـــرى عندما توقف على حدودها أشـــخاصا 

يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب“.
ولم يكتف المجتمعـــون بذلك البروتوكول 
الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خالل 
األســـابيع القادمة، بـــل تبنى الـــوزراء أيضا 
إعالنـــا سياســـيا وخطة عمل لثالث ســـنوات 
لمكافحـــة التطـــرف العنيـــف والتشـــدد، لكن 

المعلومات ال تزال شحيحة بخصوصها.
كما يلزم كافـــة الدول األوروبيـــة بتجريم 
المشـــاركة فـــي تنظيـــم أو مجموعـــة لغايات 
إرهابية أو تلقي تدريب من أجل القيام بأعمال 
إرهابيـــة فضال عن تمويل وتســـهيل وتنظيم 

رحالت لالنضمام للتنظيمات المتطرفة.
ودول مجلـــس أوروبا، بـــدءا من بريطانيا 
وصوال إلى تركيا ومن روســـيا إلى أســـبانيا، 
مطالبة باتخـــاذ التدابيـــر الضرورية لتعزيز 
”التبادل الســـريع ألي معلومات ذات مصداقية 
متوافرة تتعلق باألشـــخاص الذين يتوجهون 

إلى الخارج بداعي اإلرهاب“.
وتتضمـــن خطـــة العمـــل سلســـلة تدابير 
لمكافحة التطرف خاصة في أوساط المدارس 
والسجون وكذلك عبر األنترنت، كما سيتوجب 
على كل دولة حســـب البروتوكول تحديد ”رقم 
يكـــون متاحا علـــى مدار الســـاعة وكامل أيام 

األسبوع“.
ويقـــول خبراء إن بعض الـــدول األوروبية 
كبريطانيا وفرنســـا وإيطاليا تـــدرك أن خطر 
اإلرهـــاب قـــد بدأ يرتـــد عليهـــا، إال أن الخطر 
سيبقى ويتوسع أكثر إن بقي االتحاد يتعامل 

مع اإلرهاب كأنه مسألة أمنية فقط.
وبعـــد عام مـــن االعتـــداء علـــى المتحف 
اليهودي في بروكسل الذي قاتل المتهم األول 
بارتكابـــه الفرنســـي ذي األصـــول الجزائرية 
مهدي نموش في صفـــوف داعش قبل العودة 
إلى أوروبا، يعـــول وزير الخارجية البلجيكي 
ديديـــه رايندرز على أهميـــة تبادل المعلومات 
بيـــن الدول األوروبية. وقال رايندرز ”علينا أن 
نقاتـــل التطرف واإلرهاب لكـــن ضمن احترام 

قيمنا وحقوق اإلنسان“.
وتتولى بلجيكا الرئاســـة الدورية لســـتة 
أشـــهر لمجلـــس أوروبا الذي يتمحـــور دوره 

األساســـي حول الدفـــاع عن حقوق اإلنســـان 
والديمقراطية التي تعتبر من أمهات القضايا 

في أوروبا.
ولإلشـــارة فـــإن الكثيـــر مـــن اإلجـــراءات 
ضد اإلرهـــاب قوبلت بمعارضة فـــي البرلمان 
األوروبـــي، ويأتـــي ذلك فـــي الغالـــب نتيجة 
المخاوف من فقدان الخصوصية والرغبة في 
حماية المعلومـــات حيث عرقل العام الماضي 
خطـــة مثيرة للجـــدل حول تبـــادل المعلومات 

بشأن ركاب الطائرات.
وبينما يرى سياسيون غربيون أن تشديد 
اإلجراءات ضد تحرك المتطرفين إنما هو جزء 

بســـيط من التعـــاون بيـــن دول أوروبا، يؤكد 
البعض من الخبراء في الجماعات اإلســـالمية 
المسلحة أن هذا البروتوكول الجديد سيعمل 
على تقوية االســـتراتيجية التي اتبعتها دول 

االتحـــاد األوروبي في األشـــهر الماضية، لكن 
هذه المرة على نطاق أوسع.

ويبدو أن مسألة مقاومة اإلرهاب باتت أمرا 
ملحا مـــع تنامي الهجرة غير القانونية والتي 
جوبهـــت بقـــرارات أوروبية عســـكرية للمرة 
األولى في تاريخ االتحـــاد لقطع الطريق أمام 

ولوج أي إرهابيين محتملين إلى أراضيها.
غيـــر أن ذلك األمـــر يحتاج إلـــى كثير من 
اليقظـــة والفطنـــة وخصوصا بعـــد أن عرض 
الموقـــع األميركـــي ”ســـايت“ لمراقبة نشـــاط 
المتطرفين اإلســـالميين علـــى اإلنترنت أمس 
صـــورا يبـــدو أن مؤيديـــن لتنظيـــم الدولـــة 
اإلســـالمية المتشـــدد التقطوها علـــى خلفية 
مبنـــى الكولوســـيوم األثري وســـط العاصمة 

اإليطالية روما.
وأظهـــرت الصور الفتـــات خاصة بداعش 
كتـــب عليهـــا أن ”ســـاعة الصفـــر حانـــت في 
و“دولـــة اإلســـالم باقيـــة… باقية“  إيطاليـــا“ 
و“دولة الخالفة في روما“، وهذا األمر اعتبره 
متابعون تهديـــدا جادا بالرغم مـــن القوانين 
واإلجـــراءات التـــي اتخـــذت لعرقلـــة أي عمل 

إرهابي في أي دولة أوروبية.
على  ويشـــير تقرير أوردته ”الدايلي ميل“ 
موقعها إلى أن هذه ليســـت المرة األولى التي 
يحـــدد فيها داعش روما كهـــدف رمزي له ففي 
الســـابق قامت مجلـــة دابق التابعـــة للتنظيم 
بنشـــر صورة وهميـــة على صفحتهـــا األولى 
تظهر علم التنظيم األســـود فوق ساحة سانت 
بيتر وهي الســـاحة التي تقـــع أمام كاتدرائية 

القديس بطرس في الفاتيكان.
وألن الوضـــع بـــات يـــؤرق قـــادة القـــارة 
العجوز، كشـــف تقرير لوكالة تحليل المخاطر 
للعام الجاري أنه ومع  األوروبية ”فرونتكس“ 
وصول أعداد قياسية من المهاجرين إلى الدول 
األوروبية فإن اإلجراءات المتســـرعة الجارية 
الســـتقبالهم تتم على حساب عمليات الكشف 

األمنية.
كمـــا لفـــت التقريـــر إلـــى أن الجهادييـــن 
األوربيين الذين منعوا من العودة إلى بلدانهم، 
في إطار الهجرة العكســـية للمتشـــددين، ربما 
لتهريـــب  المســـتخدمة  القـــوارب  يســـتقلون 

المهاجرين للتسلل عائدين إلى أوروبا.
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منذ أن دك اإلرهاب حصون أوروبا في باريس مطلع هذه الســــــنة، اتخذ املوقف األوروبي 
حيال احلرب على التطرف باسم اإلسالم منحى استراتيجيا بدأ يتشكل شيئا فشيئا مبا 
يتفاعل مع تطورات الوضع في الشــــــرق األوسط وشــــــمال أفريقيا في ضوء متدد داعش 

الذي دق ناقوس اخلطر الداهم على بضعة كيلومترات من الفضاء األوروبي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تتسلح بترسانة من اإلجراءات لمواجهة ارتدادات اإلرهاب

} كييــف - توقع الرئيـــس األوكراني بيترو 
بوروشـــينكو أن تدخـــل بـــالده فـــي حرب مع 
روســـيا خالل هذا الصيف، مشـــيرا إلى أنه ال 
يثق في نوايا الرئيس فالديمير بوتين بشـــأن 
مســـاعدة أوكرانيا في إنهاء أزمتها، إال أنه ال 

يرى خيارا آخر سوى التفاوض معه.
وأكد بوروشـــينكو في تصريحات حصرية 
للـ”بـــي بـــي ســـي“ أوردتهـــا علـــى موقعهـــا 

االلكترونـــي أمـــس األربعـــاء أن بـــالده فـــي 
حـــرب مع روســـيا وقـــال ”أســـتطيع أن أكون 
واضحا تمامـــا وأقول إن هذه ليســـت معركة 
مع انفصاليين تســـاندهم روســـيا، هذه حرب 

حقيقية مع روسيا“.
وألن شـــبح الخوف من الحـــرب بدأ يخيم 
على مخيلة بوريشنكو في حواره، دعا الرئيس 
األوكرانـــي الحليف الجديد للغرب شـــعبه في 
الوقت نفسه إلى االستعداد لـ”هجوم روسي“ 

على بالدهم.
وتأتـــي هـــذه التصريحات بينمـــا تواجه 
موســـكو ســـيال جارفا من االتهامات من دول 
غربيـــة وفـــي مقدمتهـــا الواليـــات المتحـــدة 
بالتدخل العســـكري المباشر في الصراع بين 

االنفصاليين والحكومة المركزية في أوكرانيا، 
بالرغم من ”الهدوء المؤقت“ الذي رافق التوتر 
بين المعسكرين خالل األسبوعين الماضيين.

واعترف الرئيس األوكراني الذي استطاع 
أن يرأس البالد عقـــب انتخابات أجريت على 
أنقـــاض اإلطاحـــة بالرئيس األســـبق فيكتور 
يانوكوفيتـــش بـــأن لديـــه أدلـــة تديـــن تدخل 
موســـكو في شؤون بالده الداخلية حينما قال 
”الحقيقة هي أننا أســـرنا جنـــودا من القوات 
الخاصـــة النظامية الروســـية وهذا دليل قوي 

على ذلك“.
وفيمـــا يزداد التوتر بيـــن البلدين، وجهت 
كييـــف إلـــى جندييـــن روســـيين قالـــت إنها 
أســـرتهما خالل معارك في منطقة لوغانســـك 

االنفصالية بشرق البالد تهمة القيام بأنشطة 
إرهابيـــة، وفق مـــا أعلنه مستشـــار األجهزة 
األمنية ماركيان لوبكيبفسكي على حسابه في 

الفيسبوك.
ويعتقد محللون أن أوكرانيا ينتابها القلق 
من خطط روســـيا الغامضة والتي قد تتسبب 
فـــي زعزعة أمنهـــا الضعيف أكثر مـــع ارتفاع 
منســـوب الدعم العســـكري األميركـــي لكييف 

والذي تعارضه دول كثيرة في أوروبا.
وحقـــق االنفصاليـــون مكاســـب ملحوظة 
على األرض في المنطقة والســـيما بعد الهدنة 
الهشـــة مع القوات الحكومية التي دخلت حيز 
التنفيذ منتصـــف فبراير الماضي، رغم نفيهم 

االتهامات للجيش الروسي بمساعدتهم.

الرئيس األوكراني يتوقع خوض بالده حربا مع روسيا خالل الصيف

[ بروتوكول جديد يعزز التعاون األمني لمالحقة الجهاديين [ داعش يتوعد من روما بغزو دول القارة العجوز

وتتواصل حملة أوروبا ضد اإلرهابيني

◄ ذكرت مصادر باكستانية األربعاء 
أنه جرى حبس رجل دين سني 

متشدد يدعى قاري أبو بكر لمدة 
5 سنوات الدانته بالتحريض على 

العنف ضد أفراد األقلية الشيعة.

◄ أفاد مستشار الرئيس البوروندي 
أمس بأن االنتخابات المزمعة في 26 
مايو ستتأجل لمدة أسبوع بعد شهر 

تقريبا من االضطرابات السياسية 
ومحاولة انقالب عسكري فاشلة.

◄ استدعى محققون في الكونغرس 
األميركي سيدني بلومنتال مستشار 

كلينتون السابق لإلدالء بشهادته 
الشهر المقبل بشأن الهجوم الذي 

وقع على السفارة األميركية في 
بنغازي 2012.

◄ اعتقلت السلطات الكندية 10 
شبان في مطار مونتريال قبل 

مغادرتهم البالد لاللتحاق بداعش 
في أكبر حملة منذ الهجومين 
الداميين قبل أشهر في كيبيك 

وبرلمان أوتاوا.

◄ قالت مصادر أميركية مطلعة 
أمس إن واشنطن وهافانا قريبتان 
من إعادة عالقاتهما الدبلوماسية 

المقطوعة منذ نصف قرن، وذلك قبل 
بدء محادثات جديدة بين البلدين.

◄ أعلنت كوريا الشمالية األربعاء 
عن نجاحها في تصغير أسلحة 
نووية، مما سيتيح لها تجهيز 

الصواريخ بها، وفق ما أفادت به 
هيئة الدفاع الوطني في البالد.

◄ أفادت تقارير أمس أن السلطات 
الصومالية نفذت حكم اإلعدام 

على سراج عبدالله عمر الذي أدين 
باالنتماء لحركة الشباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.

باختصار

أن تشـــديد  يـــرون  سياســـيون 

أوروبـــا لإلجـــراءات ضـــد تحـــرك 

املتطرفني إنما هو جزء بســـيط 

من التعاون بني أجهزتها األمنية

◄

أخبار
«بعـــض دول االتحاد لم تتمكن من االتفـــاق مع دول أخرى حول 

اســـتقبال املزيد من الالجئني العتبارات وطنية محددة وأحيانا 

العتبارات قومية، وهذا أمر مقلق». 

مارتن شولتس
رئيس البرملان األوروبي

«تكثيف النشاط العســـكري لحلف شمال األطلسي قرب حدود 

روسيا ينطوي على مخاطر جمة وحقيقية ألن ذلك ال يعد تهديدا 

فقط لنا بل هو تهديد أيضا لكافة حلفائنا». 

نيكوالي باتروشيف
أمني عام مجلس األمن الروسي

«لدينا أشـــرطة فيديو تثبت أن حكومة العدالـــة والتنمية تدعم 

الجماعات املتشـــددة في سوريا باألســـلحة ملحاربة نظام األسد، 

ليس هناك ما يمكن إخفاؤه في هذه املسألة».

  كمال كيليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب اجلمهوري التركي

ثوربيورن ياغالند:

الشرطة في مختلف دول 

أوروبا ستعمل بشكل 

موحد إليقاف اإلرهابيين

بيترو بوروشينكو:

ما يحدث في أوكرانيا ليس 

معركة مع االنفصاليين، 

إنها حرب حقيقية مع روسيا

أبرز محاور البروتوكول

◄ يلزم كافة الدول األوروبية بتجريم 
      المشاركة في تنظيم أو مجموعات 

      لغايات إرهابية

◄ يجرم تلقي تدريب أو تمويل 
       أو تسهيل أو تنظيم رحالت لالنضمام 

     للتنظيمات المتطرفة

◄ اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز 
     التبادل السريع ألي معلومات حول 

     المشتبه بهم

وثائق لنب الدن تكشف تمسكه بشن هجمات كبرى على الواليات املتحدة
} واشنطن - كشفت الواليات المتحدة وثائق 
جديدة تمـــت مصادرتها من المنزل الواقع في 
مدينة أبوت آباد الباكســـتانية خالل الهجوم 
األميركـــي الذي قتل فيه زعيـــم تنظيم القاعدة 

أسامة بن الدن في مطلع مايو 2011.
وتلقـــي حوالي مئـــة وثيقة جديـــدة تمت 
ترجمتهـــا مـــن قبـــل أجهـــزة االســـتخبارات 
األميركية الضوء على جوانب جديدة للوضع 
النفســـي لزعيم القاعـــدة وأفـــكاره التكتيكية 

واهتمامه الكبير بالصورة العامة للتنظيم.
وكتب بن الدن في واحدة من هذه الوثائق 
التـــي عثر عليها إن ”األولويـــة يجب أن تكون 
قتل ومقاتلة األميركييـــن وممثليهم“، لكن من 
غيـــر الممكـــن التحقق من مصدر مســـتقل من 

مضمون الوثائق وال من نوعية ترجمتها.
ويأتي الكشـــف عن هذه الوثائق بعد نشر 
الصحفـــي ســـيمور هيـــرش مقاال يشـــكك في 
الرواية الرســـمية لقتل بن الدن، إال أن الناطق 
باسم وكالة االســـتخبارات المركزية ”سي آي 
إيـــه“ راين تراباني قـــال إن العملية بدأت منذ 

أشهر وال يمكن اعتبارها ردا على المقال.
وعلى مســـتوى اســـتراتيجي أكبـــر، يرى 
بن الدن أن القاعـــدة يجب أن تخطط لهجمات 
كبرى ضـــد الواليات المتحـــدة مثل اعتداءات 

11 ســـبتمبر 2001 وليـــس ضـــد األنظمـــة في 
الشـــرق األوســـط حيث كتب في رسالة ”علينا 
وقف العمليات ضد الجيش والشـــرطة في كل 
المناطق وخصوصا في اليمن واألولوية يجب 
أن تكـــون ضرب أميـــركا إلجبارهـــا على ترك 

المسلمين وشأنهم“.
وكان بـــن الدن قلقـــا من أن ”االنقســـام في 
الحركة الجهادية قد يؤدي إلى هزيمتها“، كما 
قال مســـؤول أميركي في االســـتخبارات طلب 
عدم كشـــف هويته، في تعليق علـــى الوثائق، 
مشـــيرا إلى تنظيم القاعدة فـــي العراق الذي 
أصبح اســـمه تنظيم الدولة اإلســـالمية وبات 
يشكل مصدر خالف داخل التنظيم المتطرف.

وتقول االســـتخبارات األميركية إن بعض 
المقربيـــن من بـــن الدن حاولوا إقناعه بشـــن 
هجمات أكثر تواضعا وأكثر ســـهولة بســـبب 
تهديد الطائرات دون طيار بينما التنصت جار 

في كل مكان.
وأوضحت أن إحدى الوثائق التي كشـــف 
عنهـــا في إطـــار محاكمـــة جرت مؤخـــرا في 
نيويـــورك وليـــس مـــع الوثائق التـــي رفعت 
عنها السرية أمس تشـــير إلى أن أبو مصعب 
السوري الذي كان قريبا من بن الدن كان يدعو 

إلى هذا النوع من الهجمات.

وال يـــزال الغمـــوض يكتنـــف مقتـــل زعيم 
القاعدة السابق رغم تأكيدات اإلدارة األميركية 
بأنها وضعـــت خطة محكمة للقبض عليه حيا 
أو ميتـــا لكنهـــا لـــم تحصل على ذلـــك الصيد 

الثميـــن التي وضعت لمن يتمكـــن من تحديد 
مكانه قبـــل إغتياله مبلغ 25 مليون دوالر حتى 
تستطيع كشف أسرار أكثر التنظيمات تشددا 

في تسعينات القرن الماضي.

زعيم القاعدة السابق يرى أن ضرب أنظمة الشرق األوسط مضيعة للوقت



حممد احلامميص

} احتل ســـيف اإلســـالم القذافي موقعا بارزا 
على خارطة املشـــهد السياسي الليبي ملا يزيد 
عن عقدين مـــن الزمن، عقد خاللهـــا الليبيون 
آماال عريضة علـــى الدور اإلصالحي التنموي 
الـــذي ميكـــن أن يلعبـــه، والذي من شـــأنه أن 
ينتشل ليبيا من هوة اخلراب التي كان يقودها 
نظـــام أبيه إليها، لكنه وعندما انطلقت أحداث 
انتفاضة 17 فبراير 2011 بّدل موقفه واصطف 

إلى جانب أبيه.
ويعّد كتاب ”سيف القذافي.. مكر السياسة 
وســـخرية األقـــدار“، ملؤلفـــه الليبـــي محمـــد 
عبداملطلب الهوني، أحد مؤسســـي املعارضة 
الليبيـــة األولـــى ضّد نظـــام معمـــر القذافي، 
واملقـــرب من ســـيف اإلســـالم القذافـــي خالل 
الـ12 ســـنة األخيرة حتى سقوط نظام القذافي 
ودخول ليبيا دائرة الفوضى، أحد اآلثار التي 
حـــاول صاحبها أن يضع احلقائق بتفاصيلها 
حول هذه الشـــخصية وحـــول الوضع الليبي 

عموما.
ويقول الهوني، في تصريح لـ“العرب“ إّنه 
ال أحد يســـتطيع أن يكتب عن ســـيف اإلسالم 
غيره، الفتا إلى أّنه ”من حق ســـيف اإلســـالم 
كما هو مـــن حق اجلماهير فـــي ليبيا بالذات 
وفي الوطـــن العربي عموما وحتى قادة الرأي 
وبعض السياسيني في العالم، أن يفهموا أكثر 
عـــن هذه التفاصيل وعن بعض األســـرار التي 
لها أن متكنهم من اســـتيضاح بعض املواقف 
املتناقضـــة في نظـــر اآلخريـــن“. وأضاف أنه 
حـــاول أن يبتعد عن القدح والذم والتحســـني 
واملدح، وعمل على نقل األشـــياء كما شاهدها 
أو ســـمعها، مشـــيرا إلى أنـــه كان موضوعيا 
عنـــد الكتابة ألنه عرض املواقف ولم يدخل في 

التقييم سوى في آخر الكتاب.

في قلب األحداث

كان سيف اإلسالم قبل اندالع األحداث في 
ليبيا، وفق الهوني، يريد أن يصلح من أجل أن 
يحكم، ألنـــه رأى أن البلد عصي على أن ُيحكم 
بنظرية وممارسات األب في طريقة احلكم وفي 
هيكلة املؤسســـات، وكان يعلم أّن ليبيا مقبلة 
على كارثة إن لم تنجح في اخلروج من شرنقة 
ما وضعت فيه، كما كان واعيا بأّن اخلروج من 
احلصـــار الدولي يعّد شـــيئا مهّما، وقد متّكن 
مبعّيـــة آخرين من اخلروج من ذاك الوضع من 
خالل تســـوية بعض القضايا مثـــل ”ذا بيل“ 
و“لوكربي“ وأسلحة الدمار الشامل، ومن ثّمة 
بـــدأت املعركة الكبرى املتعّلقـــة بالتنمية. وقد 
حاول أن يضـــع خطة متكاملـــة للتنمية، وأن 
يستجلب الليبيني واألجانب من أجل مساعدته 

فـــي هذا االجتاه، إّال أّنه أخفـــق إخفاقا كبيرا. 
وقـــد تضافرت أســـباب ذاك اإلخفاق ومنها ما 
هو شـــخصي متعلق به أساسا، ومنها ما هو 
موضوعي يتعلق بعدم وجود املؤسسات التي 
ميكـــن من خاللهـــا أن يتّم التغييـــر أو حتدث 
النقلة أو التنمية، فأرجأ كل شـــيء إلى حلظة 
أخـــرى أفضل، لكّن تلك اللحظة لم تأت بل أتت 

اللحظة األسوأ، وحدث ما حدث.
أّمـــا خـــالل االنتفاضـــة، يقـــول الهوني، 
فقـــد اتفقنـــا أن يلقي ســـيف اإلســـالم خطابا 
متوازنـــا ومتصاحلـــا، لكّنـــه تغّيـــر خالل 24 
ســـاعة وألقى خطابا غير الـــذي اتفقنا عليه. 
أمـــا بعد االنتفاضـــة، وحتى أثنـــاء اندالعها، 
فقد كان ســـيف مغّيبا عّما يحدث، عن األحداث 
وتفاصيلهـــا، ومن غّيبه همـــا أخواه املعتصم 
وخميـــس، حيث أعطيا أوامـــر لقيادة القوات 
املســـلحة بأال تعطي أّي خبر له وال تســـتقبل 
منـــه أّي أوامر، حّتـــى أنه آخر مـــن خرج من 
طرابلس ألّنه لم يعلـــم هول الكارثة وحجمها، 
فقـــد خرج بعـــد أن هرب القذافـــي األب، ثم إّن 
مجموعة مـــن املكاملات الهاتفيـــة التي تلقاها 
في تلـــك الفترة مـــا بـــني 15 و20 فبراير ألقت 
بظاللها على اخلطوات التي قام بها، فقد كان 
مـــن يتحدثون إليـــه من اخلارج ســـواء كانوا 
من األســـرة القطرية أو اإلسالميني من جماعة 
اإلخوان، الذين حتالف معهم في فترة سابقة، 
كلهـــم يخاطبونه بخطاب يعلمون مســـبقا أّنه 
سوف يســـجل ويتم التجّســـس عليه ويعطى 
إلـــى األب واآلخريـــن املتنفذيـــن، فأصبح في 
موقف ضعيف، فكان ال بـــد له أن يتخذ موقفا 

باخلروج من طرابلس.
وبعد خروجه مـــن طرابلس أضحى رجال 
مطاردا، بعد أن فقد أخاه األول في شهر أبريل، 
ثـــم الثاني وابـــن خالته املقّرب منـــه وغيرهم 
مـــن الناس، وحينهـــا أضحى يبـــدو عليه أّنه 
اســـتفاق من احللم وبدأ يوقن بـــأّن القلعة ما 
عادت محّصنة وأّن األب ال يســـتطيع أن يخرج 
مـــن كّمه أّي نـــوع من الســـحر يوقظه من هذا 
الكابوس ويســـتمر في حياتـــه العادية، وهنا 

كان إحساسه ببداية النهاية.
وشـــدد الهوني على أّن ســـيف اإلسالم لم 
يلجـــأ إلـــى القتال ولم يدخل فيـــه فهو لم يكن 
رجال عســـكريا، الفتا ”إلى أّن سلوكه ذلك يعد 
من بني أســـباب وجـــوده واعتقالـــه اليوم في 
ليبيا وكذلك تعّطل محاكمته ألّن الذين اعتقلوه 
ال يســـتطيعون أن يحاكموه، ألنه ليس لديه ما 

يحاكم عليه“.

ضبابية المشهد الحالي

لطاملا شـــدد الهوني على وصف ”الثورة“ 
الليبيـــة بـ“احلـــرب األهلية“، الفتـــا إلى أّنها 
”حـــرب أهليـــة وإن بدأت في شـــكل انتفاضة، 
ألّن فكـــرة الثورة دقيقـــة، ال ميكن أن حتدث إال 
من خالل مجموعة منظمة، وليســـت عســـكرية 
باألســـاس، تؤمن بأيديولوجيا تســـتطيع أن 
تســـقط البنية الفوقية للمجتمع وأن تبدأ في 
حتقيـــق برنامج الثورة، وفـــي ليبيا لم يحدث 

ذلك“. فـــي ليبيا خرج شـــباب غاضب نتيجة 
البطالـــة والفســـاد وغيـــاب رؤية مســـتقبلية 
حلياته، خرجـــوا كلهم غاضبني مـــن أجل أن 
يقولوا ”ال“ والذي حدث أّن النظام اســـتعمل 
القوة ضّدهم، وجاء ســـيف ـ الذي كان ينتظر 
منه الثـــوار أن يقول كالما آخـــر ـ فقال كالما 
فيه الكثير مـــن التحدي، فقبلوا التحدي وبدأ 
تصاعـــد األحـــداث، فتدخـــل األجنبـــي (حلف 
الناتو) وأراد أن يصفي حساب اثنني وأربعني 

عاما مع القذافـــي. فقد جاء بدعوى حماية 
املدنيني وأسقط النظام، ثّم عاد 

الليبيني  تـــاركا  أدراجه 
دون دولـــة أو جيش أو 

أمن أو مؤسسات.
االنهيـــار  أّن  ورأى 

ليبيـــا  تشـــهده  الـــذي 
اليوم، عائـــد إلى أّن القذافي 

طـــوال فترة حكمـــه كان يخّرب 
مؤسسات  وينشـــئ  املؤسســـات 

للحكـــم  كأداة  يســـتعملها  بديلـــة 
وليس كمؤسســـات للدولـــة، فكانت 

النتيجة أن وجـــدت في ليبيا ”دويلة“ 
داخل النظام وليـــس نظام داخل الدولة، 

وعندما ســـقط النظـــام ســـقطت الدولة، على 
عكـــس ما حصل فـــي كّل من تونـــس ومصر، 
حيث كان هنـــاك نظام داخـــل الدولة وعندما 

سقط النظام بقيت الدولة قائمة.
ولـــدى رســـمه للمشـــهد الليبـــي احلالي، 
يقول ”الثابت أنـــه ال توجد خريطة للفوضى، 
لذا ســـأحاول أن أوّصف ما ميكن؛ الذي حدث 
فـــي ليبيا بعد ســـقوط النظـــام وتخلي الدول 
التي ســـاعدت في إســـقاطه وتركهم الليبيني 
دون دولـــة، خلـــق حالـــة مـــن الفـــراغ، وعدم 
وجود الدولة مألته امليليشـــيات. فقد كان عدد 

املقاتلني مبا فيهم املســـاعدين اللوجستيني ال 
يزيـــد عن 25 ألفـــا في كّل ليبيا، ســـواء الذين 
قاتلـــوا مـــع القذافـــي أو الذين كانـــوا ضده، 
وعندما سقط النظام تكونت ميليشيات جديدة 
انضمـــت لها عناصر من امليليشـــيات األولى، 
ثم تكونت ميليشـــيات العصابـــات اإلجرامية 
ومهربي املخدرات الذين خرجوا من السجون، 
من ثّمـــة تشـــكلت امليليشـــيات األيديولوجية 
شأن اإلخوان املســـلمني ومن تبعهم والقاعدة 
وأنصار الشـــريعة. وعندها أحّســـت القبائل 
باخلطر فتســـّلحت، ووصلنا اآلن إلى حوالي 
300 ألف مســـلح في شـــعب كله ال يتجاوز 
6 مليون نسمة بنسائه وأطفاله، وعندما 
رأى الشـــباب أّن مـــن ميلك الســـالح 
يستطيع أن يأخذ من خزينة الدولة 
األمـــوال، انخرط كثيـــر منهم في 
هذه امليليشيات، فخرج الوضع 
عن السيطرة حينها، وأصبح 
من غيـــر املعلوم مـــن يقاتل 
من؟ وملـــاذا يقاتلـــون أو ملاذا 
يتقاتلـــون ومـــا هـــي األهـــداف 
والغايـــات، وما هـــي املنطلقـــات؟ فقد 
أصبـــح الـــكل يقاتل الـــكل، وأصبـــح اجلميع 
يتنافس على تخريب البنى التحتية ومقدرات 
البلد، ويعتبر ذلك بطولة، كما يتنافســـون في 
تقتيـــل بعضهم البعض، وفـــي حرق مزارعهم 
ومؤسســـاتهم، وقد عمت نتاجا لذلك حالة من 

الفوضى الكبرى“.
وأضـــاف الهوني أّن اإلشـــكالية تكمن في 
أّن القذافـــي لم ينفق الكثير مـــن األموال على 
مجـــاالت التنميـــة، وعندما رحـــل كانت هناك 
أموال تقدر بـ 200 مليار دوالر، استغلها هؤالء 
ليوّزعوهـــا فيما بينهم، فكان أّي شـــخص له 
ميليشـــيا مكونة من مئة شخص يأتي ويقول 

عندي عشـــرة آالف أو خمســـة آالف، ويحصل 
على رواتبهم، فأصبحوا يســـتنزفون األموال 
العاّمـــة، وكانت تلك احلكومـــات الهزيلة التي 
أتت بعـــد الفوضـــى، تخاف من امليليشـــيات 
فال تســـتطيع أن تقول ال، فاستنزفوا كل ثروة 
البلد. وأضحت اإلشـــكالية الكبرى اآلن تتمّثل 
في أّن الشـــعب الليبي خالل األشـــهر القادمة 
لـــن يجد ما يأكل، ال نقود وال دواء وال كهرباء. 
وقد أصبح البلد مقدما على اإلفالس وفق كالم 

محافظ البنك املركزي الليبي.

فرصة داعش الكبرى

هـــذه األوضـــاع التي تســـودها الفوضى، 
تعّد فرصـــة ســـانحة، وفق الهونـــي، لتغلغل 
التنظيمـــات املتشـــددة وزيادة نفوذها، شـــأن 
داعـــش، ولذلك فمن املتوقع أن يجتاح التنظيم 
ليبيـــا مثلما حدث في العـــراق. ويبدو أّن جّل 
عوامـــل النجاح متوفرة لـــه للقيام بهذا األمر، 
ولذلك تشـــعر كّل من مصر واجلزائر وتونس 

باخلطر الداهم.
وال يســـتبعد الهوني أن ينضّم الشـــباب، 
الذي تعـــود أن يأخذ أمواال من خزينة الدولة، 
إلى صفوف داعش عندما يجد أنها اســـتولت 
علـــى النفط، فليـــس كل من يقاتـــل مع داعش 
اليوم في العراق وسوريا هو إسالمي متشدد، 
بـــل إّن أكثـــر من يقاتـــل اليوم مـــع داعش في 
العراق، مثال، هم ممن ّمت تهميشهم مثل جيش 
صدام حســـني وعناصر مخابراته وشـــرطته، 
الذيـــن أبعدوا وفقـــدوا امتيازاتهم ورواتبهم، 
وذاك ما قّوى شـــوكة داعش في العراق، وهو 

كذلك ما ميكن أن يتكّرر في ليبيا“.
وقـــد دخل تنظيم داعش ليبيا من باب عدم 
وجـــود الدولـــة، وأصبح يتوســـع إلى جانب 
أنصار الشـــريعة والقاعدة، وبالنهاية سيكون 
هناك تكتل واحد بني هؤالء املتشـــددين، قادر 

على اجتياح ليبيا خالل 6 أو 7 أشهر قادمة.
وحول نســـبة الليبيني الذيـــن يقاتلون مع 
التنظيمات املتشـــددة، قـــال الهوني ”أوال في 
ليبيـــا توجـــد أغلبية صامتة ال حـــول لها وال 
قوة، تخرج من بيوتها بسالح واحد هو بطاقة 
االقتـــراع عندمـــا يســـمح لها بأن تقتـــرع، ثم 
ترجـــع، وهؤالء هم الذين يعانون ويتضّررون، 
أّما الشـــباب العاطل الذي يعاني الفقر، فقد ّمت 
جتنيده للقتال، وهؤالء الشـــباب ليســـوا على 
أيديولوجيـــا معينة وإمنا هم بندقية لإليجار، 
يقاتلون مع من يدفع لهم ســـواء كان داعش أو 

القاعدة أو أنصار الشريعة“.
وخلص إلى أّن طـــوق النجاة اليوم يكمن 
في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة من 
العالم كله، ومدعومة بقوة عســـكرية من األمم 
املتحدة على األرض، حتى تستطيع أن حتاور 
املســـلحني وتنزع ســـالحهم وتبدأ في إنشاء 
اجليـــش الوطني وأجهـــزة الدولة من الصفر، 
ويبـــدأ الليبيون مـــن جديد كما بدؤوا ســـنة 
1951، وإذا لـــم يحـــدث ذلك فليبيا ســـتظل في 

مهّب املطامح.

[ محمد عبدالمطلب الهوني: ما جرى في ليبيا انتهى إلى حرب أهلية  [ داعش مقدم على اجتياح البالد والظروف أمامه متاحة

ليبيا.. من آمال االنتفاضة إلى مطبات الفوضى وشراك التشدد

طـــوق النجـــاة اليـــوم يكمـــن فـــي 
تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة 
مدعومة من العالم كله، ومدعومة 

بقوة عسكرية من األمم المتحدة

◄

ــــــئ األوضاع املتوترة التي تعيشــــــها ليبيا اليوم مبزيد من الفوضــــــى في البالد، التي  تنب
أنهكتهــــــا مظاهر التســــــّلح واالقتتال وتنازع امليليشــــــيات على ثرواتهــــــا ومّدخراتها، مما 
بات يوحي بقرب إفالســــــها. وهو ما ميّثل اللحظة احلاســــــمة التي تتربص بها اجلماعات 
املتشــــــددة، وعلى رأســــــها تنظيم داعش، لتجتاح البالد وتطبق سيطرتها عليها وتزيد من 

معاناة شعبها وتعقيد أزمتها.
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في 
العمق

محمد عبدالمطلب الهوني: 
من المتوقع أن يجتاح 

داعش ليبيا مثلما حدث 
في العراق

{الصـــراع لم يعد ليبيا بحتـــا، لذلك على األمم املتحدة إيجاد أرضية 
توافقيـــة مـــن خارج ليبيـــا ومن داخـــل املجتمع الليبـــي املبتعد عن 

الصراع}.
عبداحلميد صيام
املتحدث السابق باسم األمم املتحدة

{الحـــل في ليبيا يجب أن يكون سياســـيا وليس عســـكريا، بهدف 
التوصل إلى حكومة وطنية قادرة على بناء مؤسســـات الدولة، بما 

يضمن للشعب الليبي الخروج من أزمته}.
سيرجيو ماتاريال
الرئيس اإليطالي

{محاولة حسم املعارك على املستوى العسكري أمر صعب، والوضع 
الحالي ربما يؤدي بليبيا إلى الغرق في حرب بني ميليشـــيات مســـلحة، 

لن يخرج أحد فيها منتصرا طاملا ال توجد آفاق لحلول سياسية}.
فيصل الشريف 
خبير عسكري وإستراتيجي

نفوذ داعش يتنامى يوما بعد يوم على األراضي الليبية في ظل تواصل األزمة

أزمة ليبية محتدمة في ظل غياب التوافق
} واشــنطن  - أضحـــى من غيـــر املرجح أن 
تلجأ القوى اخلارجية مثل االحتاد األوروبي 
وحلف شـــمال األطلســـي والواليـــات املتحدة 
إلى التدخل عســـكريا في ليبيا قبل أن انتهاء 
احملادثـــات التي ترعاهـــا األمم املتحدة بغاية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية معترف بها، وفق 
دراسة صادرة عن موقع ستراتفور للدراسات. 
ومبـــا أّن هذه العمليـــة يتـــّم إجراؤها خارج 
البالد، سوف تستمر حالة عدم االستقرار في 
ليبيـــا والتي أّدت إلـــى عرقلة إنتاج النفط في 
البالد، وتوفير مالذ آمن للمجموعات املسلحة 

واألنشطة اإلجرامية املنظمة.
وتعتبر ليبيا ذات املساحة الشاسعة مالذا 
آمنا للجماعات اإلقليمية املتشددة، نظرا لعدم 
وجـــود حكومة مركزيـــة قوية علـــى األرض. 
كمـــا أّن اجلماعـــات احمللية تعّهـــدت بالوالء 

لـ"داعش"، خاصة خالل األشهر األخيرة. 
وقد أصبحت ليبيا نقطة انطالق رئيســـية 
ملجموعة متنوعة من األنشطة اإلجرامية، وأدت 
احلرب السورية، واألوضاع السيئة في معظم 
أنحاء أفريقيا جنـــوب الصحراء الكبرى، إلى 
حتويل ليبيا إلى أكبر مركز عبور للمهاجرين 
غير الشـــرعيني باجتـــاه االحتـــاد األوروبي. 
وأثـــارت مســـألة املهاجرين غير الشـــرعيني 
من ليبيـــا، وأغلبهم من الالجئني الســـوريني 

واألفارقة، الذين يبلغ عددهم عشـــرات اآلالف، 
جملة من املناقشـــات السياســـية بـــني الدول 
األعضاء في االحتاد األوروبي. وتعتبر مسألة 
تقاســـم عبء الســـكان املهاجريـــن، وإصالح 
سياســـات الهجرة واللجوء، واملراقبة األمنية 
للبحر األبيض املتوســـط  جزءا من الناقشات 

احلاّدة اجلارية في أوروبا.
ومنذ أبريل املاضي، سعت الدول األعضاء 
فـــي االحتـــاد األوروبي إلى معاجلة املشـــكلة 
داخل ليبيا نفســـها، مع وجود سيناريوهات 
محتملة مبا في ذلك شـــّن ضربات جوّية ضد 
مواقـــع االّجتار بالبشـــر على طول الســـاحل 
ومحاولـــة تنفيذ حصـــار بحـــري، باإلضافة 
إلى خيارات أخرى. وتعتمـــد العديد من هذه 
اخلطط على دعم األمم املتحدة أو حلف شمال 
األطلسي، وميكن أن تشمل الواليات املتحدة. 
وتفيـــد األنباء أّن دوال مثل إيطاليا وفرنســـا، 
استشـــارت مصر وبعض الـــدول العربية في 
اخلليج من أجل حشد الدعم اإلقليمي للتدخل 

الدولي.
وفـــي األيام التي ســـبقت اجتمـــاع حلف 
الشمال األطلسي، الذي انعقد في تركيا في 13 
مايو اجلاري، قـــّرر االحتاد األوروبي التركيز 
على األمن البحري الليبي وســـعى إلى ضمان 

دعم األمم املتحدة لذلك.

(حكومة  الليبيتان  احلكومتـــان  وتواصل 
طبـــرق املعترف بها دوليـــا وحكومة طرابلس 
غير الشـــرعية) احملادثات التي تدعمها األمم 
املتحدة. ويتفق الزعماء الليبيون عموما حول 
تشـــكيل هيئة موحـــدة مع مجالـــس إضافية 
بإمكانها أن تشـــتمل على الزعماء التقليديني 

للقبائل ورمبا بعض قادة امليليشيات. 

ومازال الصراع املسلح قائما على األرض 
بني امليليشيات املختلفة، ومن شأنه أن يؤدي 
إلى تفاقم الفـــراغ األمني في ليبيا على املدى 
القصير في الوقت الذي حتتاج فيه البالد إلى 
التوافق ووقف القتال بني اجلماعات لتحقيق 
االســـتقرار، وجني فوائد النشاط االقتصادي 

وإنتاج النفط.

تحول ليبيا إلى معبر رئيسي للمهاجرين غير الشرعيين يقض مضاجع أوروبا

جاء بدعوى حماية 
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} لندن – أعلنت واشنطن عن قرارها بتسريع 
تسليح عشائر سنية عراقية وتدريبها ملواجهة 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، لتضع بذلك رئيس 
الـــوزراء العراقي حيـــدر العبـــادي، في مأزق 
جديد، حيث ماطل العبادي في تسليح عشائر 
احملافظات السنية التي يحتلها تنظيم داعش 
بســـبب ضغوط يتعـــرض لها من قبـــل إيران 
وقوى شـــيعية نافـــذة في العـــراق متنعه من 

تسليح العشائر.
وذكـــرت مصادر مقّربة مـــن رئيس الوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، أن هذا األخير يواجه 
ضغوطا تدفعه إلى التفكير في ”االســـتقالة“، 
وفق تقرير خاص ملجموعة الشـــرق األوســـط 
االستشـــارية (ميدل إيســـت بريفنـــغ). ونقلت 
املجموعة، التي تتخذ من واشـــنطن مقّرا لها، 
عن املصادر املقّربة من رئيس الوزراء العراقي، 
أن اخلالفات الشيعية الشـــيعية تتافقم داخل 
مراكـــز القرار العراقي، األمـــر الذي دفع حيدر 

العبادي إلى ”التفكير في االستقالة“.
وقالت ذات املصادر إن الســـبب الرئيســـي 
للخالف هو الضغط الذي متارسه قوى شيعية 
فـــي احلكومة على رئيس الوزراء لتغيير وزير 
الدفاع العراقي الســـّني خالد العبيدي لتعيني 
وزير محســـوب على القوى الشـــيعية في هذا 

املنصب احلّساس.
ويدعم تقرير ملركـــز ”نقاش“، املختّص في 
الشـــأن العراقي، مـــا نقلته مجموعة الشـــرق 
االستشارية،، بشـــأن الضغوط التي يواجهها 
العبـــادي، بـــل إن ”نقاش“ يذهـــب إلى وصف 
اخلالف داخل التحالف الشيعي العراقي بأنه 
األخطر منذ عام 2003. ويرجع ذلك إلى خالفات 
عدة نشـــبت بني األحزاب الشيعية، أهمها تلك 
املتعلِّقة مبصيـــر حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي الـــذي يواجـــه أزمـــة مـــع الفصائل 

الشيعية وأخرى مع واشنطن وطهران.
ويتكـــّون التحالف الشـــيعي، من جموعة 
أحـــزاب حتكم العـــراق منـــذ 2003 وحتى اآلن 
ضمن كتلـــة برملانية كبيرة تســـمى ”التحالف 
الوطني“، وهـــذه األحزاب هي حـــزب الدعوة 
الذي يترأســـه رئيس الوزراء الســـابق نوري 
املالكي، ورئيس الوزراء العراقي احلالي حيدر 
العبداي عضو فيه، واملجلس األعلى اإلسالمي 
بزعامة عمار احلكيم، والتيار الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر وحزب الفضيلة برئاســـة رجل 
الدين محمـــد اليعقوبي، وهـــذه األحزاب هي 
أبرز األحزاب الشيعية التي حتكم العراق منذ 

2003 وحتى اآلن ضمن كتلة برملانية كبيرة.
ويشير تقرير ”نقاش“ في هذا السياق، إلى 
أن هذه هـــي املرة األولى على مـــدى 12 عاما، 

التي تندلع فيها خالفات مبثل هذه احلّدة بني 
أعضاء التحالف الشـــيعي، إذ أن هناك أطرافا 
شـــيعية قريبة من نوري املالكي تقوم منذ أيام 
بحملة لتشـــويه ســـمعة العبادي وإســـقاطه. 
وذكر التقرير أن رئيس الـــوزراء العبادي قال 
خالل جلسة سرية داخل البرملان، في 28 أبريل 
املاضي، إن ”هناك كتلة سياســـية تريد إسقاط 
حكومتي“، وقال إنه مســـتعد لتقدمي استقالته 

إذا فشل في مهمة قيادة احلكومة.
بـــدوره يؤّكد كيرك ســـويل، محلل املخاطر 
السياســـية، أن التداعيات السياسية األخيرة، 
كان لها وقع كبير علـــى العبادي، حيث اغتنم 
رئيس الوزراء السابق نوري املالكي  وحليفاه، 
منظمة بـــدر وعصائب أهل احلق  الفرصة من 
أجل التصّدي لســـلطة العبادي املتنامية على 

قوات احلشد الشعبي.
ويستشـــهد كيـــرك ســـويل باالحتجاجات 
التـــي اندلعـــت مؤّخـــرا في بغداد ضـــد وزير 
الدفـــاع خالد العبيدي. وزعـــم املتظاهرون أن 
عدم كفاءة العبيدي هو الذي تســـّبب في مقتل 
140 جنديا عراقيا بعـــد محاصرتهم أليام عدة 

في قاعدة ناظم الثرثار العسكرية.
وشـــّكك العبيدي في التقاريـــر األولية عن 
أحـــداث ثكنة ناظـــم الثرثار العســـكرية التي 
وقعـــت مرتـــني في غضـــون أســـبوعني في يد 
تنظيم الدولة اإلســـالمية خـــالل الهجوم الذي 
شّنه في األنبار. وقال إن التقارير التي تتحدث 
عن سقوط 140 قتيال ال أساس لها من الصحة، 
وإنه مت العثور على 25 جثة فقط بعضها يعود 

إلى قوات العدو.
وكذلـــك أطـــّل املالكـــي وهـــادي العامري، 
أمني عام منظمة بـــدر، وقيس اخلزعلي، زعيم 
عصائب أهل احلق، عبر القنوات التلفزيونية 
املتعاطفة معهم ووّجهـــوا انتقادات للعبادي، 
مطالبني بأن تتســـّلم قوات احلشـــد مسؤولية 

األمن مكان اجليش.
ويشـــير مصطفى حبيب، احمللل في مركز 
”نقـــاش“، إلـــى أن امليليشـــيات املوالية إليران 
ما زالـــت تؤيد رئيس الوزراء األســـبق نوري 
املالكـــي الذي ســـاعدها كثيرا عندمـــا كان في 
احلكـــم وســـمح لهـــا بالتغلغل فـــي األجهزة 
األمنية ومدها بالســـالح واملال والصالحيات، 
واآلن ينتقـــد املالكي العبادي علـــى الرغم من 

أنهما من احلزب نفسه، ”الدعوة“.

فشل العبادي

عندما تأسســـت قوى احلشـــد فـــي يونيو 
2014، كان في البداية مجرد مظلة مليليشـــيات 
قائمة، حتظى معظمها بالدعم من إيران، وبعد 
تســـّلمه رئاسة الوزراء في ســـبتمبر املاضي، 
تعايش العبادي مع هذه امليليشيات، محافظا 

على طبقة رقيقة من سلطة الدولة.
لكـــن قانون املوازنـــة الذي ُأِقـــّر في يناير 
املاضـــي منحـــه نفوذا واســـعا علـــى صعيد 

السيطرة على رواتب عناصر تلك امليليشيات، 
أو علـــى األقـــل أولئـــك الذيـــن ينتمـــون إلى 
لة من إيران، ثم في مطلع  ميليشـــيات غير مموَّ
مارس املاضـــي، أصدرت احلكومة مرســـوما 
قضى بوضع قوات احلشـــد الشـــعبي رسميا 
حتت ســـلطة رئيس الوزراء باعتبـــاره القائد 

األعلى للقوات املسلحة.
فشـــل حيدر العبادي في مســـك العصا من 
الوسط بني النفوذ اإليراني والنفوذ األميركي 
في العراق، مثلما فشـــل في حتقيق ما وعد به 
عندما تســـّلم الصيف املاضي رئاســـة الوزراء 
خلفا لنوري املالكي املعروف بتهميش السّنة، 
بأن يضع قضية تشـــكيل ”احلـــرس الوطني“ 
ضمن برنامج حكومتـــه، وقال حينذاك ”يجب 
فرض االســـتقرار ودعم قوات األمن ومشروع 
املصاحلـــة الوطنيـــة وتطوير جتربة احلشـــد 
الشـــعبي وتأســـيس حـــرس وطنـــي فـــي كل 

محافظة ودعم قوات البيشمركة“.
ويذكر كيرك ســـويل أن العبادي سعى إلى 
نزع الطابع املذهبي عن احلشد عبر ضم السّنة 
إليـــه. ويعتبـــر احمللل السياســـي أن تســـليم 
العبادي شـــخصيا البنادق إلى أبناء القبائل 
الســـّنية الذين تطّوعوا في قوات احلشـــد، في 
أبريـــل املاضـــي في منطقـــة احلبانيـــة، غرب 

العراق، مشهد قوي وذو داللة.
لكـــن، لم يســـتطع حيدر العبـــادي جتاوز 
ســـطوة امليليشـــيات الشـــيعية، ودورهـــا في 
احلشـــد الشـــعبي، األمر الذي يعكسه تراجعه 
عن قـــراره بعدم إشـــراكه فـــي أي معارك ضّد 

تنظيـــم داعش فـــي محافظة األنبـــار. فقد كان 
لهـــذا القرار تأثير كبير على مجريات األحداث 
في احملافظة العراقية، خاصة بعد االنســـحاب 
املتعّمد للميليشـــيات الشيعية املسّلحة فاحتة 

املجال لتقّدم تنظيم داعش.
ويشـــير ”نقـــاش“ في هذا الصـــدد إلى أن 
التطّور اخلطير الذي حصل بعد معركة تكريت 
هـــو قرار الفصائل الشـــيعية وقف القتال ضد 
داعش، وقد ترك أبرز قادة الفصائل مثل هادي 
العامـــري، زعيـــم منظمة ”بـــدر“، وأبي مهدي 
املهنـــدس، زعيـــم ”كتائب حزب اللـــه“، أماكن 
القتال حيث كانوا يتواجدون دائما بلباســـهم 
العســـكري، وعادوا إلـــى بغـــداد ومدنهم في 
اجلنـــوب وهم يصدرون تصريحات مســـتمرة 

لوسائل اإلعالم تنتقد العبادي بشدة.
واســـتثمر تنظيـــم داعش هـــذه اخلالفات 
شـــمال  وشـــّن هجوما علـــى مصفى ”بيجي“ 
تكريت وســـيطر على أجزاء واسعة منها، كما 
متّكـــن من تنفيـــذ عملية اقتحـــام جريئة ألحد 
الســـجون فـــي مدينـــة ”اخلالص“ فـــي ديالى 
وأطلق ســـراح عدد من عناصره املســـجونني، 
على الرغم من أن ديالى مت استعادتها بالكامل 

من ”داعش“ منذ شهور.

انقسام شيعي

مـــع انـــدالع معركـــة الرمـــادي، واخلالف 
األميركي العراقي حول مشـــاركة ميليشـــيات 
احلشد الشعبي فيها، ضاق اخلناق أكثر على 

حيدر العبادي، الذي رضخ في األخير للشـــق 
اإليراني وأعلن مشـــاركة امليليشيات الشيعية 
في استعادة مدينة الرمادي من تنظيم داعش.
بدورها، فرضت امليليشـــيات نفســـها من 
موقع قّوة ووضعت شـــروطا مقابـــل عودتها 
إلى القتال، من بني هذه الشروط منح حصانة 
قانونيـــة لعناصرها، وطالبت أحزابا شـــيعية 
وأعضاء مـــن حزب  مثـــل حـــزب ”الفضيلـــة“ 
”الدعوة“ بإقـــرار قانون نيابي مينح احلصانة 
للميليشيات الشيعية، التي تعاني بدورها من 

خالفات حادة.
وتتجـــاوز اخلالفات الشـــيعية الشـــيعية  
اخلالف بني العبادي واملالكي، لتشمل خالفات 
خطيرة بني الفصائل املســـلحة، التي تنقســـم 
إلى قســـمني: املجموعة األولى هي امليليشيات 
القريبة من إيران والتي ترتبط دينيا باملرشـــد 
اإليراني علي خامنئـــي وأبرزها منظمة ”بدر“ 
و“عصائـــب أهل احلق“ و“كتائـــب حزب الله“ 
و“ســـرايا اخلراســـاني“، وهذه امليليشيات ال 

حتترم قرارات احلكومة كثيرا.
 أما القسم الثاني فهو امليليشيات املوالية 
لرجل الدين علي السيســـتاني وعمار احلكيم 
ومقتدى الصدر، وهي أقرب للحكومة، وأبرزها 
”لواء علي األكبر“ و“ســـرايا اجلهاد“ و“سرايا 
العتبة العباســـية“ و“ســـرايا العتبة العلوية“ 
التابعـــة إلى السيســـتاني، و“ســـرايا اجلهاد 
و“سرايا أنصار  و“سرايا عاشوراء“  والبناء“ 
العقيدة“ التابعة إلى عمار احلكيم، و“ســـرايا 

السالم“ التابعة إلى التيار الصدري.
 وتصـــل اخلالفـــات بـــني هـــذه الفصائل 
الشيعية املســـّلحة في بعض األحيان إلى حد 
رفع الســـالح ضد بعضها بسبب الصراع على 
املناطق واألســـلحة، باإلضافـــة إلى صراعات 
سياســـية  تتعّلـــق برئاســـة كتلـــة ”التحالف 
الوطني“ التي تضم جميع األحزاب الشـــيعية 
وفشـــلت حتى اليـــوم في اختيـــار رئيس لها، 

وهو ما شتت مواقف هذه األحزاب.
 وإذا ما اســـتمرت اخلالفات بني األحزاب 
الشيعية فإنها ســـتؤدي إلى تغّيرات سياسية 
كبيرة رمبا تشـــمل تغييـــر احلكومة أو بعض 
يســـتعيد قوته  وزرائهـــا، فيما بـــدأ ”داعش“ 
مســـتغال هذه اخلالفات، ويحقـــق انتصارات 

جديدة في صالح الدين واألنبار وديالى.
لكـــن كيرك ســـويل يـــرى أن االحتجاجات 
املناهضة للعبادي لـــم تبلغ حجما حرجا، فلو 
كانـــت كذلك أللقت إيـــران  بثقلها خلف تغيير 
احلكومة، فيمـــا أّكد اجلنرال ديفيد بترايوس، 
الـــذي قاد القـــوات األميركية فـــي العراق بني 
امليليشـــيات  ”إن  قائـــال  و2008،  عامـــي 2007 
الشـــيعية – وكثير منها تدعمها إيران – تشكل 
التهديـــد األبرز الســـتقرار العـــراق على املدى 

الطويل، وعلى التوازن اإلقليمي األوسع“.

صراع الزعامة والوالء يقسم شيعة العراق
[ العبادي يواجه أزمة مع التحالف الوطني وأخرى مع واشنطن وطهران  [ خالف امليليشيات الشيعية يفسح املجال لتقدم داعش

يشهد العراق، في خضم املعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، صراعا آخر على السلطة 
بني العبادي والفصائل الشيعية القومية في مواجهة مجموعة من امليليشيات املدعومة من 

إيران.

في 
العمق

{الشـــك لدينـــا أن من يؤيـــدون داعش ويقفـــون معها هـــم األقلية 
وليسوا األغلبية السنية، وهذه األقلية تجد أن خطر الشيعة عليهم 

أكبر، فيستسهلون مهادنة داعش}.
حسن خالطي
نائب شيعي في البرملان العراقي

{ضابـــط بالجيـــش برتبـــة عقيد اعتدى بالضرب والشـــتم والســـب على 
األســـر النازحـــة واملهجرة الواقفة على جســـر بزيبز الـــذي يربط عامرية 

الفلوجة بالعاصمة بغداد}.
شاكر محمود
رئيس مجلس قضاء العامرية

{مقتدى الصدر أعلن نظريا حل جيش املهدي، إال أن الواقع يؤكد أن 
هذه القوات غير الشرعية ال تزال فعالة وتعمل تحت مسميات أخرى، 

ككتائب السالم املشاركة تحت لواء {الحشد الشعبي}}.
نزار السامرائي
مستشار املركز العراقي للدراسات

المواليـــة إليـــران  الميليشـــيات 
تؤيد رئيس الوزراء األسبق نوري 
المالكـــي الـــذي ســـاعدها كثيرا 

عندما كان في الحكم

◄

تصدع البيت الشيعي ينذر باألسوأ للعراق

ديفيد باتريوس: 
الميليشيات المدعومة 

من إيران هي الخطر 
الحقيقي على العراق

عراقيون.. الجئون وغرباء في بلدهم
} بغــداد – انتقـــد شـــالوكا بيانـــي، املقـــرر 
اخلاص لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان 
للنازحني داخليا بشـــدة احلكومـــة العراقية 
بســـبب فشـــلها في تقـــدمي الدعـــم واحلماية 
الكافيـــة ملا يقـــرب من ثالثة ماليني شـــخص 
نزحـــوا داخـــل حدودهـــا هربا مما يســـمى 

بتنظيم الدولة اإلسالمية.
وأفـــاد نازحـــون عراقيـــون عالقـــون في 
معبـــر بزيبـــز العراقي أمـــس األربعـــاء بأن 
خمـــس حاالت وفـــاة ســـجلت بـــني العوائل 
النازحة نتيجة الظروف اإلنســـانية السيئة، 
مؤكدين أن احلكومة سمحت بدخول احلاالت 
اإلنسانية فقط وبشـــرط الكفيل. والكفيل هو 
إجراء أمني جلأت إليـــه قيادة عمليات بغداد 
كشرط للسماح ألي عائلة نازحة بالدخول إلى 
العاصمة على أن يتحمل الكفيل سالمة موقف 

العائلة األمني وعدم تهديدها ألمن بغداد.
ومـــن الذرائـــع الشـــائعة لتقييـــد حركة 
النازحني داخليا فـــي العراق هي اخلوف من 
اختراق املتشددين للحواجز األمنية وتشكيل 
خاليـــا نائمة. وعلى الرغم مـــن اعترافه بهذه 
”املخاوف األمنية املشـــروعة“، قال بياني ”إن 
الغالبيـــة العظمى من النازحـــني هم ضحايا 
أبريـــاء للصراع ويجب احترامهم ومعاملتهم 

على أساس إنساني“.
وفي تصريح لشـــبكة ”إيرين“، قال ســـعد 
سلوم، رئيس مؤسسة مسارات، وهي منظمة 
مقرهـــا بغداد وتدافع عن حقوق األقليات، إنه 
في حني يتمتـــع النازحـــون داخليا ”بحقوق 
دســـتورية ودولية“ فإن هذه احلقوق ليســـت 
مكفولة فـــي العراق والبد من ســـن املزيد من 

التشريعات. 

وأضاف سلوم أن ”سياسات التمييز ضد 
النازحني تهدد حياتهم“ .

ويشـــهد معبر بزيبز الواقع أقصى شرق 
األنبـــار والذي يربـــط احملافظـــة بالعاصمة 
بغـــداد وجـــود آالف العوائـــل النازحة التي 
هربـــت مؤخرا مـــن الرمادي نتيجة ســـيطرة 
داعش عليها بانتظار الســـماح لها بالدخول 
إلى العاصمة بغداد لطلب األمن واالستقرار.

 ومنذ بداية اخلروج من األنبار في شـــهر 
ينايـــر من العـــام املاضي، يشـــعر النازحون 
داخليا من طائفة الســـّنة بالتهديد في مدينة 
بغداد ذات األغلبية الشـــيعية. وفي األسابيع 
األخيرة، بعد وصول وافدين جدد من الرمادي، 

كانت هناك زيادة  في حوادث العنف.
ويقّدم بـــالل الفهداوي، البالـــغ من العمر 
27 عاما، وهو شـــاب ســـني فر إلى العاصمة 
من الرمادي في شـــهر أبريل، شهادته عن هذا 
الوضـــع قائال ”لقد حترشـــت بنا قوات األمن 
وعاملتنا كما لو كنـــا غرباء ومجرمني. هناك 

حملة كبيرة ضدنا“.
وأضاف أن ”الكثير مـــن الناس يفضلون 
العودة إلى ديارهم في األنبار والعيش حتت 
حكم تنظيم الدولة اإلســـالمية عـــن مواجهة 
تهديـــدات امليليشـــيات هنا،“ في إشـــارة إلى 
املجموعات الشـــيعية التـــي تقاتل إلى جانب 

القوات املسلحة احلكومية الرسمية.
وفـــي حادثة أخـــرى قال مســـؤول محلي 
عراقـــي، أمـــس األربعـــاء، إن ضابطـــا رفيعا 
باجليـــش العراقي اعتدى بالضرب والســـب 
والشتم على األسر النازحة واملهجرة الواقفة 
في جسر بزيبز، مطالبا القيادة العامة للقوات 

 طائفية المليليشيات الشيعية في بغداد تدفع نازحي الرمادي إلى تفضيل تنظيم داعشاملسلحة مبحاكمته عسكريا.
العراقيون وسلطة الرمز الديني

فضيحة مروحة الرماد
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} يريد الجنرال عون اللجوء إلى آلية 
االستفتاء الشعبي في انتخاب رئيس 

للجمهورية، دفاعا عن أمل ما بالوصول إلى 
سدة الرئاسة، ويرتكز أمله هذا في الوصول 
إلى الرئاسة إلى تعميم االلتباسات ونشرها، 
وحقنها في جسم السياسة اللبنانية الهش 
حتى يتورم بها، فال يعود مهتما بالسؤال 
عن هوية الطبيب. حينها قد يصبح مقبوال 

أن يكون الطبيب الذي يداوي جراح الرئاسة، 
ولو كان عليال.

تنشأ هذه االلتباسات التي ال شك من 
اعتماد الجنرال عليها من غياب التعريفات 
الواضحة والعامة، والتي تحظى بالحدود 
الدنيا من اإلجماع  حولها من قبيل مفهوم 
االستفتاء، ومفهوم الشعب وما ينسب إليه 

ليكون شعبيا، أو حامال لمعنى اإلرادة 
الشعبية.

ففكرة االستفتاء الشعبي ترتبط في 
مخيلة الجنرال بمشهد الجماهير الشيعية 
اإللهية التي تدين بالوالء لحزب الله. يرى 

فيها شعبا غالبا ونهائيا يستطيع أن يؤّمن 
له الغلبة التي يشتهيها، حتى يستوي 
رئيسا متغلبا. هكذا يمكن للجنرال أن 

يصل إلى سدة الرئاسة، وأن يحافظ في 
الوقت نفسه على صيغة ديمقراطية صالحة 

للتسويق والترويج، عبر القول إنه وصل 
بقوة الجماهير الشعبية التي تشكل الشعب 

الوحيد الممكن.
ويؤسس الجنرال خطابه هذا على ما 

كان حسن نصر الله قد دعا إليه من ضرورة 
قيام مؤتمر تأسيسي في لبنان إلعادة ترتيب 

األوضاع، واألحجام واألدوار والتوجهات. 
نصر الله كان وال يزال يريد من دعوته هذه 

تفجير الميثاق اللبناني، والدستور اللبناني، 
والدور السني والمسيحي في البلد، وإعالن 
لبنان محافظة إيرانية خالصة الوالء للولي 

الفقيه ودولته.
هذا البلد الذي يريده نصر الله يمكنه 
االستجابة للخرائط الجديدة التي تعدها 

إيران في المنطقة، والتي جاء كبير 
مستشاري آية الله الخامنئي إلى لبنان ليعلن 

الشروع في رسمها على األرض.المستشار 
اإللهي كان قد اعتبر خالل زيارته إلى بيروت 
مؤخرا أن ”االنتصارات المؤزرة واإلنجازات 

الكبرى التي استطاعت المقاومة اللبنانية 
أن تحققها مع الجيش السوري في التصدي 

للمجموعات المسلحة التكفيرية ودحرها 
في منطقة القلمون، تؤدي إلى تقوية محور 
المقاومة والممانعة، ليس فقط في سوريا 

ولبنان، وإنما في المنطقة برمتها“.

هذه االنتصارات تتطلب كي تتحول إلى 
واقع ميداني تغييرا كامال في طبيعة المنطقة 

التي تشكل مسرحا لها، والتي يشكل لبنان 
واحدا من امتداداتها. هذا التغيير يقتضي 

العمل على مستويات عديدة في الوقت نفسه 
تضم السياسي والعسكري.

تقوم اللعبة ”الواليتية“ في المجال 
السياسي على دفع الجنرال عون إلى 

التصعيد في موضوع رئاسة الجمهورية، 
وموضوع تعيين صهره الجنرال شامل روكز 
قائدا للجيش في وقت واحد، حتى يمكن أن 

تتم بعد ذلك  مقايضة الكف عن التصعيد 
في الشأن الرئاسي بتعيين الجنرال روكز 

في منصب قائد الجيش. بعد ذلك يشار 
إلى محاولة دفع المقاتلين في القلمون إلى 

اللجوء إلى جرود عرسال أو ادعاء ذلك، 
والقيام بعمل أمني كبير يطال عرسال التي 

أعلن الحزب مؤخرا عن نقل معركته إلى 
جرودها، وما أسماه انتصار القلمون لم 

يحقق سوى ”نصف أمان“ كما ورد في مقال 
نشرته جريدة السفير والتي اعتبر أحد 

كتابها أن فتح معركة جرود عرسال من شأنه 
أن يضع الجميع أمام االمتحان.

قائد الجيش الحالي العماد قهوجي كان 
قد فشل مرارا في امتحان المجزرة، لذا يبدو 
التصعيد العوني محاولة إليصال من يمكن 

إجباره على القيام بهذا الدور، بعد جعله 
يرتدي طابع الدفاع عن األراضي اللبنانية.

كالم واليتي كان أمر عمليات أطلق ورشة 
الشروع في نسف النظام اللبناني ككل، 

والسعي إلى تأسيس نظام جديد معاد للعرب 
والعروبة. وكان المستشار النووي شديد 

الوقاحة حين اتهم من قلب العاصمة العربية 
بيروت، الدول الراعية لخطاب العروبة، 

والتي تقف السعودية في مقدمتها، بأنها 
مصنع التكفيريين واإلرهابيين.

هكذا اكتملت عناصر الجوقة اإليرانية. 
واليتي يعزف على وتر مهاجمة السعودية 
واعتبار انتصارات القلمون دافعا لتغيير 

شامل في بنية لبنان والمنطقة.
 يتبعه نصر الله بالعزف على وتر عرسال 
الراعية للتكفير واإلرهاب، ويستكمل الجنرال 

عون اللحن بالعزف على وتر االستفتاء 
الشعبي والدفع إلى تعيين صهره قائدا 
للجيش والدعوة إلى عصيان الحكومة 

ونسفها.
هذه عناصر المؤتمر التأسيسي للكارثة 

الذي ترسمه طهران للبنان والمنطقة. ال يبدو 
أن هناك طريقة إلنجازه سوى بالمجزرة 

التي يمكن أن نطلق عليها تسمية ”المجزرة 
التأسيسية“، كونها تؤسس إلشاعة الجريمة 

اإليرانية الصنع، والهوى، والمالمح، في 
فضاء المنطقة، وفي جغرافيتها ومصائرها.

* كاتب لبناني 

} ريم ماجد.. إعالمية متقدمة مهنيا 
وإبداعيا، تعرفت عليها خالل دورة تدريبية 
في اإلعالم المرئي بالقاهرة، لم تكن مجرد 

أستاذة بقدر ما كانت نموذجا لإلعالمي الذي 
نحتاجه بكل شموله الفكري واألدائي، أذكر 
لها جيدا قولها إن اإلعالم ينبغي أن يهتم 

بالشارع وليس المسؤول، وال حاجة لبرنامج 
تلفزيوني باستضافة مسؤول معلوم الدور 
والتوجهات، وإنما الحاجة األهم هي عكس 
نبض الشارع وقضاياه وهمومه ومشكالته 
حتى تجد طريقا الى أي مسؤول من واجبه 

التعامل مع ذلك.
ريم منطقية في فكرها اإلعالمي إلى حد 
بعيد، ال أجاملها أو انحاز إليها بمسوغات 
عاطفية، وإنما ذلك واقعها، والموضوعية 

تقتضي أن تكون من اإلعالميين الذين 
يسهمون في تنوير الرأي العام وتشكيله 
بوعي من صميم فكر مستنير وهادف كما 
تفعل هي، ولذلك دهشت جدا لقرار إيقاف 

برنامجها ”جمع مؤنث سالم“ مؤخرا والذي 
بدأ العرض في أبريل الماضي وتوقف قبل 
بث الحلقة الثالثة منه على فضائية ”أون 

تي في“ المصرية ليواصل البث في فضائية 
”دويتش فيله“ األلمانية.

البرنامج لمن لم يشاهده يسلط الضوء 
على بعض النماذج المتميزة للمرأة المصرية 

ودورها في محيطها االجتماعي المباشر، 
كما يعطي صورة حية وفريدة عن المجتمع 

المصري، من خالل عيون نساء متميزة 
وحاضرة في ذاكرة المصريين بمختلف 

أطيافهم ودياناتهم، ذلك يبدو أنه كان أعلى 
من سقف حرية التعبير المتاحة في بعض 

الدول، فقد تم إبالغها من قبل إدارة المحطة 
أن هناك ضغوطا من جهة سيادية لوقف 

البرنامج.
ذلك التبرير ال يصلح في هوامش إعالمية 

يفترض التزامها بمبادئ حرية التعبير 
في الطرح اإلعالمي، فهو عين الوصاية 

والمصادرة المتعسفة للحق اإلعالمي في 
النشر والبث، وهو للمفارقة األمر الذي لم يعد 

متاحا في عصر العولمة واالنفتاح، فلم يعد 
هناك مجال لتفصيل طرح إعالمي على قياس 

جهات ما، ذلك يصبح مكشوفا وفاضحا، 
وينطوي على اعتداء مذموم على الحريات 

والحقوق، ليس على اإلعالمي وإنما المواطن.

ريم اإلعالمية األستاذة لم تتعامل في 
الواقع برد الفعل وإنما صرحت حينما تأكدت 

من قرار ”الجهة السيادية“ بأن الوصاية 
الحقيقية عند المنع تفرض على المشاهدين 
أكثر من اإلعالمي، وأن منع أي برنامج يمثل 

اعتداء على حق المواطنين في المعرفة 
واالختيار، وذلك هو الواقع الذي يتناسب مع 
أي حاالت اعتداء على حرية التعبير التي ال 
تقبل المساس بها وإال كانت النتائج عكس 

التوصيات والقرارات التي تصدر من عٍل.
حرية التعبير في عالم مفتوح.. أصبح 

ذلك عنوانا لكتاب مهم من تأليف رودني 
سمولال، يؤكد فيه أنه ال يمكن السيطرة على 
أي طرح إعالمي، واألساليب التقليدية التي 

تأتي من قرارات بـ“جرة قلم“ أصبحت بالية، 
وذلك يعيدنا إلى نظرية الرصاصة السحرية 
في اإلعالم، فالكلمة إذا خرجت ال يعوقها أمر 
عن الوصول إلى المتلقي، وإذا صدر قرار ما 
بمنع أو إعاقة برنامج فإن ذلك يصبح بمثابة 

صب المزيد من الوقود على  حريق.
ال شك أن حرية التعبير تضررت في أكثر 

الدول تقدما ألسباب تتفاوت بين األمني 
والقمعي، إال أن كل التجارب لم تنجح في 

التضييق، ذلك بدأ منذ عهد الرئيس األميركي 
ريتشارد نيكسون حينما تعامل مع الصحفي 
دانييل إيلسبيرغ في ”نيويورك تايمز“ بغلظة 

حين قام بتسريب تسجيالت ووثائق تتعلق 
بأداء البيت األبيض في فيتنام وكمبوديا، 

وقرر الرئيس حينها أنه لم يعد متاحا 
التعامل بلطف مع اإلعالم، أي قمعه بالسلطة 
السياسية، فكان أن دفع الثمن متنحيا، ولذلك 

يمكن الجزم بأن إيقاف برنامج ريم سلوك 
قمعي ضد حرية التعبير ال يتوقع معه أن يمر 

على السلوك السياسي بلطف.

* كاتبة سعودية
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حامد الكيالني

أثبتت واقعة الرمادي أن الفقر 

في الطاقات ليس مقتصرا على 

نوع املعلومات، إنما في إخفاق 

القيادات العليا في تحليل 

اإلشارات واملؤشرات وإصدار 

األوامر

ميشال عون ولعبة إيران لرئاسة لبنان

عناصر املؤتمر التأسيسي للكارثة 

الذي ترسمه طهران للبنان 

واملنطقة ال يبدو أن هناك طريقة 

إلنجازه سوى باملجزرة

شادي عالء الدين

الوصاية على حرية التعبير

} ال أخفي إعجابي، في بداية تعلم القراءة، 
بقصص الجاسوسية ومغامرات وأجواء 

وغموض وأساليب تثير الحماسة للمتابعة 
وترقب مصير شخوصها منذ البداية، كنت 

أتلمس تفسيرات أخرى، تطورت إلى اعتبار 
األكثرية منهم مواطنين أبطاال خدموا بلدانهم 

وحركوا مسارات التاريخ لصالح انتصار 
شعوبهم في الحروب والمعارك.

هؤالء تلطخت سمعتهم بتجنيد الخونة 
من أعدائهم الساعين بالمعلومات وأحيانا 

بالتأييد وتزييف الحقائق ألهداف منها المال 
أو السلطة أو االنتقام.

تغيرت الجاسوسية بالتأكيد، لكن 
بقيت الدبلوماسية والسفارات أخطر بؤر 

االستقطاب والجذب، وتكاد، دون أن أجزم، ال 
توجد سفارة في العالم تخلو من نوع ما من 
التجسس، إما بالخرق ضدها وإما بسعيها 
للحصول على معلومة مطلوبة أو هدف ما.
التاريخ حافل بالنجاحات واإلخفاقات، 

منها ما يصل إلى القطيعة والفضيحة وطرد 
الدبلوماسيين حتى إلى مستوى السفراء، 

وربما تشتعل بعدها حروب اإلعالم أو 
الجيوش.

منها قصص حب، ومخادع بوح األسرار، 
واالنتحار إنقاذا للشرف، أو للخالص من 

العار والمحاكمات والحساب، ومن بين 
كل القراءات القديمة ظلت تلك السيدة 

االرستقراطية وهي تستقل ذاكرتي وعربة 
تجرها جياد، تعبر الحدود المتتالية، إليصال 
رسالة تقلب موازين دول، كان التفتيش دقيقا 
من نقطة إلى أخرى، حصل الشك ومع حبس 
األنفاس أوصلت الرسالة التي حملتها طوال 

الوقت في يدها ظاهرة للعيان ولم تخفها، 
لكنها أبعد عن الشك أو فطنة المفتشين، كانت 

الرسالة مروحة يدوية مطوية.
لبالدنا العربية قصص وروايات عن 

الجواسيس، وفي العراق تحديدا، كان إلعدام 
عدد منهم، وهم مواطنون عراقيون اتهموا 

بالعمالة لدولة أجنبية أعدموا وعلقت جثتهم 
في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
القيادة العراقية حينها، أرادت إعطاء 

الدرس بقوة، أن ال مكان في سياستها لكل من 

يتعرض للسيادة واألمن الوطني، ولحادثة 
المواطن البريطاني ”بازوفت“ وهو من أصول 
إيرانية، أعدم التهامه بالجاسوسية في ظروف 
بالغة التعقيد، تعددت الدعوات من شخصيات 

عالمية إلطالق سراحه، خاصة رسالة 
”مارغريت تاتشر“ كرجاء إلطالق سراحه 

إنسانيا ألنه من حملة الجنسية البريطانية، 
كان الرد حاسما ”أرسلتِه حيا نعيده ميتا“.

األمثلة تتوارد والغاية تنحصر وتختصر 
في فكرة إيصال المعلومات وكيفية الحصول 

عليها.
التقدم في االتصاالت، وضع العالم في 

خزانة المعلوماتية العامة، لذا سعت الدول 
إلى بناء منظوماتها الخاصة ووفرت أرقى 

العقول إلحكام السيطرة على شفراتها، ومع 
ذلك تحصل خروقات متفاوتة، لنصل معكم 

إلى أن كل النظريات والدراسات في عالم فن 
الحرب وقواعده، قد تكون منتهية الصالحية 
في التحليل لوقائع الصراعات على األرض، 

الحديث هنا عن احتالل الرمادي، ما قبله وما 
بعده، ألننا نختار من المعلومات ما يرضينا 

ونرفض وال نصغي لما يختلف منها مع 
توجهاتنا.

ما أكتبه ال يتعلق بشخص رئيس وزراء 
العراق، لكنه عن مجموعة المستشارين 

والحاشية والقادة الميدانيين والسياسيين 
الفاعلين. قبل أيام من احتالل الرمادي 

واقتحام مجلس محافظتها يتحدث رئيس 
الوزراء عن دور اإلشاعة في إعالم ما يعرف 

بداعش ويقدم صورة مغايرة تماما لما يجري 
من تطورات في فصول مناوشات عسكرية 

طويلة، تجاوزت السنة ونصف السنة عمليا.
بعد يومين فقط كانت ”اإلشاعة 

والمعلومات المضِللة والحرب النفسية“ 
قراءات من ورق المدارس العسكرية التي 

يتعلم فيها الطلبة كيفية إدارة الحروب 
النظامية وخطط إضعاف قدرات العدو، أما 

أسلوب الرعب واألقتحام بالسيارات المفخخة 
المتعددة والملغمة بمئات الكيلوغرامات من 
المتفجرات واستخدام األسلوب االنتحاري، 
فال شك أبدا أن ذلك يخلق حالة صادمة من 

الذعر وتشتيت االنتباه إلى خطط المواجهة 

المطلوبة، ويؤدي إلى تراجع المعنويات 
والهروب غير المنظم وعدم الصمود في 

مواقع الصراع.
أثبتت واقعة الرمادي، أن الفقر في 

الطاقات ليس مقتصرا على نوع المعلومات، 
إنما في إخفاق القيادات العليا في تحليل 

اإلشارات والمؤشرات، وإصدار األوامر، 
واختصار الزمن في تجهيز القطعات 

وتسليحها، وأخذ وترصين خطوط الصد 
وموجات الهجوم المتتالي ومتنوع 

التشكيالت، ونوعية التسليح ألهل المدن التي 
تعرضت إلى أقسى حاالت الفزع وتمزقت آخر 

دفاعاتها عن بقايا أمن وعيش المدنيين.
إن نسبة 5 بالمئة من المعدات العسكرية 
التي فقدها الجيش في الموصل أمام إشاعة 

رعب حقيقية، ربما لو جهزت بها الفصائل 
المهيأة للقتال، لكانت قادرة على صد أو 

تأخير حسم المعركة لغاية وصول اإلمدادات 
من المركز، في حال خُلَصت النيات.

الشك وعدم الثقة والمماطلة في التسليح 
وهزال الدولة وتبعية قراراتها وتكوينها 

الطائفي وحل الجيش الوطني بخصائص 
تجربته الثرية وقادته المتعلمين والمزودين 
بأرقى العلوم العسكرية، وتبادل االتهامات 

والفساد وعدم االستجابة للمطالب المشروعة 
وإهمال الالجئين وتبعات االحتالل األميركي 

وأهداف المشاريع الدولية وُعقد الجار 
االيراني، أدى كل ذلك إلى وقوع الكارثة.

أي كالم عن تحرير الموصل قريبا، صار 
وهما مع احتالل الرمادي وقدوم فصل 

الصيف بقسوة حرارته في العراق.
ننتهي، إلى أن الجواسيس الذين 

يعملون ويموتون في سبيل قضايا وطنهم 
يمثلون حب الوطن وتحمل أعبائه ولو على 

حساب حياتهم، لكن من جاؤوا بالمحتل 
وعملوا جواسيس في العلن لمخططاته أو 

كانوا يحاربون مع عدو وطنهم بالسالح 
ويستهدفون جيش بالدهم، هل نعطيهم الثقة 

بالقتال على حدود مدينة بلون الرماد.. ثمة 
غبار وكثبان رملية متحركة.

* كاتب عراقي 

فضيحة مروحة الرماد

«حـــزب اللـــه ال يمثل كل الطائفـــة الشـــيعية وال كل لبنان ويجب 

عليـــه أن يقبل بوجـــود الدولة اللبنانية فـــي مناطقه وهذا أمر من 

المفروض أن يكون عاديا».

باسم الشاب 
عضو كتلة املستقبل في البرملان اللبناني

«البد مـــن التنبيه مجددا إلـــى أن التطورات األمنية والعســـكرية 

المؤســـفة ومنها ما حصـــل في الرمادي ماهـــي إال تداعيات لألزمة 

السياسية المزمنة والتي يعمل البعض على تعقيد حلولها».

أياد عالوي 
نائب الرئيس العراقي

«التقارب مع إيران الفارســـية يشكل بدوره تهديدا لألمن القومي 

العربـــي خاصة وأن النظام اإليراني بدأ في قضم الجغرافيا العربية 

من خالل هيمنته على طبيعة النظام في سوريا».

سمير العبدالله 
أمني عام حركة إرادة شعب اليمن

الكلمة إذا خرجت ال يعوقها أمر عن 

الوصول إلى املتلقي، وإذا صدر 

قرار ما بمنع أو إعاقة برنامج فإن 

ذلك يصبح بمثابة صب املزيد من 

الوقود على حريق 

سكينة المشيخص
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{مـــا زلنـــا نراقـــب التقارير التي تتحـــدث عن وقوع معـــارك ضارية 

والوضـــع مـــا زال متحـــركا وموضع نـــزاع، ونرى أن تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية سينتهي قريبا}.

جون كيربي
الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية
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إن أحد أهم أسباب عدم نجاح 

الديمقراطية في العراق هو أن 

املؤمن برمز ديني إلى حد التوحد 

به، يصاب بخلل في السلوك 

والتفكير ال عالقة له بالرمز الديني

} نعني بـ“السلطة“ هنا قوة بداخل الفرد 
تؤثر في سلوكه وتوجهه نحو أهداف 

معينة، ونعني  بـ“الرمز“ شخصا حقيقيا أو 
افتراضيا، حيا أو ميتا، له قدرات استثنائية 

على إنجاز مهمات وحّل مشكالت ليس 
بمستطاع الفرد العادي تحقيقها، ويصبح 

الفرد والرمز حالة واحدة من خالل آلية 
.“Identification” نفسية هي التوّحد

تاريخيا، دخلت عن طريق هذه اآللية 
النفسية ”فكرة“ الرمز إلى الوعي الفرد يوم 
كان أجدادنا القدماء يؤمنون بقوى غيبية 
وكائنات خرافية لها فعل مؤثر في الكون 

واإلنسان من قبيل: الزالزل، الطوفان، الرعد 
والبرق. حتى أن اختالل عقل اإلنسان أو 

إصابته بالجنون، كان يخضع للتفسير ذاته. 
فأسالفنا كانوا يعالجون المجانين بفتح 

ثقوب في جماجمهم لتخرج األرواح الشّريرة 
من أدمغتهم بالتخويف والتهديد. 

وما يزال بعض العراقيين يربطون 
المجنون (أي المصاب بالشيزوفرينيا) 

بشباك ضريح إمام ليخرج الجني من رأسه، 
وشهدت بنفسي رجال يضربه (السيد) 

بالسوط ويزعق بالجني ليخرج متوعدا إياه 
بقتله في مشهد ميلودرامي.

ما حصل للعراقيين أن آلية التوّحد 
هذه انتقلت من التوسل بالرمز الديني لحل 
مشكلة صحية أو اجتماعية إلى التوسل به 
أن يخّلصهم من طاغية.. أبرزها أن جموع 

العراقيين كانوا في زمن النظام الدكتاتوري 
يقصدون أضرحة األئمة يدعونهم ألن 

يخلصونهم من صّدام.
وبالمناسبة، كّنا أجرينا دراسة زمن 
الحرب العراقية اإليرانية لرسائل كانت 
مرمية في ضريحي اإلمامين الكاظم في 

الكاظمية، وأبي حنيفة في األعظمية، وجدنا 
أن مطالبها كانت من اختصاص وزارات 

الدفاع والداخلية والصحة: عودة أسير من 
سجون إيران، إطالق سراح معتقل في بغداد، 

شفاء مريض، طلب إنجاب لزوجات مضى 
على زواجهن سنوات.. وتليين قلوب األهل 

للزواج من المحبوب.
المفارقة، ما حدث للعراقيين في زمن 

النظام الديمقراطي، فلدى متابعتنا لمقابالت 
أجرتها قنوات فضائية مع زائرين وزائرات 

لضريح اإلمام موسى الكاظم في (2007/8/9) 
وجدنا أن لديهم حاجات يأملون في تحقيقها 

من هذه الزيارة حددوها في إجاباتهم على 
ألسنتهم كاآلتي: – ”نريد األمان.. أوالدنا 

تكتلوا ’قتلوا‘ واحنه عايشين بخوف، وإلى 
متى نظل اللي يطلع من بيته ما يدري بروحه 

يرجع لو يموت“.
- ”ونريد الكهرباء.. الله أكبر طكت 

أرواحنا“.
- ”ونريد السياسيين يتصالحون 

ويديرون بالهم على الشعب مو يظلون 
يتعاركون على الكراسي والشعب حال الضيم 

حاله.. يزي عاد تره شبعنا تعب“.
ومنذ ذلك التاريخ (2007) وإلى اآلن (2015) 

وهم يعرضون مظالمهم على الرموز الدينية 
دون أن يتحقق منها شيئا، بل ازدادت سوءا. 

وطبيعي أن ال شأن لإلمام في ذلك، بل أن 
أي إمام (شيعي أو سّني) لو خرج اآلن ودعا 
المتخاصمين من السياسيين إلى المصالحة 
لما أطاعوه، ولو أنه حضر اجتماعا ”واحدا“ 

للحكومة لراعه أن يجد المسؤولين عن 
رعيته على هذا المستوى من الفساد والفتنة 

والضالل المبين.
إن أحد أهم أسباب عدم نجاح 

الديمقراطية في العراق هو أن المؤمن برمز 
ديني إلى حد التوّحد به، يصاب بخلل في 

السلوك والتفكير ال عالقة له بالرمز الديني، 
خالصته أن طبيعة تفكير المتماهى برمز 

ديني تكون قدرية، بمعنى أنه يؤمن بأن 
ما يصيب اإلنسان من خير أو شر مصدره 

قوى خارجية ليس له سلطة عليها أو تأثير 
فيها، وأن سلوكه يكون تعّصبيا وعدائيا 

وغير منطقي في تعامله مع اآلخرين ال سيما 
الذين يختلفون معه في الرأي، ألنه يرى أنه 
وجماعته على حق والذين يعارضونه على 

باطل.
والحقيقة السيكولوجية الخفية هي 
أن الالشعور الجمعي في العقل الشعبي 

المعّبأ برموز دينية يميل إلى أن يكون 
استاتيكيا يكره التغيير وال يكون على توافق 

مع الديمقراطية، وأنه إذا أعلن قبوله بها 
(بالديمقراطية) فإن الرهان عليهم، أعني 
المتوّحدين برموز دينية، يكون كالرهان 

على القطط التي تدّربت على حمل الشموع 
والتصرف بسلوك مهّذب، غير أنها ما أن 

رأت الفئران رمت الشموع وركضت نحوها 
لتأكلها. 

وهذا ما هو حاصل وسيحصل في العراق 
إلى أن يضعف تأثير الرمز الديني في الوعي 

الشخصية العراقية.. ولن يحدث هذا إال 
بذهاب السياسيين الخبثاء الذين يعزفون 

على هذا الوتر، ومجيء حكومة يجد الناس 
الخالص عندها في العيش بحياة آمنة 

هانئة، وحينئذ سوف لن تكون بهم حاجة 
إلى عرض مظالمهم على إمام أو انتظار رمز 

مخّلص.. قد يأتي وقد ال يأتي.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

العراقيون وسلطة الرمز الديني

د.قاسم حسين صالح

} لم يأت بوتفليقة أو باألحرى لم يؤت به 
إلنعاش الحياة السياسية في الجزائر بعد 
عشرية حمراء امتدت من 1991 إلى 1999 أو 
إلرساء الديمقراطية وإعادة الكلمة للشعب 

بقدر ما كانت عودته ضمانة الستمرار 
النظام المتسلط على البلد منذ 1962. وهل 

باستطاعة رجل آت من الماضي ليرتب 
الحاضر ويحضر المستقبل.                                                           

لقد أعاد بوتفليقة الجزائر إلى ما قبل 
االنفتاح الديمقراطي التعددي الذي عاشته 

مابين 1988 و1992. وبمجرد قبوله للمنصب 
سنة 1999 إثر انتخابات شكلية ال طعم 
سياسيا لها - إذ انسحبت كل األسماء 
المرشحة الثقيلة بعد أن بات مؤكدا أن 

االنتخابات كانت مرتبة ومحسومة سلفا 
لصالح بوتفليقة- بدأ يفرغ ما تبقى من 

روح في مؤسسات الدولة وبدأت الجمعيات 
السياسية واألحزاب تتفجر الواحدة تلو 
األخرى والذمم تشترى في وضح النهار 

وبات معلوما للجميع ثمن مقعد في البرلمان 
الجزائري وتيقن الجزائريون أن الكفاءة 
ال تنفع وأن وحده االنتماء إلى قبيلة أو 

جهة  معينة أو هيئة ما هو المقياس في 

توزيع المناصب والغنائم ويكفي إطاللة 
سريعة مثال على قائمة الوزراء والوزيرات 

المتعاقبين والمتعاقبات منذ مجيء 
بوتفليقة لنعرف أن اختيارهم لم يكن مرده 
إلى كفاءة وإنما إلى والئهم الالمشروط

للرئيس.                            
لقد صّحر بوتفليقة وحاشيته الحياة 
السياسية وضرب الطموح الديمقراطي 

في البلد إلى درجة لم يجد مجتمعا مدنيا 
يقف في وجهه حينما عبث بالدستور عبثا 

مفضوحا سنة 2008 حينما ألغى المادة 
74 من الدستور المحددة لمدة الرئاسة 

في عهدتين ليبقى متمسكا بالكرسي إلى 
آخر رمق رغم عجزه وغيابه والمجلس 

الدستوري يتفرج وهل هو دستوري في 
شيء مجلس عين بوتفليقة على رأسه 

صديقه الوفي؟ 
وهل يمكن أن ُيفّعل هذا الصديق المادة 

88 من الدستور ضد ولي نعمته، المادة التي 
لو احترمت لما تمكن السيد بوتفليقة من 
الترشح لعهدة رابعة ألنها ببساطة تقول 
«إذا استحال على رئيس الجمهورية أن 

يمارس مهاّمه بسبب مرض خطير ومزمن، 

يجتمع المجلس الّدستوري وجوبا، وبعد أن 
يتـثـّبـت من حقيقة هذا المانع بكّل الوسائل 

المالئمة، يقترح باإلجماع على البرلمان 
الّتصريح بثبوت المانع». وهو ما لم يفعله 
هذا المجلس المسمى دستوريا على الرغم 
من ثبوت المانع. أما البرلمان فلم يعد في 

عهد بوتفليقة سوى غرفة ترفع فيها اليد 
لتأييد كل ما جاء من الرئاسة وما جاورها.

وربما أكبر ضربة وجهها بوتفليقة 
للعمل السياسي في الجزائر هي تلك التي 

حرم بها الحزب الفائز في االنتخابات 
التشريعية بغض النظر عن صدقية تلك 
االنتخابات من تشكيل الحكومة والقيام 

بالمسؤوليات التي خولها له الشعب.. هل 
يعقل أن نفوز في انتخابات ثم تسند مهمة 
التسيير لغيرنا. ما جدوى العمل السياسي 
في هذه الحال. وما موقع اإلرادة الشعبية 

من اإلعراب.
هكذا اغتال الرئيس بوتفليقة السياسة 

في الجزائر كما اغتال اإلسالميون 
الديمقراطية فيها وأفرغا معا المؤسسات 
من محتواها القانوني والسياسي وعادا 

بالجزائر إلى عهد الدروشة السياسة.

* كاتب جزائري

إطاللة سريعة على قائمة 

الوزراء املتعاقبني منذ مجيء 

بوتفليقة تكفي لنعرف 

أن اختيارهم لم يكن مرده 

إلى كفاءة وإنما إلى والئهم 

الالمشروط للرئيس

صحر بوتفليقة وحاشيته الحياة 

السياسية وضرب الطموح 

الديمقراطي في البلد إلى درجة لم 

يجد مجتمعا مدنيا يقف في وجهه 

حينما عبث بالدستور عبثا مفضوحا

كيف قضى بوتفليقة على السياسة في الجزائر

حميد زناز                        

} إنه من الالمعقول تسمية التعيينات 
الوزارية األخيرة، التي فرضها من جديد 

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
وجماعته فرضا بالتغيير أو بالتعديل 

الوزاري، ألن كل الوزراء والوزيرات القليالت 
الذين رمى بهم مرة أخرى إلى الحلبة، هم 

من الوجوه القديمة الحاضرة دائما بقوة في 
مؤسسات النظام الحاكم. إن هذه الوجوه 
قد أكل عليها الدهر وشرب وهي المهيمنة 

على الحياة السياسية واإلدارية، والثقافية، 
واالقتصادية، وعلى المشهد العام الذي 

يتميز بفقدان الوازع  الوطني الجمعي فيه.
ال شك أن هؤالء جميعا لم يأتوا من 

المجرات البعيدة والمختلفة بل هم من أبناء 
وبنات ترسانة النظام الحاكم، إذ نجد منهم 

من كان على رأس مسؤوليات إدارية، أو 
اقتصادية، أو ثقافية، أو تعليمية وتربوية 
ومنهم من شغل منصب الوزارة عدة مرات 

وحَول بقدرة قادرة من هذه الوزارة إلى تلك 
دون مراعاة معايير التخصص والكفاءة، 

والنزاهة، واإلخالص، وحسن السمعة 
ونظافة اليد من الفساد بكل أشكاله.

المالحظ أن الذي حدث في األيام 
الماضية هو تكريس ممجوج للسلطة الفردية 

لرئيس الدولة، وإقصاء للعمل السياسي 
الديمقراطي. إنه ال يعقل أبدا إسناد حقيبة 

وزير األشغال العمومية، مثال، لهذا الوزير أو 
ذاك ومن ثمة يعّين بجرة قلم كوزير للسياحة، 

أو كوزير للشؤون الدينية، أو كوزير دولة 
مكلف بهذه المهمة أو بأخرى وهو غير 

مؤهل لها من قريب أو من بعيد.
لهذه األسباب، فإن الذي حدث خالل األيام 

القليلة الماضية هو مجرد تدوير وزاري 

واختيار ألشخاص ليس لهم تاريخ نضالي 
سياسي، وانتقاء محسوب بالمليمترات 

للجوقة المعروفة بأنها ال وزن لها. وهكذا مَر 
هذا  التدوير الوزاري الهزيل الذي شهدته 

الجزائر مرور الكرام ما عدا بعض التعليقات 
الصحفية الباردة التي نشرتها بعض 

الصحف باحتشام إلى جانب التصريحات 
الهشة التي أدلى بها رؤساء ومناضلو ما 
يسّمى باألحزاب المعارضة دون أن يكون 

لها أي تأثير له قيمة، وفضال عن ذلك، فإن 
الشعب الجزائري في المدن والقرى لم يكترث 
د عليه  بهذا الحدث الروتيني الممّل الذي تعَوّ
على مدى سنوات طويلة عجاف، بل إنه التزم 

الصمت المبّطن باالشمئزاز والالمباالة.
في الحقيقة، فإن الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة يتصرف منذ توليه للحكم وكأنه 
إمبراطور زمانه حيث يعّين ويقصي من 
يشاء على نحو يضمن البقاء على عرشه 

ومن أجل خدمة مصلحته ومصلحة جماعته 
من الموالين له دون أن يعير أدنى اهتمام 
إلرادة الشعب الجزائري أو لألحزاب بما 

فيها تلك التي تطّبل له في كل وقت. ومعلوم، 
أن هذا الرجل المتعطش للحكم الفردي ال 
يكتفي بتعيين الطاقم الوزاري أو رؤساء 

المجالس العليا، مثل المجلس األعلى 
للغة العربية، والمجلس األعلى اإلسالمي، 

والمحافظة الوطنية للغة األمازيغية وغيرها 
من الهيئات األخرى، أو رئيس مجلس األمة، 

أو رئيس البرلمان، والسلك الدبلوماسي، 
والقيادات العسكرية واألمنية فقط، بل إنه 

يحتكر حتى تعيين مديري المؤسسات 
العامة الكبرى والمتوسطة بكل أنواعها 
على المستوى المركزي وعلى مستوى 

الواليات (المحافظات) والدوائر بما في ذلك 
األمناء العامين للوزارات والمديرين العامين 

للغابات، وحظائر الحيوانات، ومسّيري 
ومدربي فرق كرة القدم، والكرة الطائرة 

ومديري الثقافة.
إن هؤالء جميعا يعّينون بمرسوم 

رئاسي بعد موافقة وتزكية األجهزة األمنية 
والمخابرات. وهكذا  يصبح رئيس الدولة 
في شخص بوتفليقة  هو الخصم والحكم 

في آن واحد. والجدير بالذكر هنا أن الرئيس 
بوتفليقة ال يملك أي معيار معلن أثناء القيام 

بتعيين المسؤولين ماعدا معيار الوالء 
المطلق، والخنوع لسلطته وسلطة الجماعة 
المحيطة به في قصر المرادية وفي األجهزة 

األمنية والعسكرية.
عمليا، فإن عبدالعزيز بوتفليقة ما فتئ 

يدّجن الحياة السياسية الجزائرية وأصابها 
بالشلل والعقم، وأفرغها من مضمونها، 
وبالفعل فقد تمكن من تحطيم التعددية 
الحزبية وتحويلها لفقاعات وإلى مجرد 
ديكور مناسبات شكلية ال طعم لها أبدا.

في هذا السياق ينبغي طرح هذا السؤال: 
لماذا تمكن من كل هذا؟ قبل أن نجيب على 
هذا السؤال أرى أنه من الضروري التذكير 
ببعض تعليقات رؤساء ما يسّمى بأحزاب 

المعارضة حتى ندرك واقع الممارسة 
الفردية الديكتاتورية التي يمارسها النظام 

الجزائري.
يقول تعليق رئيس حزب جبهة التغيير 
عبدالمجيد مناصرة ”إن التعديل الحكومي 

األخير ال يحمل أي مدلول سياسي وال يفهمه 
سوى صاحبه“، أما رئيس حركة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري فقد أكد قائال ”إن 

التعديل الحكومي ال يستجيب للقواعد 
المعمول بها في الدول الديمقراطية… وأنه 
مجرد ترتيبات في بيت السلطة“. وفي هذا 

السياق بالذات أعلن رئيس الوزراء السابق 
ورئيس حزب الطالئع، غير المرسم بعد، علي 
بن فليس أن ”التغييرات الحكومية التي يقوم 

بها النظام بلغت درجة من التفاهة تجعلها 
تستعصي على أي قراءة سياسية منطقية“.

إن هذه النماذج من تعليقات عدد من 
أبرز رؤساء األحزاب الجزائرية التي تصنف 

نفسها في خانة المعارضة، تكشف عن 
قصور الوعي السياسي وتنفي جميعا أي 

مدلول سياسي للتدوير الحكومي الذي 
قام به النظام الحاكم ممثال في شخص 

الرئيس بوتفليقة، كما أنها تعتبره تعديال 
حينا وتغييرا حينا آخر علما أن ال شيء 

تغّير، وال شيء تم تعديله سواء فيما يتعلق 
بطريقة وأسلوب إدارة  الحكم، أو فيما 

يتصل بمضمونه اإلقصائي الديكتاتوري 
المؤسس أصال على وازع االنتماء الجهوي 

وتحديدا على استراتيجيات العصبية 
العائلية والجهوية وعلى والء الموالي 

السياسيين المحدثين والجدد، والدليل على 
ذلك هو سيطرة جماعة الغرب الجزائري 
بما في ذلك عائلة الرئيس والموالين لها 

من الِشَلل األخرى المستفيدة من ريع النفط 
والغاز، واالستثمارات على مؤسسة رئاسة 
الجمهورية وعلى الوزارات، والمؤسسات 

الحساسة منها القضائية، والتشريعية، 
واالقتصادية، واألمنية وَهُلَمّ جرا وسحبا إلى 

يوم يبعثون.

* كاتب جزائري

نظام بوتفليقة يضحك على األحزاب والشعب

الرئيس بوتفليقة أصاب الحياة 

السياسية بالشلل والعقم، وأفرغها 

من مضمونها، وتمكن من تحطيم 

التعددية الحزبية وتحويلها إلى 

فقاعات وإلى مجرد ديكور مناسبات 

شكلية ال طعم لها

أزراج عمر
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ماليني مغربي اســـتفادوا من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

ملحاربة الفقر خالل الســـنوات العشـــر املاضية من خالل تنفيذ 

830 ألف مشروع بقيمة 3 مليار دوالر.

باملئة نسبة ارتفاع املشاريع الصناعية الجديدة، التي وافقت 

عليها الحكومة املصرية في أبريل بمقارنة ســـنوية لتبلغ 231 

مشروعا باستثمارات تبلغ 1.14 مليار دوالر.

مليـــار دوالر، تعتـــزم الصني إنفاقها على مشـــروعات الســـكك 

الحديد ومترو األنفاق في إطار جهودها لدعم النمو االقتصادي 

املتباطئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كبار منتجي أوبك يعجزون عن تلبية الطلب الصيني الجامح
[ السعودية وشركاؤها يرفضون طلبات بكين لشحنات نفط إضافية [ الشركات الصينية تلجأ إلى عمان وروسيا وغرب أفريقيا

} بكيــن - رفضــــت الســــعودية وشــــركاؤها 
الرئيســــيون من دول الشرق األوسط األعضاء 
في منظمة البلــــدان المصدرة للبترول (أوبك) 
طلبــــات صينيــــة لمزيــــد مــــن النفــــط الخام، 
بســــبب ميلهم لالحتفاظ بمخزونات إضافية 
لمصافيهــــم، مــــع اقتــــراب ذروة االســــتهالك 
المحلــــي في منطقــــة الخليج بســــبب ارتفاع 

درجات الحرارة.
وقــــال عدد من كبار تجار النفط الصينيين 
إن الســــعوديين رفضــــوا طلبات من تشــــاينا 
أويــــل ويونيبــــك وهمــــا ذراعا تجــــارة النفط 
لشركتي بتروتشاينا وسينوبك على الترتيب 
إلمدادهمــــا بشــــحنات إضافيــــة مــــن الخــــام 
للتحميــــل في مايو الجــــاري ويونيو المقبل، 
وهو ما اضطرهما إلى السعي لطلب إمدادات 
من منتجين في غرب أفريقيا وســــلطنة عمان 

وروسيا.
الشــــركات  أكبــــر  بأحــــد  تاجــــر  وذكــــر 
المســــتوردة للنفط في الصيــــن، أنه تم أيضا 
رفض طلبات الســــتيراد المزيد من الخام من 

الكويــــت واإلمــــارات العربيــــة المتحدة وهما 
أقرب شريكين للسعودية في أوبك.

وتشــــير البيانــــات التجارية إلــــى ارتفاع 
الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم إلى 

مستويات جديدة هي األعلى على اإلطالق.
وربمــــا ال يكون رفض الســــعودية والدول 
األخرى لتوريد شــــحنات خــــام إضافية جزءا 
من استراتيجية جديدة لألسعار، لكن رفضهم 
لطلبــــات أكبــــر عمالئهم يســــاهم في تفســــير 
ارتفاع أســــعار النفــــط بنســــبة 40 بالمئة من 
أدنــــى المســــتويات التي ســــجلها فــــي يناير 

الماضي.
ويرى مراقبون أن اضطرار المســــتوردين 
الصينييــــن إلى طلــــب المزيد مــــن الخام من 
موردين آخريــــن، يتناقض من آراء المحللين، 
التــــي تقــــول إن األســــواق ما زالــــت متخمة 

بالمعروض.
وقال تاجر لدى واحدة من أكبر الشــــركات 
المســــتوردة للنفط في الصين طالبا عدم ذكر 
اسمه نظرا ألنه غير مخول بالتحدث لوسائل 
إمدادنــــا  ”اعتــــادت  الســــعودية  إن  اإلعــــالم 
(بالخــــام) إذا طلبنــــا شــــحنات إضافية فوق 
المتعاقد عليها خالل األشــــهر األربعة األولى 

من العام ولكن ليس في مايو ويونيو“.
وقال مصدر آخر بمصفاة صينية تستورد 
النفــــط الســــعودي لوكالة رويتــــرز إن الخام 
الســــعودي الثقيل ”يشــــح قليال“ فــــي العادة 

خالل شهري مايو ويونيو.
ويشــــير أحدث تقرير أصدرته تومبســــون 
رويترز أويل ريســــيرش آند فوركاســــتس في 
آســــيا، إلى أن حصة الســــعودية من واردات 
الخــــام الصينية تراجعت إلى مــــا يزيد قليال 
عــــن 30 بالمئة في مايو الجاري من نحو 36.5 

بالمئة في شهر أبريل الماضي.
بالفعــــل  الســــعودية  أرامكــــو  وقلصــــت 
اإلمــــدادات المتعاقد عليها لبعض العمالء في 
اليابان وكوريا الجنوبية في أبريل. ولم يتسن 

الحصول على تعليق من الشركة السعودية.
ولــــم يتســــن الحصــــول علــــى تعقيب من 
مســــؤولي بتروتشاينا وســــينوبك ونادرا ما 

يعلقون على نشاط التجارة.

وتوجد عوامل معظمها محلية وراء رفض 
طلبات شـــحنات النفط اإلضافيـــة. فقد جرت 
العادة أن تصدر السعودية النفط الخام ولكن 

تستورد المنتجات المكررة. 
إال أن هـــذا الوضع بـــدأ يتغير. فمصفاتها 
الجديـــدة ياســـرف البالغة طاقتهـــا 400 ألف 
برميل يوميا دخلت حيز التشـــغيل الكامل في 
أبريل الماضي وتســـتخدم الخام الســـعودي 
الثقيل في إنتاج وتصدير فحم الكوك البترولي 

ووقود الديزل والبنزين.
وفـــي العام الماضي بدأت أرامكو تشـــغيل 
مصفاة الجبيل التي تملك طاقة إنتاجية مماثلة 
وتعتزم الشـــركة بناء مصفـــاة ثالثة بطاقة 400 

ألف برميل يوميا أيضا بحلول عام 2018.
ويزيد منتجون آخرون في الشرق األوسط 
مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 
اإلمارات العربية المتحدة من المصافي وتقبل 
المنطقـــة على موســـم ذورة االســـتهالك الذي 
تستخدم فيه المزيد من الخام لتوليد الكهرباء 

الالزمة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء.
وتقلصـــت إمدادات الخامات الثقيلة أيضا 
بســـبب إغـــالق حقليـــن تديرهما الســـعودية 
والكويـــت معـــا وهمـــا الخفجي فـــي أكتوبر 
الماضي ألســـباب بيئية والوفرة في األسبوع 
الماضي إلجـــراء أعمال صيانة، مـــا أدى إلى 

تقليص اإلنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا.
ورغم رفض بعض الطلبات اآلســـيوية ما 
زالت السعودية وحلفاؤها في الشرق األوسط 
حريصين على تلبية أكبر قدر ممكن من الطلب 

اآلسيوي.
وتشير التقديرات إلى أن السعودية تملك 
طاقــــة إضافة تزيــــد عن مليونــــي برميل، عما 
أنتجته في الشــــهر الماضــــي، والذي يبلغ في 

المعدل نحو 10.3 مليون برميل يوميا.
وجــــاء رفض الطلبــــات بعد أســــابيع من 
زيارة وزير البترول الســــعودي علي النعيمي 
آلسيا حيث قال إن الطلب على نفط السعودية 

قوي، وأن الرياض مســــتعدة مستعدة لتلبية 
احتياجات عمالئها.

وتزايدت في اآلونة األخيرة حصة العراق 

مــــن واردات النفــــط اآلســــيوية بعــــد أن رفع 
صادراته في الشــــهر الماضي إلــــى نحو 3.1 

مليون برميل يوميا.

} عــامن - انخفـــض عجـــز امليـــزان التجاري 
لألردن بشـــكل حـــاد في الربـــع األول من العام 
اجلاري، وبنســـبة بلغـــت 9.8 باملئـــة مبقارنة 
ســـنوية، ليصـــل إلـــى 2.96 مليـــار دوالر، رغم 

انخفاض الصادرات.
وذكرت دائرة اإلحصـــاءات العامة األردنية 
أمس أن قيمة الواردات انخفضت بنســـبة 10.1 
باملئـــة خـــالل الربـــع األول من العـــام احلالي، 
مبقارنة ســـنوية، لتبلغ قيمتها نحو 4.79 مليار 

دوالر.
وقالـــت إن قيمة الصـــادرات الكلية لألردن، 
واملعـــاد  احملليـــة  املنتجـــات  تشـــمل  والتـــي 
تصديرها انخفضت خالل الربع األول بنســـبة 
10.7 باملئـــة مبقارنة ســـنوية، لتبلـــغ نحو 1.8 

مليار دوالر.
وأضافـــت أن قيمـــة الصـــادرات الوطنيـــة 
املنتجـــة محليـــا انخفضت خـــالل الربع األول 
بنســـبة 13.3 باملئة مبقارنة سنوية، لتصل إلى 
نحـــو 1.54 مليـــار دوالر، في حـــني بلغت قيمة 
املنتجـــات املعـــاد تصديرها نحـــو 291 مليون 
دوالر خالل الربع األول، بارتفاع نسبته 6 باملئة 

مبقارنة سنوية.
أداء  حتســــن  إلــــى  املؤشــــرات  وتؤكــــد 
االقتصــــاد األردنــــي خــــالل األشــــهر األخيرة 
بفضل املســــاعدات اخلارجية وتراجع فاتورة 
واردات الطاقة، بسبب انخفاض أسعار النفط 

العاملية.

العجز التجاري األردني 

يسجل انخفاضا كبيرا

 طوابير من الصينيين الساعين لدخول أول متجر لشركة ديزني في الصين أمس في مدينة شنغهاي، وهو أكبر متجر للشركة في العالم

ــــــاض رفضت طلبات من كبرى شــــــركات النفط الصينية  كشــــــفت مصادر صينية أن الري
للحصول على شــــــحنات إضافية خالل الشــــــهرين احلالي واملقبل، وأن ذلك دفعها للبحث 

عن مصادر أخرى في روسيا وغرب أفريقيا وسلطنة عمان.

◄ أعلنت الحكومة الصينية أنها 
ستخفض الضرائب على وسائل 

النقل الخضراء والصديقة للبيئة، 
بإعفاء السيارات الكهربائية 

والسيارات التي تعمل بالهيدروجين، 
من سداد الرسوم الضريبية.

◄ خفضت شركة غازبروم أمس خطة 
إنتاج الغاز في العام الحالي إلى 450 
مليار متر مكعب بعدما تضرر الطلب 

من طقس أكثر دفئا وذلك في ثاني 
تعديل تجريه الشركة خالل أسبوع.

◄ تراجع نصيب النفط من سوق 
وقود وسائل النقل في الواليات 

المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 
عصر البخار قبل 65 عاما، لكنه ال 
يزال يمثل أكثر من 90 بالمئة من 

وقود وسائل النقل األميركية.

◄ توقع وزير االقتصاد أليكسي 
أوليوكاييف أن ينكماش اقتصاد 

روسيا بأقل من 2.8 بالمئة هذا 
العام، وهي توقعات أفضل قليال من 

تقديرات سابقة لوزارة االقتصاد 
بانكماش قدره 3 بالمئة.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
المعدل السنوي لتضخم أسعار 

المستهلكين في بريطانيا نزل عن 
الصفر (0.1- بالمئة) في أبريل للمرة 
األولى منذ عام 1960 بسبب انخفاض 

تكاليف السفر.

◄ تراجعت األجور المعدلة وفقا 
لمعدل التضخم في اليابان خالل 
مارس الماضي بنسبة 2.7 بالمئة 

بمقارنة سنوية، ليستمر تراجع 
األجور للشهر21 على التوالي.

◄ رفعت شركة بي. بي البريطانية 
حصتها في حقول غرب دلتا 

النيل المصرية إلى 80 بالمئة بعد 
شراء حصة من مجموعة دي.إي.
إيه المملوكة للملياردير الروسي 

ميخائيل فريدمان.

باملئة نسبة خفض قيمة 

حديـــد  ســـكك  صفقـــة 

هنديـــة رضوخا ملطالب 

إيرانية
7
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النفط في لندن

المصافي الجديدة في الخليج تقلص صادرات الخام لصالح تصدير المشتقات

} نيودهلــي -  قالت مصادر مطلعة على ســـير 
املفاوضـــات التجاريـــة بني الهند وإيـــران، إن 
املفاوضني اإليرانيني أصبحوا أشـــد مســـاومة 
مـــع نظرائهم الهنود، على ضـــوء تنامي اآلمال 
بتخفيـــف العقوبـــات الدوليـــة املفروضة على 

طهران في وقت الحق هذا العام.
وأضافـــت، إن إيـــران أبلغـــت املفاوضـــني 
التجاريـــني الهنـــود، بـــأن لديهـــا عروضا من 
دول أخـــرى مـــن بينهـــا تركيا لتوريـــد معدات 
السكك احلديدية بتكلفة أرخص، بينما تخشى 
الشـــركات الهندية من خسارة مشـــاريعها مع 

دخول منافسني جدد على خّط الصفقة.
وكانـــت الهند، قد وقعت في أكتوبر املاضي 
اتفاقا إلبرام صفقـــة مع إيران بنحو233 مليون 
التجـــارة  مؤسســـة  مبوجبهـــا  تتولـــى  دوالر 
الوطنية الهندية تسهيل تصدير قضبان السكك 

احلديدية من شركتي سيل وجيندال ستيل اند 
باور لصالح السكك احلديدية اإليرانية.

وينطـــوي املوقـــف اإليرانـــي اجلديد على 
مفاجـــأة للهنـــد التـــي كانت حتظـــى مبعاملة 
إيرانية خاصة كواحدة من عدد قليل من الدول 
التي اندفعت للعمل مـــع طهران رغم العقوبات 

االقتصادية الغربية.
وأرسلت نيودلهي في الشهر املاضي، وزير 
التجارة راجيف خير إلقنـــاع طهران باالمتثال 
إلى الشـــروط األصلية للصفقة، لكنه عاد خالي 

الوفاض.
وقالت املصادر ”ليســـوا نفـــس اإليرانيني 
الذين جـــاؤوا إلينا قبل عـــام لتوقيع الصفقة، 
لقـــد كانوا مهذبني لكن اليوم أصبحت لهم اليد 

العليا في املفاوضات“.
وأوضحت أن الهنـــد خّفضت قيمة الصفقة 

بحوالـــي 7 باملئة لتبلغ  نحو 217 مليون دوالر، 
فيما تخشـــى من سعي اإليرانيني إلى مزيد من 
التخفيضات وأن يعطوا أجزاء من الطلبية إلى 

دول أخرى.
وأحجـــم رحيم خليل رئيـــس مجلس إدارة 
مؤسسة التجارة الوطنية عن التعليق. ولم يرد 
راجيف خير وال الســـكك احلديدية اإليرانية أو 

سيل أو جندال ستيل على طلبات للتعقيب.
ولـــم يتضح علـــى الفور مـــا إذا كانت دول 

أخرى لها عالقات جتارية مع إيران قد واجهت 
تشددا مماثال في مواقف طهران. وقالت مصادر 
بصناعة تكرير النفط في اليابان إنها لم تلحظ 

أي تغيير بعد.
وكانـــت إيران والقـــوى الســـت الكبرى قد 
توصلت إلى اتفاق فـــي أبريل املاضي، بعد أن 
وافقـــت إيران علـــى كبح نشـــاطها النووي في 

مقابل تخفيف العقوبات.
وتتطلع الكثير من الشركات العاملية لدخول 
الســـوق اإليرانيـــة إذا مـــا مت رفـــع العقوبات، 
بسبب حاجتها الكبيرة إلى الكثير من املشاريع 

بعد عزلة العقوبات الطويلة.
وقـــد زارت عدد من الوفود التجارية طهران 
الستكشاف الفرص االســـتثمارية، لكن محللني 
يقولـــون إن رفـــع العقوبات قد يســـتغرق وقتا 

طويال.

آمال رفع العقوبات تبدد مشاريع الهند في إيران

زيادة طاقـــة املصافي الخليجية 

وارتفـــاع الطلب املحلـــي لتوليد 

الكهربـــاء في الصيف يفســـران 

رفض الطلبات الصينية

◄



} الدوحة – أوقفت شركة فينترسهال األلمانية 
للطاقة، نشـــاطها في قطـــر وتنازلت عن منطقة 
االمتيـــاز 4 الواقعة قرب حقل الشـــمال العمالق 
قبالة السواحل القطرية في مياه الخليج، وذلك 

اعتبارا من يوم 25 مايو الجاري. 
وأعلنت في بيان تلقت ”العرب“ أمس نسخة 
منه، أنه ســـيتم في يوم اإلثنيـــن المقبل إغالق 

مكتب الشركة في الدوحة.
وأرجعت الشـــركة، التي اكتشـــفت حقل غاز 
الرديف قبالة ســـواحل قطر في عام 2013، سبب 
االنســـحاب إلـــى عـــدم حصولها علـــى موافقة 
السلطات القطرية على استخدام البنية التحتية 
المحلية في تطوير حقـــل الرديف، والذي جعل 

مواصلة نشاطها في غاية الصعوبة.
وأشـــار مارتن باخمان، رئيس مجلس إدارة 
فينترســـهال، والمسؤول عن قطاع االستكشاف 
واإلنتـــاج فـــي أوروبا والشـــرق األوســـط، إلى  
إخالل قطر بشروط التعاقد، التي دخلت الشركة 

بموجبها للعمل في قطر.
وقال إنه ”خـــالل التخطيط للمشـــروع كان 
واضحـــا لدينـــا ولدى شـــركائنا بـــأن التنمية 
االقتصادية للحقل المكتشف، بما في ذلك إعداد 
وتجهيـــز الغاز، ممكـــن فقط في حال الســـماح 

للشركة باستخدام البنية التحتية المحلية“.
شـــركة  ”نشـــاط  إن  باخمـــان  وأضـــاف 
فينترسهال في منطقة الخليج والشرق األوسط 
لـــن يتأثر بقـــرار الخروج من قطـــر، وأن تركيز 
الشـــركة ســـيكون بالدرجة األولى على نشاطها 

في اإلمارات العربية المتحدة“.
وأكد أن الشركة ستواصل متابعتها الدقيقة 
للتطورات الحاصلة في دول المنطقة األخرى. 

وقـــال باخمـــان إن ”التحديات فـــي منطقة 
الشـــرق األوسط في تصاعد مســـتمر، في وقت 
تتزايـــد فيه حاجـــة العالم إلى مصـــادر الطاقة 

بسبب تزايد الطلب العالمي“.

وأوضـــح في البيـــان أنه ”لضمـــان الحفاظ 
على إنتاج طويل األمد، ال بد من تطوير الحقول 
القائمة بشـــكل أكثر فعاليـــة، وال بد من تطوير 
حقـــول جديدة أكثر تعقيدا باســـتخدام تقنيات 

مبتكرة“.
وتمتلك فينترســـهال خبرة تمتد لســـنوات 
طويلة في تطبيق تقنيات ”االستخالص المعزز 
للنفـــط“ والتي يتم اســـتخدامها لزيادة اإلنتاج 
مـــن المكامـــن المعقدة، وخصوصـــا في حقول 

ألمانيا ودول أوروبا الناضبة.
وقال باخمـــان في البيـــان إن ”تلك الخبرة 
جنبا إلى جنب مع تقنيات االستكشاف الحديثة 
هي ما نتطلع الســـتخدامها في منطقة الشـــرق 

األوسط“.
وأصبـــح مكتب فينترســـهال فـــي أبوظبي، 
الذي تم افتتاحه قبل عامين، المكتب الرئيســـي 
في المنطقة، لتدير من خالله نشاطها الرائد في 
تطوير الحقول التي تحتاج إلى تقنيات متطورة 

الستخراج احتياطاتها من النفط والغاز.
وبدأت الشـــركة التعاون مع شـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنوك) عـــام 2012، وتقوم 
بتطويـــر حقـــل الشـــويحات للغـــاز الحمضي 

والمكثفات.
وقد أعلنت بداية العام الحالي عن بدء حفر 
3 آبار بالشويحات الستكشاف الغاز الحمضي، 
وأكدت أن عمليات الحفر لالستكشاف تستغرق 

عدة سنوات.
وأكدت أن نجـــاح عملية التقييـــم واإلنتاج 
سيجعل حقل الشـــويهات واحدا من أهم حقول 
الغاز الطبيعي والمكثفات في المنطقة الغربية 
من أبوظبي. ويمكن أن يســـاعد ذلك على تلبية 
الطلب المتزايد على الهيدروكربونات المعدنية 
في اإلمارات، باإلضافة إلى المساهمة في تعزيز 
القدرات التصديرية للبالد على المدى الطويل.
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◄ أعلنت الخطوط الجوية 
السعودية أمس، أنها ستقوم بزيادة 
عدد طائراتها من 119 حاليا إلى 200 

طائرة بحلول عام 2020، في إطار 
خطة استراتيجية للتوسع وتحديث 

أسطولها.

◄ قالت إعمار العقارية، أكبر 
شركات التطوير العقاري باإلمارات، 

إنها تنوي طرح 13 بالمئة من 
أسهم وحدتها المصرية في بورصة 

القاهرة، لكنها لم تحدد موعد الطرح 
العام األولي لألسهم.

◄ أكدت الكويت أنها تسعى 
للتوسع في حفر آبار النفط لزيادة 
القدرة اإلنتاجية لتعويض خسارة 
250 ألف برميل يوميا، بعد توقف 
الحقول المشتركة مع السعودية 

بسبب خالفات حول طريقة إدارتها.

◄ أعلنت وزارة النفط العراقية 
البصرة أنها تخطط لرفع الطاقة 
التخزينية للنفط الخام جنوبي 

البالد إلى 12 مليون برميل بنهاية 
العام الحالي لسد متطلبات تصدير 

النفط عبر الموانئ الجنوبية.

◄ فازت المجموعة الصناعية 
الفرنسية الستوم بصفقة تزويد 

الجزائر بـ17 قطارا كهربائيا بقيمة 
200 مليون يورو، في إطار مشروع 

لتجديد وسائل النقل بالسكك 
الحديد بقيمة 1.2 مليار يورو.

◄ أبقى البنك المركزي التركي 
على أسعار الفائدة دون تغيير عند 

7.5 بالمئة بعد انحسار الضغوط 
السياسية قبيل االنتخابات في 

السابع من يونيو، ليوصل حربه 
ضد التضخم اآلخذ في االرتفاع.

باختصار

مارتن باخمان: 

نشاط فينترسهال في 

المنطقة لن يتأثر وسنركز 

بالدرجة األولى على اإلمارات

أعلنت شــــــركة فينترسهال األملانية أنها ســــــتغلق مكاتبها في قطر يوم اإلثنني املقبل، ألن 
عملها أصبح في غاية الصعوبة بسبب إخالل الدوحة بشروط االتفاق، وقالت إنها ستركز 

أعمالها على اإلمارات وتواصل نشاطها في بقية دول املنطقة.

فينترسهال األلمانية تنسحب من قطر وتركز على اإلمارات
[ اتهام الدوحة باإلخالل باتفاق استغالل حقل الرديف البحري [ فينترسهال تعلن إغالق مكاتبها في قطر يوم اإلثنين المقبل

شركة ليسكو تواصل اإلنتاج والتصدير رغم الصراعات املتفجرة

} مرصاتــة (ليبيــا) - تواجـــه الشـــركة الليبية 
للحديـــد والصلب (ليســـكو) صعوبات جمة كي 
تســـتطيع مواصلة عملياتها وســـط اســـتمرار 
االضطرابات في البالد، وهو أمر ليس بالسهل 
مـــع انقطاع الكهرباء كل ليلة وإحجام شـــركات 
الشـــحن عن التعامل مـــع الشـــركة بعدما أدار 
املقاولون األجانب ظهورهم لها منذ فترة طويلة.
ويقـــع مصنـــع الصلب فـــي مصراتة ثالث 
أكبر مدن ليبيا، ويبدو أشـــبه بقاعدة عسكرية 
إذ حتـــرس دبابـــة ورش الصهـــر واملصانـــع 
واألفـــران بينما يخضع امليناء القريب حلماية 

املدافع املضادة للطائرات.
وقـــال رئيس مجلس إدارة الشـــركة محمد 
عبدامللك الفقيه إن ”وضع الشـــركة ليس جيدا 
بـــل رمبا أســـوأ ممـــا كان عليه فـــي العامني 

املاضيـــني لكننا نواصل العمـــل“. ولعل نقص 
الكهربـــاء والغـــاز أكبر مشـــكلة يومية تواجه 
صناعـــة الصلب كثيفـــة االســـتهالك للطاقة، 
وتوقف أكثر من عشرة حقول نفطية في أنحاء 
ليبيا بســـبب االحتجاجات والقتال وهجمات 

املسلحني.
وأجبـــرت وزارة الكهربـــاء فـــي طرابلس 
ليسكو إحدى أكبر الشـــركات املنتجة للصلب 
في شمال أفريقيا على خفض اإلنتاج إلى ثلث 
طاقتها ملدة 6 أشهر لتوفير الطاقة الكهربائية. 

هذا فضال عن إغالق األفران كل ليلة. 
والشركة من ضحايا الصراع املسلح الذي 
يعم البالد، حيث تتنافس حكومتان للسيطرة 
على مقاليد السلطة بعد أكثر من أربع سنوات 

على اإلطاحة مبعمر القذافي.

وقال الفقيـــه لوكالة رويترز إن ”املشـــاكل 
الرئيســـية تتمثل فـــي نقص الغـــاز الطبيعي 
والكهربـــاء“. ومع ذلـــك تأمل الشـــركة في أن 
يكون إلنتاج هذا العام قرب مســـتويات 2014. 
وتعتـــزم إنتاج ما بـــني 500 و600 ألف طن من 
الصلب السائل، وهو منتجها الرئيسي، وهو 
مـــا يتماشـــى تقريبا مع إنتـــاج العام املاضي 

الذي تأثر فعليا بنقص الغاز.
وقال الفقيه إن اإلنتاج في مصانع احلديد 
ســـيصل إلـــى 700 ألف طن أو نصـــف اإلنتاج 
السنوي املستهدف. وبلغ إنتاج العام املاضي 

800 ألف طن أي نصف الكمية املستهدفة.
ويشـــمل هذا نحو 300 ألف طن من احلديد 
املقولـــب علـــى الســـاخن، وهو أحـــد مكونات 
صناعة الصلب، وســـيكون ذلك أقل من اإلنتاج 

املستهدف البالغ 500 ألف طن.
وتوقـــع الفقيـــه أن يبلـــغ إنتاج الشـــركة 
منحديد التسليح 350 ألف طن وهو ما يقل عن 
اخلطة األصلية إلنتاج 485 ألف طن. أما انتاج 
الشرائط الســـاخنة فسيصل إلى 250 ألف طن 

مقابل 332 ألفا هو حجم اإلنتاج املستهدف.
وتبـــذل ليســـكو أقصـــى جهودهـــا إلقناع 
شركات الشحن األجنبية بالرسو في مصراتة، 
بعد أن تعـــرض امليناء التجـــاري في املنطقة 
احلـــرة لقصـــف الطائرات احلربيـــة في يناير 

املاضي.
ويقـــول الفقيـــه إنـــه ”أحيانـــا يكـــون من 
الصعب تثبيت السفينة لكننا ننجح في نهاية 

األمر“.
وجنحت ليسكو في تعويض نقص الطلب 
من أســـواقها الرئيســـية في مصـــر من خالل 
بيـــع املزيد إلـــى الصني، بينمـــا حافظت على 
حضورها في تركيا وأســـواق شـــمال أفريقيا 

مثل تونس واملغرب.
ويؤكـــد الفقيه أن ”الطلـــب من مصر ليس 
كبيرا لهذا احلـــد، لكننا ال نزال نصدر احلديد 
املقولب على الســـاخن واألسالك املدرفلة على 

الساخن“.
ومـــع ذلـــك فالتصدير ليس باألمـــر الهني. 
فقد أبعـــدت الغارات اجلوية شـــركة اخلطوط 
اجلوية التركية آخر ناقلة أجنبية كبيرة كانت 
تسير رحالت إلى ليبيا، بينما مقاعد الشركات 
احمللية جحموزة ألسابيع مما يجعل من الصعب 

استمرار التواصل مع الشركاء األجانب.
وفي ضوء خطط الشـــركة لزيـــادة اإلنتاج 
من خالل مصنع جديد تبلـــغ طاقته اإلنتاجية 
800 ألف طن وفي ظل نقص العمالة األجنبية، 
ما يعني أن أعمال التطوير ســـتتم عن بعد من 

خالل مهندسني يقيمون في إيطاليا.
ويقدم متعاقدون أجانب من شركة دانيلي 
اإليطاليـــة يد العون فـــي املصنع اجلديد الذي 
تبلـــغ تكلفته 2.5 مليـــار دوالر، بعد أن غادروا 

مصراتة لدواع أمنية.

} أبوظبي – توقعت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافـــة ارتفـــاع عـــدد الســـياح، الذيـــن 
ســـيزورون إمارة أبوظبي في العام احلالي 
إلى نحـــو 4 ماليني، بارتفـــاع يزيد على 14 

باملئة عن مستويات العام املاضي.
وقـــال املديـــر التنفيذي للهيئـــة باإلنابة 
ســـلطان حمد الظاهري علـــى هامش مؤمتر 
عقد بالعاصمـــة أبوظبي، إن عدد الســـياح 
الوافديـــن إلى اإلمارة بلغ نحـــو 3.5 مليون 

سائح في عام 2014. 
وتوقـــع أن يرتفـــع العـــدد ليتـــراوح ما 
بني 3.9 و 4 ماليني ســـائح مـــع نهاية العام 
احلالـــي، في ظـــل الطفرة الســـياحية التي 

تشهدها حاليا.

وأضاف أنه ”في الربع األول حققنا منوا 
جيدا بنسبة 21 باملئة ليصل عدد الزوار إلى 
نحو مليون ســـائح، ونتطلع إلى استقطاب 
املزيد من الســـياح مع نهايـــة العام اجلاري 
مما يعزز من أبوظبي كوجهة سياحية على 

املستويني اإلقليمي والعاملي“.
وكان الظاهـــري قـــد توقـــع فـــي فبراير 
املاضـــي إضافـــة 8 آالف غرفة جديـــدة إلى 
القطـــاع الفندقي في إمـــارة أبوظبي، لتصل 
إلـــى نحو 34 ألـــف غرفة بحلول عـــام 2018، 

مقابل 26 ألف فقط في عام 2013.
وقالت مؤسســـة إرنســـت أند يونغ، في 
تقرير صدر عنها مؤخرا، إن متوســـط معدل 
اإلشغال الفندقي في أبوظبي بلغ حوالي 78 

باملئة خالل العام املاضي. وأوضح الظاهري 
أن الصني والهنـــد وبريطانيـــا وأملانيا من 
الدول التـــي تأتي على قائمة أكبر أســـواق 

السياحة اخلارجية.
وفي منتصف الشـــهر اجلـــاري، أطلقت 
هيئة أبوظبي للســـياحة حملة ترويجية في 
عدة مدن صينية، وذلك بهدف االستفادة من 
النمو الســـريع ألعداد الزوار الصينيني إلى 

اإلمارة.
وتعتبـــر الصني مـــن أضخم األســـواق 
اخلارجيـــة املصدرة للســـياحة إلى أبوظبي 
حاليا، حيث اســـتقبلت اإلمارة خالل الربع 
األول أكثر من 64 ألف ســـائح صيني بزيادة 

نسبتها 99 باملئة مبقارنة سنوية.

ليسكو الليبية تواصل إنتاج الحديد في ظروف قاهرة 

فينترسهال تؤكد أن 

تنمية حقل الرديف 

القطري غير ممكنة 

في الظروف الحالية

أبوظبي تستهدف جذب 4 ماليين سائح في العام الحالي

محمد عبدالملك الفقيه:

وضع الشركة أسوأ مما كان 

في العامين الماضيين لكننا 

نواصل العمل

اقتصاد
سوق الكويت 

6.379.14

0.19%

4.630.99

0.13%

سوق مسقطسوق قطر

12.522.30

0.52%

4.108.74

0.45%

6.405.64

0.32%

سوق السعودية

9.731.30

0.81%

سوق البحرين

1.379.82

0.65%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} تونس – أبدى الرئيس اإليطالي ســــيرجيو 
ماتاريال تضامنه مع الشــــعب التونسي خالل 
زيارته لهــــا مطلع األســــبوع وخصوصا ضد 
ظاهرة اإلرهاب حينما حضر حفال موســــيقيا 
مبتحف باردو  ســــمفونيا في قاعدة ”سوسة“ 

وسط العاصمة التونسية.
واحتضــــن املتحــــف هــــذا احلفــــل تكرميا 
لضحايــــا أحــــداث 18 مارس املاضــــي، حيث 
أدى أربعة عازفني من األوركسترا السمفوني 
لإلذاعــــة والتلفزيون اإليطالــــي مجموعة من 
املعزوفات للموســــيقيني اإليطاليني الشهيرين 
وجياكومــــو   (1901/1813) فــــردي  جيســــي 

بوسيني (1924/1858).
وقبل حضــــوره احلفل املوســــيقي، وضع 
ماتاريــــال إكليــــال من الزهــــور علــــى اللوحة 
التذكاريــــة لضحايا احلادثــــة اإلرهابية التي 
تعــــرض لهــــا املتحــــف الوطني ببــــاردو قبل 
شــــهرين وراح ضحيتها 24 شخصا من بينهم 

22 سائحا أجنبيا أربعة منهم إيطاليون.
وحظيت زيــــارة الرئيس اإليطالي الذي لم 
ميض على تقلده منصب الرئاسة سوى أربعة 
أشــــهر تقريبا بتغطيــــة إعالمية واســــعة في 

الصحافة التونسية واإليطالية.
وفي إطار العالقات التونســــية اإليطالية، 
أكــــد ماتاريــــال الــــذي ســــيبلغ فــــي الثالــــث 
والعشــــرين مــــن يوليــــو املقبــــل 75 ربيعا، أن 
بــــالده ”ســــتواصل التعــــاون مــــع تونس في 
مجــــال مكافحة اإلرهاب“، معتبرا أن املواجهة 
اليوم ”ليســــت بني اإلســــالم وبقية األديان بل 
بني العاملني من أجل الســــالم واحلوار وبني 
مــــن يزرع احلقد والنزاعات (دون تســــمية من 

يقصدهم)“.
وقــــال ماتاريال فــــي تصريحات لوســــائل 
اإلعــــالم إثر لقائــــه نظيره التونســــي الباجي 
قائد السبســــي خالل زيارته لتونس التي تعد 

أول زيارة رسمية له خارج االحتاد األوروبي، 
إن ”تونس وإيطاليــــا حتدوهما نفس النوايا 

إلطالق ميثاق حضارة ضد اإلرهاب“.
كما أوضح الرئيــــس اإليطالي املولود في 
مدينــــة باليرمو في جزيــــرة صقلية أن زيارته 
لتونس هي دليــــل على حرص بالده على دعم 
تونس وتعزيــــز التعاون معها، مشــــددا على 
ضــــرورة دعــــم االحتاد لهــــا ”باعتبــــاره البلد 
الوحيــــد في املنطقــــة الذي جنح فــــي انتقاله 

الدميقراطي“.
وألن التواصل بني البلدين كبير إلى أبعد 
احلدود، شــــهد اللقاء بني الرئيسني التونسي 
واإليطالــــي توقيع مذكرة تعــــاون بني البلدين 
في املجــــال التنموي تتضمن تخصيص ديون 
بقيمة 25 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية 
في تونــــس وقرضا إيطاليــــا بقيمة 50 مليون 
يورو، إلى جانب هبــــة بقيمة 11 مليون يورو 

إلجناز مشاريع زراعية واجتماعية في تونس.
ويبلــــغ عدد الشــــركات اإليطاليــــة العاملة 
في تونــــس نحو 800 شــــركة توفــــر قرابة 60 

ألف فرصة عمل بحجم اســــتثمارات يناهز 
1.5 مليار دينار تونســــي (785 مليون 

دوالر)، ما ميثل أكثر من 19 باملئة 
اخلارجي  االســــتثمار  حجم  من 

للبالد.
من  أيضا  إيطاليــــا  وتعــــد 
األسواق الســــياحية التقليدية 
املهمة لتونس التي تضم معالم 

آثــــار رومانية هائلــــة ضاربة في 
عمق التاريخ.

ورغم أن الروابــــط بني البلدين مرت 
بفتور عقــــب اإلطاحة بالرئيس األســــبق زين 
العابديــــن بن علــــي إال أن مراقبني يقولون إن 
ذلك األمر لن يؤثر على العالقات بني البلدين، 

بل على العكس، هناك عوامل مشتركة بينهما 
جتعلهمــــا يعــــززان حضورهمــــا فــــي حوض 
املتوســــط. وتأتي هذه الزيارة في وقت أطلق 
فيــــه االحتــــاد األوروبي عملية عســــكرية 
واســــعة النطاق في البحر املتوسط 
ملقاومــــة ظاهــــرة الهجــــرة غيــــر 
الطريــــق  ولقطــــع  القانونيــــة 
أمــــام أي محــــاوالت مــــن قبل 
الضفــــة  لعبــــور  اإلرهابيــــني 

اجلنوبية للمتوسط .
اإليطالي،  الرئيس  واعتبر 
في كلمــــة ألقاها أمــــام البرملان 
التونســــي أن ”موجــــات الهجــــرة 
غير الشــــرعية املنطلقة من ليبيا متثل 
مأســــاة إنســــانية ال ســــابقة لها تقتضي من 
االحتاد األوروبي بــــذل كل جهوده ملواجهتها 

واالستعداد الستضافة املهاجرين“.
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 عودة العالقة بني هوالند وسيغولني تثير حفيظة الحكومة الفرنسية

ــــــاة الرئيس  كانت حلظــــــات مميزة في حي
اإليطالي حينما قام بزيارة تاريخية لتونس 
هــــــي األولى له خارج االحتــــــاد األوروبي، 
ــــــك الزيارة لوضــــــع لبنة  حيث اســــــتغل تل
ــــــني البلدين لم تخل  جديدة في العالقات ب
من روح التعــــــاون والتضامن ملجابهة عدة 

ظواهر تهدد السلم واالستقرار.

} باريس – تسببت عودة العالقة بني الرئيس 
الفرنســـي فرانسوا هوالند وصديقته السابقة 
ســـيغولني رويال التي أمضـــى معها 30 عاما 
وله منها أربعـــة أطفال وهي وزيرة البيئة في 
حكومة مانويل فالس، في إشـــعال شرارة غير 

سياسية ليست مسبوقة داخل احلكومة.
وتقـــول مصادر مقربة من قصر اإلليزيه إن 
عددا مـــن أعضاء حكومة هوالند االشـــتراكية 
بـــدؤوا فـــي الشـــكوى والغيرة مـــن صديقته 
الســـابقة رويال التي باتـــت تتمتع بامتيازات 

كثيرة داخل احلكومة.
وأســـر البعض منهم بشكل فيه الكثير من 
التحامل بأن الرئيس الفرنســـي املثير للجدل 

البالغ مـــن العمر 60 عامـــا ال يرفض لها طلبا 
مهمـــا كان نوعـــه، فضـــال عـــن أنه يقـــف إلى 
جانبهـــا كلمـــا حصل أي خالف معهـــا، بينما 
يشـــير آخرون إلـــى أن رويال تـــدرك دائما ما 

يقصده هوالند مهما كانت لغته غامضة.
وطفـــت هـــذه الشـــكاوى علـــى الســـطح 
مؤخرا بعـــد أن اعتبرت الصحافة الفرنســـية 
أن ســـيغولني ذات الـ61 ربيعـــا أقوى أعضاء 
احلكومة إلى جانب رئيس احلكومة فالس، إذ 
وصفت مجلة «لوبس» الفرنســـية رويال بأنها 

نائبة الرئيس.
وســـاقت معلومة يبدو أنها أثارت حفيظة 
باقـــي أعضاء احلكومـــة حينما ذكـــرت بأنها 

أقنعت هوالند بأن يجعل مؤمتر األمم املتحدة 
للمناخ في باريس في قمة جدول أعماله.

ويبدو أن هذه التعليقات تشير إلى العودة 
القوية لرويال املرشـــحة الســـابقة للرئاســـة 
الفرنسية وأصبحت عودتها ممكنة بعد انهيار 
العالقـــة بني الرئيس وفاليـــري تريرفلر العام 
املاضـــي، ومنـــذ ذلك احلني بـــات أعداؤها من 
االشـــتراكيني يقارنون بني عالقتها مع هوالند 

وبني العائلة كلينتون.
وفي خضم ذلك، وجهت تريرفلر ســـهامها 
من جديد لصديقها السابق الرئيس الفرنسي 
عندما حذرت جولي غاييت كي ال تأمن لهوالند 
ألنـــه ســـيخونها مثلما فعـــل مع ســـابقاتها، 

مضيفة أن الرئيس يكن اإلخالص لشـــخصية 
وحيدة هي سيغولني رويال أم أطفاله األربعة.
وكانـــت ســـيدة فرنســـا األولى الســـابقة 
تريرفلر وصفت املشـــاعر التي انتابتها عندما 
علمت بعالقة هوالنـــد مع املمثلة جولي غاييه 

بأنها ”مثل السقوط من ناطحة سحاب“.

 ماتاريال يضع إكليال من الزهور تكريما لضحايا هجوم باردو

[ ماتاريال يحضر حفال سمفونيا بمتحف باردو في أولى محطاته خارج أوروبا

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

الناتو يرقص على أنغام 

مايكل جاكسون

} لم يفوت وزير الخارجية األميركي جون كيري الفرصة لالستمتاع بوقته خالل زيارته لكوريا الجنوبية حينما قام بالتقاط سيلفي مع مجموعة من 
الزبائن في أحد مطاعم سول.

}  أنطاليا (تركيا) – تمايل وزيرا خارجية تركيا 
واليونان جنبا إلـــى جنب بينما رقص األمين 
العام لحلف شمال األطلسي ينس شتولتنبرغ 
ومســـؤولة السياســـة الخارجيـــة باالتحـــاد 
األوروبـــي فيديريكا موغيريني على المســـرح 
مـــع انضمام وزراء خارجيـــة الحلف إلى أداء 

صاخب ألغنية ”نحن العالم“ الشهيرة.
المســـؤولين  وكبـــار  الـــوزراء  ونّحـــى 
العســـكريين بحلف شـــمال األطلســـي جانبا 
األزمات بشـــأن أوكرانيا وليبيا التي شغلتهم 
أثناء النهـــار ليطلقوا العنان لســـجيتهم بعد 
عشاء أثناء اجتماع للحلف في منتجع أنطاليا 

التركي.
وبينمـــا بـــدأت الفرقة عـــزف أغنية ”نحن 
العالـــم“ التي كتبها نجم البوب الراحل مايكل 
جاكســـون والكاتب الموسيقي ليونيل ريتشي 
فـــي 1985 لحملة مكافحة المجاعة في أفريقيا، 
دعا وزير الخارجية التركي تشـــاووش أوغلو 
الوزراء اآلخرين لالنضمام إليه على المسرح.

ودخل ناشطون على الشبكات االجتماعية، 
جراء مقطع الفيديو الذي تجاوزت مدته دقيقة 
مـــن الزمن، في جدل حول تلك البادرة الفريدة، 
حيـــث قال البعـــض منهم ”لمـــاذا ال يرقصون 
ويغنون… بالدهم في أمـــن وأمان وبعيدة عن 
الحـــروب“، فيما غـــرد آخـــر ”الجماعة أجرت 
محادثات ناجحة واتفقت على كل شيء فقررت 

االحتفال على طريقتها الخاصة“.

◄ أهدت رئيسة مجلس الشيوخ 
الروسي فالنتينا ماتفيينكو، العاهل 

المغربي الملك محمد السادس 
”الساماوار“ الروسي تعبيرا عن 

احترامها لتقاليد الشعب المغربي 
الذي يحب شرب الشاي.

◄ اتهمت طالبة أميركية المرشح 
لرئاسة الواليات المتحدة جيب 

بوش بأن شقيقه الرئيس األميركي 
السابق جورج بوش االبن هو من 

صنع تنظيم داعش.

◄ قام األمير هاري بجولة 
في قاعدة عسكرية قريبة من 

ويلينتغتون، حيث أدى رقصة 
الهاكا التي اشتهر منتخب الريكبي 

بتأديتها قبل كل مباراة منذ 1987.

◄ أدانت محكمة في سنغافورة 
مراهقا بإهانة المسيحيين ونشر 
صورة مخلة على موقع إلكتروني 
ونقل تعليقات ترحب بوفاة رئيس 
وزراء سنغافورة السابق لي كوان 

يو.

◄ اضطرت الحكومة البريطانية 
بموجب قرار أصدرته المحكمة 

العليا إلى نشر 27 رسالة بعث بها 
ولي العهد األمير تشارلز إلى وزراء 
في الحكومة في عامي 2004 و2005.

◄ شهدت جلسة البرلمان البرازيلي 
قبل أيام تكريم بعض الشخصيات 

المسلمة وغير المسلمة لعطائها 
وجهدها المشرف لرعاية الجالية 

المسلمة.

◄ أعرب الرئيس ممنون حسين 
ورئيس وزرائه نواز شريف عن 

حزنهما وتعاطفهما مع أسرة فقدت 
6 من أطفالها بسبب ماس كهربائي، 

في مبادرة فريدة من نوعها.

} كيتو – يجد رئيس اإلكوادور رافاييل كوريا 
نفســـه مرة أخرى في معركة مع وسائل اإلعالم 
احمللية بعد أن كشفت تقارير صحفية قبل أيام 
عن تعامل الزعيم اليساري بشيء من اخلشونة 

مع شاب ازدرى موكبه أثناء مروره أمامه.
وعندما نشـــر اإلعالم رواية املراهق البالغ 
مـــن العمر ١٧ عامـــا، اشـــتاط الرئيس غضبا، 
وشـــن هجوما عليه حيث كتب في حسابه على 
تويتر ”عودتنا الصحافة الفاســـدة أنها كثيرا 
ما تلجـــأ إلى مثل أســـاليب االنتقـــاد هذه من 
دون أن تأخذ في االعتبار رواية اجلانب اآلخر 
وادعت أنني أخذت بتالبيب الصبي إلشـــاراته 
املســـيئة، وأن عيني اغرورقتا بدموع الغضب، 

األمر كله كان كذبة“.
وخالل محاكمة قصيرة األســـبوع املاضي، 
صدر على الفتى حكم بالسجن لفترة تراوحت 
بـــني ١٥ و٣٠ يومـــا إلهانتـــه الرئيـــس، إال أن 
احملكمـــة أطلقت ســـراحه كونه حدثـــا، بعدما 
خففـــت عقوبتـــه إلـــى ٢٠ ســـاعة مـــن العمـــل 

املجتمعي.
وتعود تفاصيل الواقعة حتديدا إلى مطلع 
الشـــهر اجلاري وذلك عندما أشار هذا املراهق 
الـــذي لم تذكـــر الصحافة اإلكوادورية اســـمه، 
بإبهامه إلى األســـفل عند مرور موكب الرئيس 

أمامه كناية عن عدم تأييده له.
ووفقـــا لروايـــة هـــذ الشـــاب فـــإن املوكب 
سرعان ما توقف وخرج الرئيس كوريا مسرعا 
من إحدى الســـيارات قائال لـــه بلهجة غاضبة 
”تعلم أن حتتـــرم اآلخرين أيها الشـــقي املدلل، 

أنا رئيسك“.
ويضيف الشـــاب بـــأن حـــرس الرئيس قد 
أمســـكوا بـــه من تالبيبـــه، قبـــل أن يصل إليه 
الرئيـــس شـــخصيا ويقـــول ”وضعونـــي في 
سيارة الشرطة مخفورا بعدد كبير من الضباط 

وكأنني أحد املجرمني“.
وعقب تلك الضجة اإلعالمية، نشـــر املكتب 
اإلعالمـــي للرئيـــس شـــريط فيديـــو يظهر فيه 
الرئيـــس خارجـــا مـــن ســـيارته ومقتربـــا من 
الصبي، لكـــن الفيديو خضع للتحوير وحذفت 
منه بعض املشـــاهد واألصوات لكي ال يســـمع 
من يشاهدونه املجادلة التي متت بني الرئيس 

والصبي.
ومع ذلـــك، يبدو أن الصـــوت كان واضحا 
في مقطع الفيديو الذي تداوله ناشـــطون على 
الشـــبكات االجتماعيـــة، عندمـــا بـــدأت والدة 
الصبـــي تضـــرب ضباط الشـــرطة وتســـبهم 
وتصرخ فيهـــم بعدما حاولـــوا تهدئتها أثناء 

اعتقال ابنها.
واعتاد كوريـــا البالغ من العمـــر ٥٢ ربيعا 
علـــى مر ســـنوات حكمـــه منـــذ ٢٠٠٧ مقاضاة 
الصحفيني بسبب انتقاداتهم إلدارته، كما دأب 
على وصف احملتجني على سياســـته بالبلهاء 

واملتكبرين ومثيري الكراهية.

رئيس اإلكوادور يطلب 

من شعبه احترامه

باختصار

التقارب المتجدد 

بين سيغولين رويال 

وفرانسوا هوالند يزعج 

السياسيين في فرنسا

{واجهت تســـاؤالت بشأن عدة مخاوف وسوء فهم حول أصولي 

العرقية، ومازلت أتساءل عن مدى التقدم الذي أحرزته الواليات 

املتحدة في العالقة بني أعراقها املتنوعة}.
ميشال أوباما
عقيلة الرئيس األميركي باراك أوباما

{أظهـــرت لنا كارثة وباء إيبوال بشـــكل فاجع مـــدى ضرورة الحاجة 

إلـــى العمـــل الدولي لحل مثل هـــذه األزمات، والفـــوز الحقيقي في 

مكافحته لن يتحقق إال إذا تأهبنا لألزمة القادمة}.
أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

{الهوكي على الجليد مشـــروع رائع ومميـــز ويحظى بدعم الروس، 

وأنا فخور باملشـــاركة في آخر مبارياته هذا العام احتفاال بالذكرى 

السبعني النتهاء الحرب العاملية الثانية}.
فالدميير بوتني
الرئيس الروسي
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مليون يورو حجم الدعم 

الذي قدمته إيطاليا 

لتونس تأييدا ملسارها 

الديمقراطي

 قاعـــة {سوســـة} بمتحـــف بـــاردو 

كانت شاهدة على تضامن الرئيس 

اإليطالي مع تونس ضد اإلرهاب

◄



} القاهــرة – بافتتـــاح معرض اآلثـــار الدينية 
في مصر ”إله واحد وديانات ثالث: التســـامح 
الديني على أرض النيل“، عادت أسئلة االنفتاح 
الديني والطائفي الذي يميز المجتمع المصري 
لتطرح مرة أخـــرى في ظل تخلص المصريين 
مـــن الحكـــم الدينـــي الـــذي جاء بـــه اإلخوان 
المســـلمون. وهو حدث ثمـــن حقيقة تاريخية 
مفادها أن مصر، أرض األديان والحضارات، ال 
تتأثر بظرف سياسي بعينه يمر بمرور الزمن، 
وإنمـــا ًأصالة التعايش تعد جزءا من التركيبة 

النفسية االجتماعية للمصريين.
وتتجاور قطع أثرية في معرض بالمتحف 
المصري المطل على ميدان التحرير، في شكل 
أراد القائمـــون عليـــه أن يكون عاكســـا لفكرة 
”االبتهال الواحد الـــذي يتوجه به المصريون 
إلى رب واحد بثالث لغات أو ديانات سماوية“.

فإلى جانب حفر يمثل الشمعدان اليهودي 
توجـــد لوحـــة ملونة تمثل الســـيد المســـيح 
علـــى الصليب وتتخذ هيئة بـــاب مفتوح على 
مصراعيـــه، فيبـــدو في كل منهمـــا من الداخل 

المسيح مصلوبا. 
أما األعمال التي تجســـد الدين اإلسالمي 
فتميـــل إلى التجريد وتجنب التجســـيد حيث 
تتنوع الكتابات بخطوط عربية مختلفة فضال 

عن استخدام فنون الزخرفة.
ويضم معرض ”إلـــه واحد وديانات ثالث: 
لوحات  التســـامح الديني علـــى أرض النيل“ 
توضيحية عـــن النبي إبراهيـــم الملقب بأبي 
األنبياء الذي تنســـب إليه الديانات السماوية 
”اإلبراهيميـــة“ الثـــالث التي جســـدت معاني 
التســـامح الديني وحققت مبدأ التعايش بين 
المصريين. كما يضـــم المعرض الذي افتتحه 

ممدوح الدماطي وزير اآلثـــار، 48 قطعة أثرية 
ويقـــام ضمـــن أنشـــطة تنظمهـــا وزارة اآلثار 
احتفاال باليوم العالمي للمتاحف في أواســـط 

مايو من كل سنة.
وحضـــرت االفتتـــاح فريدريـــكا زايفريـــد 
مديـــرة المتحـــف المصري ببرليـــن وممثالن 
عن شـــيخ األزهر والبابا تواضـــروس الثاني 
بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
وماجـــدة شـــحاتة هـــارون رئيســـة الطائفـــة 

اليهودية بالقاهرة. 
وقد أكـــد هذا الحضـــور الممثـــل لألديان 
الثالثة أن حدث افتتـــاح معرض األديان التي 
تعاقبت على مصر قد حقق الرسالة المنتظرة 

منه، مفادها أن الوطن للجميع والدين لله.
وقالت هارون رئيســـة الطائفـــة اليهودية 
إنها تعتبـــر المعرض فرصة للقـــاء مؤثر لما 
يكتســـيه الحدث مـــن بعد إنســـاني وعالمي، 
مضيفة أنه ”ذو قيمة عالية جدا بالنســـبة لي 
أنـــا كيهوديـــة، ألن مصر كانـــت وال تزال منذ 
آالف الســـنين، رغم كل ما ألـــم بها من نكبات 
وصعوبـــات، أرض التســـامح وحاضنـــة لكل 

األديان“.
وأضافـــت أن الديانات الثالث تشـــترك في 
عامل واحد مشـــترك وهو التوحيد، ”األسماء 
تختلـــف لكن هنـــاك إله واحد“. وهـــو العامل 
الـــذي ركزت عليـــه مداخلتها باعتبـــاره عامل 
جمـــع وليس تفريق وعامـــل تصالح وتعايش 
وليس تناحر وتقاتل، ففلســـفة التوحيد تقوم 
على لم شـــمل األديـــان التوحيدية وتناســـي 

التفاصيل في العبادات والشكليات. 
وتابعـــت هارون قائلة إن هناك تشـــابهات 
كبيـــرة بين اإلســـالم واليهوديـــة منها عادات 
الدفن والصيـــام وحتى ارتداء الحجاب، وهذا 
مؤشـــر اســـتمرارية األديان الســـماوية وفق 

منطق التكامل وليس التناقض.
وحضر الســـفير األلماني فـــي مصر حفل 
االفتتاح، كما شهد حضور أحد مشايخ األزهر 
محمد الدرديري الذي قال ”إن اإلســـالم يدعو 

المســـلمين الحتـــرام جميـــع األديـــان“. وهي 
الجملة التي اســـتهل بها مداخلته في معرض 

كلمات االفتتاح. 
وأكد الشـــيخ محمـــد الدرديـــري ”أن دين 
اإلسالم يدعو إلى التسامح والرحمة والعطف 
لجميـــع األديـــان وجميع الكائنـــات على وجه 
األرض، وال فـــرق بين هـــذا وذاك، فكلنا ندعو 
ونقول إله واحد وهو الله، فدين اإلسالم يدعو 
إلى التسامح“. وأضاف أن مصر ستظل أرض 

السالم حتى نهاية العالم.
وقـــال القـــس صليـــب جمال الـــذي حضر 
االفتتاح نيابة عـــن البابا تواضرس ”أنا أرى 
أن هـــذا المتحف جديد من نوعـــه، وهو يمثل 
طبعـــا التســـامح الدينـــي علـــى أرض الوطن 

العزيـــز مصرنا الغالية وهنـــا حتى في مصر 
القديمـــة ألننا نعيش فيهـــا، في تجمع األديان 
الثالثة، يعني أول جامع يعتبر جامع عمرو بن 
العاص، وأول كنيسة موجودة كنيسة المعلقة 
فـــي مصر القديمـــة، وفي مزار رحلـــة ’العيلة‘ 
المقدســـة مزار أبي سرجة، إلى جانب ذلك في 
المعبد اليهودي بن عزرا. وكل هذا موجود في 
تجمع الديانات الثالث في أرض مصر طبعا“.

وقـــد أكـــد هـــذا التصريـــح أن المواطنين 
المصريين من أتباع الديانات الثالث وغيرها 
عن وعي تام بحضور أديانهم عبر كامل تاريخ 
مصر، منذ اليهوديـــة ووصوال إلى الفتوحات 
اإلســـالمية. فكل مواطن مـــن معتنقي األديان 
الثالثة لـــه الحـــق التاريخـــي والمعنوي في 

مواطنته المصريـــة مثله مثل البقية. وأضاف 
القـــس جمال أن ”المعرض جديد من نوعه ألن 
فكرتـــه األصلية تقوم حول التســـامح الديني 
الموجود والتكاتف ما بين األديان موجود في 

أرض مصر“.

} بروكســل – فـــي ســـياق مواكبـــة التطور 
وتكييـــف طبيعة الثقافة العربية والمســـلمة 
مع المجتمعات األخرى في العالم، نظم علماء 
بروكســـل،  البلجيكية  بالعاصمة  وباحثـــون 
ندوة لمراجعة الفقه اإلســـالمي ومالءمته مع 
الســـياق األوروبي، وجعله قادرا على تقديم 
أجوبة واضحة ودقيقة على شـــتى تساؤالت 
المســـلمين المقيمين بأوروبـــا، وفق ما ذكر 

موقع المجلس األوروبي للعلماء المغاربة.
وأوضح رئيـــس المجلس خالـــد حاجي، 
الذي نظم هذه الندوة، أن دراسة تأثير الواقع 
األوروبي في فقه األقليات المســـلمة بأوروبا 
أصبحـــت تحظـــى اليـــوم بأهميـــة قصوى، 
معتبـــرا أن هذا التأثير واضـــح في الطريقة 

التـــي يتــعامـــل بهـــا العلمـــاء مـــع األحكام 
الفقهية.

وأكـــد على ضرورة مراجعـــة عالقة الدين 
بالقانـــون الدولـــي، وعالقـــة المســـلمين مع 
غالبية ســـكان أوروبا، وبحث مدى قدرة فقه 
األقليات على مواكبة المسلمين المقيمين في 
أوروبا لتفادي أي اضطرابات في عالقتهم مع 
المجتمعات التي يعيشـــون فيها ويخضعون 

للقوانين التي تنظم االختالفات بداخلها.
وصـــرح حاجـــي قائـــال ”إن دور الفقـــه 
يكمن في اقتراح الحلول العملية لتســـاؤالت 
المسلمين“. مشـــيرا إلى أن الفقه ال يمكن أن 
يكون جامـــدا، ولكن متماهيا مع روح العصر 

والنصوص الدينية. 

من جانبه، قال رئيس المجلس األوروبي 
للعلمـــاء المغاربة، الطاهر التجكاني إن ”فقه 
األقليـــات الذي يســـمى أيضا فقـــه التعايش 
يطرح اليوم قضايا شـــائكة، وكل من يمارس 
هذا الفقه يجد نفســـه في مواجهة مع حقائق 
إشـــكالية ترتبط من جهة بالفقـــه، ومن جهة 
أخـــرى بالقضايـــا التـــي تجـــد تبريرها في 

السياق األوروبي“.
وأوضـــح أن ذلك يتطلب مـــن العلماء قبل 
اإلفتـــاء في أي قضية أن يكونـــوا على دراية 
شاملة ودقيقة بالواقع األوروبي واللجوء إلى 

المختصين في كل قضية تحتاج إلى فتوى.
إن المعرفة التامة بالسياق شرط ضروري 
إلصـــدار الفتوى، وهذا ما يجـــب أخذه بعين 

االعتبار بالنســـبة لمن يعيشون خارج األطر 
الحضاريـــة والثقافيـــة اإلســـالمية، وهو ما 
أكـــده إدريـــس الفاســـي الفهـــري، األســـتاذ 
بجامعـــة القروييـــن بالمغـــرب، مبـــرزا أنـــه 
عندما يغير العلماء الفتاوى حســـب السياق 
والزمـــان فذلك ال يخالف بتاتا النص الديني. 
واشـــترط الفهري إلصـــدار الفتـــاوى قياس 
الواقع بوسائل علمية والتمييز بين األعراف 
والتقاليد االجتماعيـــة من جهة، والنصوص 

الدينية من جهة أخرى.
نـــادرة  فرصـــة  النـــدوة  هـــذه  وشـــكلت 
للمشاركين لبحث عدة قضايا ذات صلة بفقه 
األقليات وخصوصيات التشـــريع اإلســـالمي 

ومستقبل فقه األقليات في أوروبا.

} باريس – أعلنت ناتالي كوسيسكو موريزيه 
نائبـــة رئيس حـــزب االتحاد من أجـــل حركة 
شـــعبية في فرنســـا، أنها باشـــرت في اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لطرد روبير شاردون رئيس 
من الحـــزب وتوقيف عضويته،  بلدة ”فونيل“ 
بعد أن دعا عدة مرات عبر حســـابه على شبكة 
تويتر إلى حظر الدين اإلســـالمي في فرنســـا، 

وفق ما ذكرت مجلة ”اكسبريس“ الفرنسية.
وليســـت هذه المـــرة األولى التـــي يعتدي 
فيهـــا أحـــد رؤســـاء البلديات علـــى القوانين 
العلمانيـــة الفرنســـية وبالتحديـــد المس من 
الديـــن اإلســـالمي فـــي فرنســـا، بعـــد أن قام 
روبار مينار بتصنيف  رئيس بلدية ”بيزييـــه“ 
طلبـــة المدارس في بلديته على أســـاس ديني 
وطائفي، ما أثار حفيظة المسلمين في فرنسا 

والعديد من النشطاء والحقوقيين.
وقالـــت نائبة رئيس حزب االتحاد من أجل 
حركة شعبية في فرنسا أن تصريحات شاردون 
غيـــر ملزمة للحـــزب وال تمت بصلـــة للمبادئ 
والقيـــم واألهـــداف التي تأســـس مـــن أجلها 
الحزب، مضيفة ”نستبعد روبرت شاردون إثر 
تصريحاته السخيفة التي ال تتوافق بأي شكل 
من األشكال مع قيم ومشروع حزب االتحاد من 

أجل حركة شعبية“. 
وقـــد اعتبـــر عديد النشـــطاء فـــي الحزب 
(يميـــن) أن شـــاردون غير منضبـــط لقرارات 

ومواثيـــق المؤتمـــرات التـــي تمخضت عنها 
القيـــادة الحالية للحزب والتـــي أخذت  بعين 
االعتبار مسألة الهجرة واألقليات الدينية التي 
تعيش في فرنســـا وضرورة احترامها وحسن 

تأطيرها ودمجها.
مـــن جهتـــه أدان رئيـــس الحـــزب نيكوال 
ســـاركوزي تصريحـــات رئيـــس البلدية قائال 
”أرفـــض مـــا قاله حتـــى وإن كانـــت العلمانية 
تعنـــي وضع حـــدود مع مراعـــاة الحقوق، إال 
أنهـــا تؤكد أيضا على حق الجميع في اعتناق 
ديانتهـــم“. مبديا رفضه لدعـــوة رئيس بلدية 
فونيل بحظر اإلســـالم ودعم المسيحية. وذّكر 
نيكوال ســـاركوزي رئيس البلديـــة بأنه عندما 
كان يتولى رئاســـة البالد قام بإنشاء المجلس 
الفرنســـي للديانة اإلسالمية فضال عن افتتاح 
عديد من المساجد الكبيرة في فرنسا. وهو ما 
اعتبره مراقبون دفاعا من ساركوزي عن حزبه 
وفترته الرئاسية ألن ”المس من العلمانية في 

فرنسا يعتبر خطا أحمر“.
وكان روبيـــر شـــاردون قد دعـــا إلى إعادة 
المســـلمين الذين يمارسون شعائرهم الدينية 
إلى مواطنهم األصليـــة، وطالب بإقرار تعديل 
دســـتوري لبلـــوغ هـــذه الغايـــة. كمـــا طالب 
شـــاردون بإلغـــاء قانـــون عـــام 1905 المعني 
بالعلمانيـــة وهو الذي ينـــص على أن يمارس 
كل شـــخص دينه بحرية في حياته الشخصية 

خارج إطار الدولة، وحث على إعطاء األولوية 
لممارســـة الديانة المســـيحية. وتؤكد تقارير 
صحفية، أن الهجمات التي وقعت في فرنســـا 
وخاصة هجوم شارلي إيبدو في باريس، جعل 
النقاشـــات العامة حول اإلســـالم أكثر تداوال 
بين النخب السياســـية والدوائـــر المقربة من 

األحـــزاب والصحفيين، بشـــكل جعـــل اإلعالم 
الفرنســـي غيـــر متحكـــم في المحتـــوى الذي 
يقدمه بين نقده لظاهرة اإلرهاب التي أصبحت 
عالميـــة وعابر للحدود وبيـــن تناول نصوص 
الدين اإلســـالمي البعيدة عـــن كل ما هو عنف 

وسفك للدماء والداعية للتسامح والتعايش.
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معرض لتاريخ األديان الثالثة يجسد التسامح والتعايش في مصر

فقهاء مغاربة يبحثون وضع األقلية املسلمة في أوروبا

موجة من اإلسالموفوبيا يقودها اليمني تربك سياسيي فرنسا

متكنت مصر بعد أن أزاح شعبها اإلخوان املسلمني من سدة احلكم إبان ثورة يونيو، من 
أن تعيد بناء ثقة العالم فيها عبر جملة من اإلصالحات السياســــــية والدينية أعادت ملصر 
حضورها القوي على املســــــتوى العربي والدولي في مجال ترشيد اخلطاب الديني وبلورة 
منــــــوذج مجتمعي قائم على التعايش والســــــلم بني املواطنني املصريني من مختلف األديان 
والطوائف. ولم تنته أحداث يونيو من ســــــنة ٢٠١٣، حتى بدأ النظام اجلديد في بث رسائل 

الطمأنة لألديان في مصر بعد أن دب اخلوف أثناء حكم اإلسالميني.

جانب من املعرض يصور تعاقب تاريخ األديان على األرض ذاتها

[ مصر تنجح في إعادة ثقة العالم في نموذجها املجتمعي املنفتح  [ ممثلو األديان يؤكدون تمسكهم بوطن مصري للجميع

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ذكر بالغ لمنتدى كراس 
مونتانا السويسري أنه سيستقبل 

في الندوة المزمع عقدها 
في يونيو المقبل بالعاصمة 

البلجيكية بروكسيل، قادة دينيين 
من مختلف دول العالم للحديث 
في مواضيع تهم قضايا السلم 

العالمي والتسامح.

◄ قال متحدث باسم الشرطة 
األلمانية في شتوتغارد أن آالف 

المتظاهرين تجمعوا في اعتراض 
على أول مسيرة تنظمها حركة 
(بيغيدا) ”أوروبيون وطنيون 
ضد أسلمة الغرب“ بمدينتهم، 

مؤكدا أن األغلبية ترفض الحركة 
العنصرية.

◄ اتهم الكاتب والصحفي 
الفرنسي ”إدوي بلينيل“ في 

كتابه األخير ”رسالة إلى 
المسلمين“ جزءا من المثقفين 

الفرنسيين بكونهم دعامة فكرية 
لخطاب اليمين المتطرف في 

فرنسا، محذرا من انتشار ظاهرة 
اإلسالموفوبيا في فرنسا وكل 

أرجاء أوروبا.

◄ أفاد أبرز رسام في جريدة 
شارلي إيبدو الفرنسية ”لوز“ بعد 

مرور أربعة أشهر على الهجوم 
الدامي الذي شهده مقر الجريدة 
”أنه لن يعاود رسم النبي محمد“ 

بعد اليوم، وذلك في حوار صحفي.

◄ أقام ممثلون للديانات 
السماوية الثالث، اإلسالم 

والمسيحية واليهودية، صالة 
مشتركة في مسجد ريكلينغهاوزن 

غرب ألمانيا، في محاولة إلبراز 
أوجه التشابه بين الديانات الثالث 

وإبراز إمكانية التعايش بينها.

باختصار

«توفيـــر املناخ املناســـب لتحقيق الحوار والتســـامح بـــني الثقافات تسامح
والشـــعوب يجـــب أن يكون فـــي أجندة السياســـيني ورجـــال الدين 

واإلعالم، خاصة في هذه األيام وهذه الظروف».
محمد سامح عمرو
رئيس املجلس التنفيذي ملنظمة اليونسكو

«محاربـــة العنصريـــة ومعـــاداة الســـامية مـــن األهـــداف الوطنيـــة 
لحكومتنـــا التي تعمل على أال يتعرض أي مواطن فرنســـي لالعتداء 

أو التهديد بسبب أصله أو ديانته».
إميانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«االختالف بني األديان أمر ضـــروري وحتمي، فالحكمة من ذلك هي 
الثراء والتعدد واالكتشـــاف، ونحن فـــي أملانيا نرى أن تعدد األديان 

كنز من املعرفة ال يفنى».
كاترين جوكينيان
كبيرة الواعظني اإلجنيليني بأملانيا

ماجدة شحاتة هارون:
مصر كانت وال تزال أرض 

التسامح وحاضنة لكل 
األديان

الثالثـــة يؤكد  األديـــان  معرض 
التـــراث  فـــي  التســـامح  أصالـــة 
املصـــري وعدم تأثره بـــأي أزمة 

عابرة

◄

املسلمون يدعون إلى التوقف عن استفزازهم

ّ



} الشــارقة (اإلمــارات) - برعاية الشـــيخة 
جواهر بنت محمد القاســـمي رئيسة المجلس 
األعلى لشـــؤون األسرة بالشـــارقة، وبحضور 
الشـــيخة عائشـــة بنت محمد القاسمي، دارت 
أعمـــال ملتقـــى الشـــارقة الســـنوي ألديبـــات 
اإلمـــارات، فـــي دورتـــه الثانية، الـــذي نظمه 
المكتب الثقافـــي واإلعالمي بالمجلس األعلى 

لشؤون األسرة.
بمشـــاركة  الملتقـــى  فعاليـــات  انطلقـــت 
وحضـــور عـــدد مـــن األديبـــات اإلماراتيـــات 

والعربيـــات المقيمات في الدولة، كما شـــارك 
فيه عدد من أســـاتذة النقـــد األدبي في جامعة 
العفيفـــي  أحمـــد  شـــارك  حيـــث  اإلمـــارات، 
أســـتاذ اللغويات في كلية العلوم اإلنســـانية 
واالجتماعية فـــي جامعة اإلمارات بورقة عمل 
حـــول أدب المرأة في اإلمـــارات والنقد األدبي 
وواقـــع مواكبته للتجربـــة اإلبداعية، وصديق 
محمد جوهر المشـــرف على برامج ودراسات 
المسرح والسينما والكتابة اإلبداعية والفنون 
الجميلة بجامعة اإلمارات بورقة حول الشاعرة 

اإلماراتية بين الموروث والحداثة.
وفي محور تجارب إبداعية رائدة شـــاركت 
القاصة مريم جمعة فرج بســـرد عن مشـــاركة 
المـــرأة المبدعة في أســـباب االنطالقة القوية 
للقصة القصيرة اإلماراتية في سبعينات القرن 
الماضي، كما شاركت في هذا المحور الروائية 
نورة أحمد النومان بشـــرح تجربتها في ريادة 

كتابة روايات الخيال العلمي بالدولة.
وســـمية  العبدولـــي،  نجـــالء  وتطرقـــت 
العبكـــري، ومريـــم الزعابـــي، وآمنـــة عبيـــد 
الشامسي، ووفاء العميمي، وإيمان اليوسف، 
ولولوة المنصوري، إلى تجارب وشهادات في 
أمســـية القراءات القصصية، أما في األمسية 
الشـــعرية فقـــد كانت ثريـــة بتدخـــالت حنان 
المرزوقي، وإيمان اليوسف، وزينب البلوشي، 

وشـــهد العبدولي. واختتـــم الملتقى في اليوم 
الثالـــث 20 مايـــو الجـــاري، بتكريـــم طالبات 
الثانوية الفائزات بجائزة ”مبدعات الثانوية“ 
في مجال الشـــعر، والقصة، والفن التشكيلي، 
وقدمـــت األديبـــة نجيبـــة الرفاعـــي للطالبات 

رؤيتها حول كتاب ”حكايات بنات“.
واســـتضاف الملتقى كعادته في كل دورة 
صوتـــا أدبيا عربيا مـــن األديبـــات العربيات 
المقيمـــات بالدولة، حيث كانت المشـــاركة في 

هذه الدورة للشاعرة ساجدة الموسوي.
وبذلـــك يؤكـــد الملتقى علـــى أهدافه التي 
يسعى من خاللها إلى قيادة التنمية الثقافية، 
واإلعالميـــة، والفكرية فـــي المجتمع، ورعاية 
والفنـــون  اآلداب  مجالـــي  فـــي  الموهوبـــات 

وتحفيزهن.
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ثقافة

حكايات تصدح 

من أعالي الجليل

صورة باألبيض واألسود للفنانة السعودية منال الدويان، في دار كريستي بدبي، خالل املزاد السابع للفن الحديث واملعاصر الدولي في دبي 

} بيــروت - عـــن ”مؤسســـة الرؤى للنشـــر 
والتوزيع“، ودار أبعاد في بيروت، صدر كتاب 
”خيمـــة غـــزة، شـــواهد فلســـطينية من أرض 

النرويج“ للكاتب الفلسطيني نضال حمد.
الكتاب عبـــارة عن سلســـلة من القصص 
التســـجيلية ترصـــد األحـــداث والحـــوارات 
واللقاءات التي شـــهدتها الســـاحة الرئيسية 
في العاصمة النرويجية حيث ُنِصبت الخيمة 
في إطار حملـــة التضامن األممية ضد الحرب 
العدوانيـــة اإلســـرائيلية على قطـــاع غزة في 
العام 2013. قّدم للكتاب الروائي الفلســـطيني 
رشـــاد أبوشـــاور بمقالة تحت عنوان ”خيمة 

المقاوم“.
وفيـــه يتعرض نضـــال حمد إلـــى العروة 
الوثقـــى التـــي جمعتـــه بالكاتب، ســـواء من 
جهة الصداقة الشـــخصية أو من جهة العالقة 
الكفاحية في إطار حركة الثورة الفلسطينية. 
ثـــم يبّين أهميـــة الحكايات الـــواردة في هذا 
الكتاب بما هي نصوص تضاف إلى الميراث 
الثقافي الفلســـطيني الزاخر باألدب المقاوم. 
فهذه النصوص -على ما يبين أبوشاور- هي 

كتاب آخر لفلسطين وللمقاومة.
أمـــا مقدمة الناشـــر التي كتبهـــا الباحث 
اللبنانـــي محمـــود حيدر، جـــاءت لتقدم رؤية 
معرفيـــة وجدانيـــة حـــول الكاتـــب والكتاب، 
ومنها نقـــرأ: تجيئنا شـــواهد ”نضال حمد“ 
مكتظة بلـــون التـــراب، وناضجـــة باألخضر 
المصّفـــى. حتـــى إذا قرأناهـــا، شـــعرنا كأن 

الحكايات تصدح من أعالي الجليل. 

يقام حفـــل توقيع لكتاب {الورد والبطيـــخ} للكاتبة رحاب إبراهيم، 

الصادر عن دار {الكفاح للنشر} يوم غد الجمعة ٢٢ مايو الجاري، في 

مكتبة العبيكان بمدينة الظهران في اململكة السعودية. 

صـــدرت حديثا عن مؤسســـة {حورس الدولية للنشـــر والتوزيع}، 

روايـــة بعنـــوان {مجيتوس} للكاتـــب منير عتيبة مؤســـس مختبر 

السرديات بمكتبة اإلسكندرية.

افتتح في بيت عرار بإربد األردنية، معرض للفن التشكيلي بعنوان 

{عني على الوطن}، للفنان والشاعر واملصور محمد خنفر، وذلك 

ضمن احتفاالت األردن  بعيد االستقالل.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية األردنية، ضمن نشاط 
كتاب األسبوع، الشاعر راتب 

القرشي للحديث عن ديوانه ”عزف 
هادئ“. 

◄يشارك محمد سامح عمرو، 
سفير مصر باليونسكو ورئيس 
المجلس التنفيذي للمنظمة، في 

المنتدى العالمي الثالث حول 
”قوة الحوار بين الثقافات في عالم 
متنوع“، الذي تنظمه حكومة دولة 

أذربيدجان بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو. 

◄صدرت حديثا لألديبة أمل 
عباسي مجموعة قصصية 

بعنوان ”دفقات بصيغة المؤنث“، 
المجموعة تضم ست قصص هي 
قطرات مطر، مذكرة شعر، نغمة، 

وردة، بديع أفروديت وفتاة البحر.  

◄ينظم معهد ”ثربانتس“، 
بالقاهرة، بالتعاون مع دار األوبرا 

المصرية، حفل ”فالمنكو“، وذلك 
يوم األحد 24 مايو الجاري، على 

مسرح الجمهورية بدار األوبرا.

◄عن دار ”البيروني للنشر 
والتوزيع“، بعّمان، صدرت مجموعة 
قصصية بعنوان ”المتمرد: مشاهد 

روائية“، للكاتب أسامة الشريف. 

◄سيتم قريبا إصدار خمسة كتب 
تعنى بتاريخ وآثار والية قسنطينة، 

وفقا لما أفاد به المؤرخ والباحث 
في علم اآلثار بالمركز الجامعي 

لتيبازة عبدالقادر دحدوح.

◄بحث نائب رئيس الوزراء، 
وزير الثقافة الفلسطيني زياد أبو 
عمرو، مع وزير الثقافة اليوناني 

بانايوتيس بانايوتوبولوس، سبل 
تعزيز وتطوير التعاون الثقافي 

بين فلسطين واليونان.

باختصار

شـادي زريبي

”الزلـــو  المجـــري  الروائـــي  افتـــك   {
كراســـناهوركاي“، جائـــزة مان بوكـــر بعد أن 
ضمت القائمة القصيرة أبرز األسماء الروائية 
العالميـــة وهي على التوالـــي: اللبنانية هدى 
بركات والليبـــي إبراهيم الكونـــي واألميركي 
فاني هوي، واألرجنتيني ســـيزار عيرا وماريز 
كوندي من جوادلوب، ومياكوتو من موزمبيق، 
وآالن مـــن الكونغو، ومارلين فـــان من جنوب 

أفريقيا، وأميتاف غوش من الهند. 

كاتب الرؤى

أثنـــى أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم على 
األجـــواء المكثفة فـــي الروايـــة الفائزة، 
وتنـــوع أنمـــاط اللغـــة الســـردية، وقال 
أعضـــاء اللجنـــة إن ما يدهـــش القارئ 
فـــي روايـــة ”ميالنخوليـــا المقاومـــة“ 
لكراســـناهوركاي بشـــكل خـــاص هو 
”الجمـــل الطويلة بشـــكل غيـــر عادي، 
واالنتقـــال الفجائـــي مـــن األجـــواء 
الجـــادة إلى أجواء الجنون ومن ثمة 
إلـــى الســـخرية وأخيرا إلـــى أجواء 
الكآبة، بينما تتطور أحداث الرواية“.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم مارينا وورنر 
”إن الزلـــو كراســـناهوركاي هو كاتـــب الرؤى 
بامتيـــاز، تتســـم أجـــواء رواياتـــه بالتكثيف 

وتعدد األشـــكال الســـردية التي تلتقط أجواء 
العالـــم المعاصر في مشـــاهد يطغـــى عليها 
الرعـــب حينا، وحينا تســـودها الدعابة، وفي 
أحيان كثيرة تصبح جميلة بشـــكل يبعث على 

الصدمة“.
وأضافت وورنـــر أن رواياته ”ميالنخوليا 
هـــي أعمال  و“تانغو الشـــيطان“  المقاومـــة“ 
تتســـم بالخيـــال العميـــق والحـــب متعـــدد 
المستويات، حيث تأخذ الكوميديا اإلنسانية 

منحى مؤلما يرقى بها إلى التسامي.
وسيناريســـت  كاتب  وكراســـزناهوركاي، 
مـــن مواليد قولة بالمجر ســـنة 1954، يعّد من  
في  اســـتحفافا  الكتاب  أكثر 
فرنســـا، بلد اإلقامـــة. يكتب 
من  تسخر  ســـوداوية  أعماال 
تجـــاوز  المعاصـــر.  العالـــم 
وقد  األطلسي،  المحيط  صيته 
أثنى عليه جّل النقاد واعتبروه 
قلما جريئا يخوض في مسائل 
ينـــدر  وسياســـية  اجتماعيـــة 

الحديث عنها.

دوامة حلزونية

 Seiobo There” وقد اشـــتهرت لـــه روايـــة
Below”، حيث ال يقايض فيها كراسزناهوركاي 
مع مسارات الحبكة األرثوذكسية. الرواية هي 
ترتيب زمانـــي وجغرافي مختلف لكنه مرتبط 
موضوعيا مع المقـــدس. كل فصل يدور بقلق 
شـــديد حول موضوع مقدس وهـــو عمل فني 
عظيم أو رمـــز ديني. ُرِقمت الفصول نفســـها 
وفقـــا لمتسلســـلة فيبوناتشـــي التـــي تمتلك 
جذورا في النصوص السنســـكريتية القديمة 
وترتبط بمفهوم الرياضيات المثالية للحلزون 

الذهبي.

فـــي  تقتـــرب  كراســـناهوركاي  عبـــارات 
الشـــكل من دوامة حلزونية غير منتهية، تمتد 
لصفحـــات في زمن ما، دائما تلتف وتعود إلى 
نفســـها من أجل إعادة فوريـــة للدوران، حيث 
الرهبـــة والخـــوف كالهما في مواجهة شـــيء 

آخر.
وكتـــاب ”Seiobo There Below“ في الواقع 
يشـــير إلى أمنية باركس في شكل سردي أكثر 
بوذية من اليهودية والمسيحية، حيث ال يضع 
الكتاب تجربة الحيـــاة على خط ممتد يتحرك 
بوضوح من البداية وحتـــى النهاية لكن، إلى 
حد مـــا،  يحافظ علـــى انتباهنـــا حتى لحظة 
التركيز على ”المذاق اللذيذ للتجربة الحالية“.
وصلـــت رواياتـــه إلـــى اليابـــان وأميركا، 
وترجمـــت جلها إلـــى اللغـــة اإلنكليزية. حلل 

كراســـزناهوركاي في غالب أعماله الكثير من 
صور الحروب الدائرة في القرن العشرين وفي 
أيامنا هذه. قلمه ضد كل الحروب وشـــعاراته 
الســـلم واألمن. نال جائزة كوسيث سنة 2004.  
مـــن أشـــهر أعماله نذكـــر ”تانغو الشـــيطان“ 

و“حرب وحرب“.
وجدير بالذكر أن جائزة البوكر الدولية هي 
من أهم الجوائـــز األدبية المخصصة لألعمال 
الروائيـــة باللغـــة اإلنكليزيـــة، وُتمنح ألفضل 
روايـــة كتبها مواطن مـــن المملكة المتحدة أو 
مـــن دول الكومنولث أو من جمهورية أيرلندا، 
وقيمتها ســـتون ألف إســـترليني، يتم منحها 
للفائز، وُتمنح مرة كل ســـنتين لعمل منشـــور 

أصال باللغة اإلنكليزية أو مترجم إليها.
و“مان بوكر“ من أعرق الجوائز األدبية في 

العالم، وهي تمنح منذ العام 1969، وتؤدي إلى 
ارتفاع كبير في المبيعات واالنتشار العالمي. 
وُمنحـــت الجائزة في الســـابق إلـــى األلباني 
إسماعيل كاداريه والنيجيري تشينوا أتشيبي 
والكندية أليس مونرو واألميركي فيليب روث 
واألميركيـــة ليديـــا دايفيـــس والنيوزيلنديـــة 
إليانور كاتون واألسترالي ريتشارد فالناغان.

 {ميالنخوليا المقاومة} تمنح المجري الزلو كراسزناهوركاي جائزة مان بوكر

بفضــــــل روايته ”ميالنخوليا املقاومة“ فاز الكاتب املجري ”الزلو كراســــــناهوركاي“ بجائزة 
مان بوكر الدولية في دورتها السادســــــة املخصصــــــة للروايات املترجمة إلى اإلنكليزية عن 
لغــــــات أخرى، وذلك في حفل توزيع اجلوائز، أقيم مســــــاء أمس األربعاء 20 مايو اجلاري،  
مبتحف فيكتوريا وألبرت مبدينة لندن، ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها ستون ألف 

جنيه إسترليني.

كراسزناهوركاي  ــات  رواي أجــواء 

ــيــف وتـــعـــدد  ــكــث ــت ــال تـــمـــتـــاز ب

تلتقط  التي  السردية  األشكال 

أجواء العالم املعاصر

 ◄

كاتب ينتقل من األجواء الجادة، 

فأجـــواء الجنـــون ومـــن ثمـــة نحو 

أجـــواء  إلـــى  وأخيـــرا  الســـخرية، 

الكآبة

 ◄

[ مشاهده يطغى عليها الرعب حينا وحينا آخر تسودها الدعابة [ الكوميديا اإلنسانية تأخذ منحى مؤلما يرقى بها إلى التسامي

أعمال كراسزناهوركاي تتسم بالخيال العميق والحب متعدد املستويات

ــــــات الدورة الثانية لـملتقى الشــــــارقة الســــــنوي ألديبات اإلمــــــارات الذي ينظمه  دارت فعالي
املجلس األعلى لشــــــؤون األسرة، وتضمن، على مدار ثالثة أيام، 18 و19 و20 مايو اجلاري 
جلســــــات حوارية ونقدية وأدبية، وتكرمي الفائزات، وحلت ســــــاجدة املوســــــوي ضيفة هذه 

الدورة.

 ملتقى الشارقة لمبدعات اإلمارات يناقش تجاربهن في مجالي اآلداب والفنون
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ثقافة
تنظم الهيئة املصرية العامة للكتاب احتفالية، بمناســـبة صدور 

األعمال املســـرحية الكاملة للكاتب محمد سلماوي، وبلوغه سن 

السبعني، األحد القادم، بالقاهرة.

عن دار الروســـم للصحافة والنشر والتوزيع ببغداد يصدر كتاب 

{عـــكاز تحت ضوء القمـــر: هايكـــو ياباني}، من اختيـــار وترجمة 

سالم داوي.

يحتضـــن املركز الثقافي الجزائري بباريـــس يومي ٢٩ و٣٠ مايو الجاري، 

حفـــال موســـيقيا شـــعبيا ونـــدوات ومعرضـــا للصـــور، تكريمـــا أليقونة 

املوسيقى الشعبية الجزائرية الراحل الهاشمي قروابي.

سليم النجار

} فـــي ما أظـــن، إن الذين ســـتتاح لهم فرصة 
االطـــالع على ديـــوان الشـــاعر حميد ســـعيد 
”أولئك أصحابـــي“ وقراءته قـــراءة قادرة على 
االقتراب من جوهر ما يمثل من تجربة جديدة، 
ال بد أن يشـــكل لهـــم مفاجأة، فهـــو يقترب من 
حدود شعرية مختلفة في قصائد هذا الديوان.
ولعلـــه من المناســـب أن نعرض هنـــا قصائد 
الديوان بشـــخصياتها التـــي تتمثلها من أهم 
الروايـــات العالميـــة، ”تجليـــات المـــاء“ وهي 
تتمثل شـــخصية القبطان -إيهاب- بطل رواية 
”موبـــي ديك“ لهيرمان ملفل. ”يســـأل عوليس.. 
إلـــى أين ســـأمضي“، تســـتحضر شـــخصية 
”عوليس� بطـــل ملحمة شـــاعر اإلغريق األكبر 
”هوميـــروس� وليـــس بطـــل روايـــة ”عوليس� 
لجيمس جويس. ”الشـــيخ يعـــود إلى البحر“ 
تتمثل شـــخصية الصياد العجوز ”سانتياغو“ 
آلرنســـت  والبحـــر“  ”الشـــيخ  روايـــة  بطـــل 
همنغواي. ”جحيم أّنا كارنينا.. وفردوســـها“، 
بطلة رواية ”أّنا  تتمَثل شخصية ”أّنا كارنينا“ 
كارنينا“ لتولســـتوي. ”ملهاة الدكتور زيفاغو“ 
تتمثل شخصية ”زيفاغو“ بطل رواية ”الدكتور 
زيفاغـــو“ لبوريـــس باســـترناك. وغيرهـــا من 
القصائد القائمة على اســـتحضار شـــخصية 
من إحدى الروايات العالمية المعروفة على مّر 

تاريخ الرواية.

تحوالت جمالية

يواصـــل الشـــاعر حميد ســـعيد مســـيرته 
الشـــعرية التي اتسمت منذ بداياتها بتحوالت 
جمالية، اقترنت باإلنســـان والمكان، من خالل 
إضافـــات متعـــددة ومهمة، وتظهـــر في صور 
مختلفـــة من صـــور اإلبـــداع، فـــي كل قصيدة 
جديدة، حتى كأنه ال ينســـى أن تظهر بوضوح 
في معظم قصائده، لذا نرى في ديوانه الجديد 
”أولئك أصحابـــي“ الصادر عـــن االتحاد العام 
بالتعـــاون  الفلســـطينيين  واألدبـــاء  للكتـــاب 
مـــع بيـــت الشـــعر الفلســـطيني فـــي رام الله، 
كيف تتبايـــن قصائده في النهـــل من الذخيرة 

الجمالية وظاللها الموحية، وتتسم كل قصيدة 
بما يساعدها على إبداء دورها المقَدر لها.

يشكل كل هذا التباين بين الظالل الموحية 
والمعانـــي المعبرة، توالدا ســـيميائيا يكرس 
فروقـــا بيـــن كل هذه اآلفـــاق، وبهـــذا التوالد 

الســـيميائي يتحّول النظر إلـــى القصيدة 
مـــرة بعد مرة، وتختفـــي إيحاءات وتولد 
أخرى، وكّل منها خارج من رحم سابقتها 
فـــي شـــكل يبـــدو للمتأمل مثـــل فروع 
الشجرة المتخارجة بعضها من بعض، 
وبهذا تبدأ التحوالت الرحبة الجميلة.
حيث يقول في قصيـــدة ”تجليات 
المـــاء“: ”فـــي مـــا مضـــى../ كانـــت 
األســـاطير تنـــزل حيث نزلـــت/ لقد 
وانطفـــأت..  األســـاطير  شـــاخت 
قناديلها/ أّي أسطورة ستعيد إليك 
ســـطوتك اآلفلْه؟/ ال غرابة.. في ما 

انتهيت إليه“.
ال شـــك في أنهـــا فرصة ذهبية ألي شـــاعر 
حيـــن يوحد األســـطورة بمعانيهـــا المعجمية 
المختلفة وبين رؤيته اإلبداعية، إذ يوحد بين 
األسطورة والماء، في ما يعني في رواية ميدان 
أحداثهـــا البحـــر، بداللة كونها مـــالذا بالغيا 
تنـــزاح فيه الدالالت المعجمية لتدلل على حالة 
جمالية صوفية، حيث يقول ”إياك أن تتمادى.. 
كما كنـــت/ للماء هذي القـــراءة.. يفتح أبوابه 
للمحبيـــن/ ال توقظ الموت ثانيـــة.. ليمّد يديه 
إليه“. وتحتاج هـــذه الصورة المولدة ”الماء/ 
إلى استمرارية تدعم مداها التخييلي،  البحر“ 
ويتبـــع هذا التخييل زيادة فـــي الثراء، مدعما 
بذلـــك فكرته الرئيســـية، متناصا بمشـــبه من 
المشـــابه، مـــع ”صمت البحر“ أشـــهر روايات 
المقاومـــة الفرنســـية إبان االحتـــالل النازي، 
للرســـام والروائي جان بريلير، الذي نشـــرها 
باسم مســـتعار ”فيركور“ وبطلها ”ورنر فون“ 
ضابط ألماني وموســـيقار، حيث يتمثل حميد 

سعيد بعض أحداث الرواية تمثال شعريا.
يذهب حميد ســـعيد بقصيدتـــه إلى أمداء 

بالغـــة المقاومـــة، والبالغـــة فعـــل حضاري، 
وبمناسبة الحديث عن البالغة التي استدعاها 
الشاعر، فهو عادة ما يرجع الباحثون نشأتها 
إلـــى اليونانيين، إذ ينظر إلى السفســـطائيين 
األثينييـــن على أنهم أول مـــن وضع قواعدها 
وتنظيراتهـــا وحولها إلى ممارســـة تعليمية، 
التصـــّور  هـــذا  إطـــار  وفـــي 
المهيمـــن، تحتـــل المؤلفـــات 
البارزة  والالتينيـــة  اليونانية 
حـــول البالغـــة مثـــل ”محاورة 
وكتاب  ألفالطـــون  جورجياس“ 
ألرســـطو، وكتاب  ”فن الخطابة“ 
لشيشـــرون، مكانـــة  ”الخطيـــب“ 

محورية في تاريخ البالغة.
غيـــر أن االكتشـــافات الحديثة 
فـــي المنجز المعرفـــي للحضارات 
القديمة في مصـــر والعراق والهند 
والصين وبالد فـــارس وغيرها، في 
ســـبيلها إلى زعزعة هـــذا التصـــور المتحيز 
حول تاريخ البالغة، ســـواء بوصفها علما، أو 
بوصفها إنتاجا للقول البليغ، لم تكن اختراعا 
يونانيـــا، بل هـــي ثمرة مـــن ثمـــرات التطور 

الحضاري اإلنساني.

سخرية رفيعة

إن الشـــاعر حميد ســـعيد فـــي قصيدة ”لم 
تشـــرق الشـــمس ثانية“ كما في جميع قصائد 
”أولئك أصحابـــي“ اليعيد كتابـــة الرواية، وال 
يستعرض أحداثها فحســـب، بل يقرأها نقديا 
على الصعيديـــن الجمالي والفكري، ويقول ما 

يريد أن يقول، ال ما قاله المؤلف فقط.
أليســـت هذه بالغة جماليـــة اجتماعية في 
آن؟ ترفض الصمت عن أفكار ومقوالت، وتعّري 
الرضا الذي الذ به آخرون في شـــأنها، وتظهر 
قدرة الشـــاعر على إنتاج خطاب جمالي جديد، 

بفعل حيوية اإلبداع ورفض بالغة الرطانة.
ثمة ظاهـــرة تكاد تكـــون عربيـــة بامتياز، 

وهي خلّو الساحة اإلبداعية، شعرية وسواها، 
مـــن الســـخرية الرفيعـــة، وكذلك علـــى صعيد 
التلقـــي، إذ لم يعد ثمة متلق لديه االســـتعداد 
لقبول الفـــرح، حتى كأنه ال يريـــد أن يضحك، 
بل ال يريد أن يبتســـم، وكأن ســـهام التجهم قد 
أصابت الجميع ولم يسلم منها أحد، حتى كأن 
األمر حسم لصالح الكوميديا السوداء، فقارئ 
سيكتشف أن الشاعر  ديوان ”أولئك أصحابي“ 
حميد سعيد تجاوز هذه الظاهرة، كما نرى ذلك 

بوضوح في قصيدته ”صمت البحر.. ثانية“.
إن خروج الشاعر إلى السخرية، هو خروج 
حاسم من حصار الذات والحال وأزماتهما، إلى 
حيث الهدوء واالبتعاد عن االنفعال بالموضوع 
المثير لألســـى، مهما كان لصيقا بالوعي، ومع 
ذلك كان لـــكل مرحلة زمنية مـــن عمر التاريخ، 
مزاجهـــا بشـــأن الســـخرية والضحـــك، وذلك 

بطرفي السخرية، أي صانعها ومتلقيها.
نحن بإزاء نص نخبـــوي بامتياز، كما هي 
تتواشـــج  معظم نصـــوص ”أولئك أصحابي“ 
فيـــه قيم وأفكار وتجـــارب حضارية، متجاوزة 
حواجـــز المكان والزمـــان، وتقيـــم بمزيج من 
الفطـــرة والمعرفة طقوس الوعـــي وتجلياته، 

فتحفر عميقا في الروح والعقل.
والتجربة  إن قصائـــد ”أولئك أصحابـــي“ 
برمتهـــا، يمتـــزج فيهـــا الواقعـــي بالمتخيل، 
وعطش الجسد بنداء الروح الصوفي، ويتشكل 
النص المكتـــوب بتجارب إنســـانية وتمثالت 
ثقافيـــة وحضارية بكل ما فيها من غنى ودفء 

وانفتاح على كل ما هو إنساني.
كمـــا يمثـــل الديـــوان تجربة في مســـتوى 
الحـــوار، ألنه يدور بين شـــاعر مثقف يعشـــق 
الحياة ويعيشـــها، وأســـئلة تنتمي إلى تراث 
حضاري عريق، ينفتح على حضارات إنسانية 
منفتحة علـــى آفاق جغرافية، فالشـــاعر حميد 
ســـعيد في هـــذه التجربة الشـــعرية كان عابرا 
والسياســـية،  واللغوية  اإلثنيـــة  لالنتمـــاءات 
وفيها تفاعل خاص نفيا للذات من أجل إثباتها، 

وانفصاال من أجل اتصال أعمق وأقوى.

 [ حميد سعيد يخوض رحلة جمالية خارج حدود األمكنة واللغة واألجناس

{أولئك أصحابي} قصائد مستخرجة من أهم الروايات العالمية

يتمّثل الشــــــاعر حميد سعيد في قصائد 
شــــــخصيات  ــــــه ”أولئك أصحابي“  ديوان
روائية، استخلصها من عدد من الروايات 
ــــــة واحدة هي  ــــــة، ومن رواية عربي العاملي
ــــــة جنيب محفــــــوظ، كما متثل بعض  ثالثي
ــــــا مركزيا  ــــــات، مكانا وحدث هــــــذه الرواي
في جتربة مختلفــــــة ومنفتحة على عوالم 
ــــــاس الكتابية األخــــــرى ومناخاتها  األجن
باختالف األماكن واجلنســــــيات، فالنص 
ــــــة وأزمنة  الشــــــعري غدا جامعــــــا ألمكن

وشخوص ال يضع حدودا بينها.

ــز بــالــتــوالــد  ــمــي ــت الـــقـــصـــائـــد ت

النظر  يتحول  حيث  السيميائي 

ـــرة بــعــد مـــرة،  ـــى الــقــصــيــدة م إل

وتختفي إيحاءات وتولد أخرى

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضاف المنتدى الثقافي 
لمؤسسة عبدالحميد شومان 

باألردن الشاعر البحريني قاسم 
حداد في أمسية شعرية قدم فيها 

مختارات من قصائده.

◄ ضمن النشاط الثقافي النسوي 
تنظم المكتبة العامة بأبها 

األسبوع القادم، دورة في الفن 
التشكيلي بعنوان ”أساسيات 

الرسم بالرصاص والفحم 
والتكوين اللوني“، للمهتمات بهذا 

الفن.

◄ وقعت الشاعرة اللبنانية نهال 
سكر ديوانها الجديد ”رشفة 

حب“، في قصر األونسكو، بدعوة 
من الحركة الثقافية في لبنان، 

بحضور شخصيات أدبية وفكرية 
واجتماعية.

◄ تقام بالنادي األدبي الثقافي 
في الطائف مساء اليوم مبادرة 
بعنوان ”نشر الثقافة والمعرفة 

الرقمية“، في سعي إلى رفع 
الوعي بأهمية تقنية المعلومات 
وردم الفجوة الرقمية بالمملكة 

السعودية.

باختصار

عقد تسد

أبوبكر العيادي

} فرانـــز كافكا من القالئـــل الذين خلدت 
بنعـــت  مرتبطـــة  وصـــارت  أســـماؤهم 
يخصهم، ألنه نجـــح في خلق عالم خاص 
به، يتميز به عن ســـابقيه، وما الالحقون، 
وإن أبدعوا، ســـوى صـــورة منه ومريدين 
يتشـــبهون به. هذا العالم، الذي بني على 
الالعقالنيـــة واإلكراه وجعـــل الفرد مجرد 
قطعـــة في آلة رهيبة تســـحق بـــال رحمة 
وتوّلـــد في النفـــس مخـــاوف وكوابيس، 
هو الوجه البشـــع للبيروقراطية. نشـــهد 
تعقيداتها اليوم كما كنا نشهدها باألمس، 
حيـــث يتيه المرء لينفـــي خبر وفاته مثال 
ويثبـــت أنه حّي يرزق، ويذوق األمّرين في 
جمع األوراق الثبوتية كي يقيم الدليل على 
أنه المعنّي وليس شخصا آخر يشبهه في 
االسم، ويفني جهده ووقته في التنقل بين 
أقســـام اإلدارة الحكوميـــة للحصول على 
وثيقة يســـتغنى عنها في نهاية المطاف، 
كل ذلك باســـم القانـــون. وكافكا عاين ذلك 
من الداخل، في براغ أواخر القرن التاسع 
عشـــر ومطلع القرن العشـــرين، سواء من 
خالل دراســـته األكاديمية للقانون، أو من 
خالل عملـــه في التأمينات، واكتشـــف أن 
القانون هو بمثابـــة قوة اضطهاد خانقة، 
وفـــي الخضوع له نوع مـــن التواطؤ على 

تدمير العالم.
والبيروقراطيـــة، بوصفهـــا منظومـــة 
معقلنـــة في الظاهـــر، تقوم علـــى تطبيق 
القانـــون وتراتيبـــه، تمنـــع أي شـــكل من 
أشـــكال التكيف، كمـــا بين ماكـــس فيبر، 
وتـــؤدي فـــي الغالـــب إلـــى شـــّل اإلدارة، 
وتكثيـــف الحواجز أمام المواطن العادي. 
وقد أثبتت دراسات الحقة لفريق من علماء 
االجتماع مثل روبرت كينغ ميرتون وألفين 
غولدنر وجيمس مارش وميشيل كروزييه 
أن البيروقراطية المفرطة ينجم عنها خلل 
فـــي المنظومة وحـــّد مـــن ذكاء العاملين 
بها ومن طاقـــة المتعاملين معها، وتخلق 

وضعيات عبثية سوريالية.
هذه البيروقراطية التي استنسخناها 
في مؤسســـاتنا العربية بعلـــل أفظع، هل 
هي قـــدر محتوم ال يمكن الفـــكاك منه، أم 
هي وســـيلة مـــن وســـائل الهيمنـــة على 
مصائر الشعوب، وإهدار لوقتهم وطاقتهم 
فـــي ما ال ينفع حتى يـــزدادوا امتثاال لمن 
بيـــده الحل والربط؟ فـــي كتاب له بعنوان 
”المتاهة“ يبّين الفرنســـي جاك بيشـــو أن 
اإلدارة الفرنسية، رغم دعوات الحكومات 
المتعاقبـــة إلى تبســـيط المعامالت، تظل 
خاضعـــة لبيروقراطيـــة كفكاوية، تشـــكل 
عقبـــة كأداء في وجه الفئـــات االجتماعية 
كافـــة، ألن الغايـــة كمـــا يقول هـــي جعل 
المواطـــن يعيـــش داخـــل متاهـــة، عمال 
بشـــعار ”عّقد َتُســـد“. وإذا كان تيسيوس 
في األســـاطير اليونانيـــة القديمة قد نجا 
من متاهـــة الملك مينوس التـــي بناها له 
ديدالوس بفضل خيط أريان، فإن إنســـان 
هذا العصـــر ال ينفذ من دهاليـــز المتاهة 
البيروقراطية، ولو استعان بألف خيط من 

خيوط أريان.
 * كاتب من تونس مقيم بباريس

الشاعر حميد سعيد في هذه التجربة كان عابرا لالنتماءات اإلثنية واللغوية والسياسية

اج النابي ممدوح فرّ

} ال يطّل اســــم الشــــاعر أمل دنقل إال وتطل 
مصاحبة له معانــــي التمّرد والمقاومة للظلم 
بدءا مــــن ظلم العائلة وانتهــــاء بظلم الحاكم 
المســــتبد، لذا لم يجــــد غضاضة في أن يلقى 
مناصه في ســــبارتكوس محــــّرر العبيد قائال 
«المجــــد للشــــيطان معبــــود الّريــــاح»، وهو 
المعنى الــــذي حّرفه اإلســــالميون، ووصلوا 

إلى تكفير أمل دنقل. 
تعــــّددت روافــــد دنقل الثقافيــــة التي نهل 
منهــــا وإن كان صديقــــي جمــــال عطا يرى أن 
للوجوديــــة ونيتشــــه خاّصة فكــــرة العدمية، 
تأثيرات مهّمــــة، وإن كان هناك من ينكر هذه 
التأثيــــرات الغربيــــة جملــــة وتفصيال، حيث 
يرى أمل صعيدّيا، وفي الرفض واإلباء هذين 
من شــــموخ الصعيدي، وهو ما حدا بوصفه 
بالماركســــي الصعيــــدي كما يصــــّر الدكتور 

أحمد شمس الحجاجي.
المتأّمــــل فــــي تكوين أمل يجــــد أن حياة 
أمل وتربيته الّصارمة التي عاشها في قريته 
وســــط عائلة تعيش في واقع قاهــــر، ما يعّد 
رافدا مهّما في تشــــكيل شــــخصية أمل، حيث 
اليتم والظلم خلقا منه رجال وهو طفل صغير 
لم يتجاوز العاشــــرة، حتى أنــــه كان يرفض 
دخــــول الســــينما ألنــــه ال يليق بشــــاب جاّد 

(وللصدفة أول فيلم دخله كان مصطفى كامل 
بما يحمله مــــن معاني الرجولة والتضحية)، 
كمــــا ظّل ألعوام يرفــــض أكل الحلوى ألنها ال 
ترتبط بالرجولة، واإلحســــاس بالظلم ترجمه 

في قوله:
ورأيــــت ابــــن آدم/ ينصب أســــواره حول 
مزرعة الله،/ يبتاع من حوله حرســــا، ويبيع 
إلخوتــــه/ الخبــــز والمــــاء، يحتلــــب البقرات 

العجاف لتعطى اللبن.
ينتمي أمل إلى عائلة تعّزز صفات القبيلة 
في جنــــوب مصــــر، والحقيقة التــــي تغضب 
الجميع أن شهرة أمل أكسبتها الكثير دون أن 
تقّدم له شــــيئا على اإلطالق، رغم أن عمه كان 
عضوا في مجلس الشورى لدورات ومنخرطا 
في الحزب، وبالمثل صار أنس (أخوه) عضوا 
فــــي البرلمان لدورة واحدة، أنس كان يحتفظ 
بالكثيــــر مــــن الوثائق والقصائــــد المجهولة 
بخط أمل الجميل، أخــــرج بعضها في كتاب، 

لكن ماذا قّدم ألمل؟ الجواب: ال شيء. 
لكن فــــي المقابل ماذا أخــــذ؟ الجواب هو 
أعلم به. الغريب أن أوصياء أمل كثر وأهمهم 
على اإلطــــالق الدكتور جابــــر عصفور، الذي 
كان صديقــــا له، بل إن أمــــل كان يحّبه، حتى 
أنه أوصاه بــــأال يأخذ نقودا مــــن أحد لدفنه 
في بلدتــــه، وأعطى له قيمة مــــا يكفي لذهاب 
األصدقاء لتشييع جنازته، بقدر هذه المكانة 

والعالقة بينهما: ماذا قّدم لصديقه؟ كأســــتاذ 
جامعي لم يقّدم ســــوى قراءات متفرقة لشعر 
أمــــل، ومقدمــــة لديوانه، وإن كانــــت في نظر 
الكثيريــــن، أقّل بكثير مما كتبهــــا عبدالعزيز 
المقالــــح الّشــــاعر اليمني لألعمــــال الكاملة، 
باإلضافــــة إلــــى ندوة فــــي المجلــــس األعلى 

للثقافة عندما كان رئيسه.
أما النمــــوذج األقرب بحكــــم خصوصية 
العالقة، هــــو زوجته عبلــــة الرويني، ال ينكر 
أحــــد حجــــم المعاناة التــــي تحّملتهــــا عبلة 
االبنة األرستقراطية في سبيل حبها ألمل من 
عائلتهــــا، ومن أصدقائها في جريدة األخبار، 
وحتى من أصدقاء أمل أنفســــهم الذين كانوا 
يقدحــــون فيه عنــــد غيابه ويصفونــــه بأقذع 

الصفات المهينة التي ال يتحّملها بشر. 
لكن في المقابل ضّحى أمل بأشياء كثيرة 
في ســــبيل حبه أيضا لعبلــــة، بأن رهن قطعة 
األرض التــــي ورثهــــا عــــن أبيــــه، وأبقاها له 
أعمامه بعد أن استولوا على الجزء األكبر من 
الميراث، ليشتري لها الخاتم األلماس حسب 
اتفاق األم التي أصّرت على طلبها، فاشــــتراه 

لها في كبرياء.
 كمــــا فّكر فــــي الّســــفر للعمل مــــع طالل 
ســــليمان في جريدة الســــفير كمشــــرف على 
الصفحة الثقافية، واألهم أّنه منحها اســــمه 
الغالي الذي صار قرينــــا بها، وقالدتها التي 
تتزّيــــن بها رغم مرور أكثر مــــن 32 عاما على 
رحيلــــه، مــــاذا قّدمت فــــي المقابــــل ألمل؟ ال 
شيء ســــوى كتاب بعنوان الجنوبي، أظهرت 
فيــــه نبلها وصبرها وحّبهــــا ألمل، ال أنكر أّن 
الكتــــاب أضاء الكثير من جوانب أمل، لكن لم 

تنس دورها وال اسمها وال تضحياتها، وكأّنه 
كتــــاب عن ذاتها في صــــورة أمل، إضافة إلى 
ملف فــــي جريدة أخبــــار األدب، ثم فصل في 

كتابها «الشعراء الخوارج».
قد تبدو الحقيقة المرة أّن كّل من يتحّدث 
باســــم أمل هو من أكثر المستفيدين منه دون 
أن يرّد الجميل لما اكتسبه من أمل، فمتى نرّد 

الّدين لصحابه؟

رجال ونساء حول الجنوبي أمل دنقل

تطــــــّل الذكري ٣٢ لرحيل الّشــــــاعر املتمــــــّرد أو الثائر بالقلم أمل دنقل املولود في أســــــرة 
صعيدية عام ١٩٤٠ بقرية القلعة، مركز قفط مبحافظة قنا في صعيد مصر، وتوفي في ٢١ 

مايو عام ١٩٨٣ عن سن ٤٣ سنة.

أمل دنقل كثيرا ما أعطى وقليال جدا ما أخذ

ََ ّ



حامد الكيالني

ــان - يقال إن ”الحقيقة“ خطأ مصحح  } عمّ
باســـتمرار، هذا ما انتهيت إليه قبل أن أغادر 
صالة الحرب العالميـــة األولى التي أودعني 
فيها الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي 
العراقي هيثم فتح اللـــه عزيزة لالطالع على 
معرضه الـــذي أقيم في عّمـــان مؤخرا بقاعة 
المتحـــف الوطني األردني للفنـــون الجميلة، 
وقدم له في كتّيبه األنيق بكلمات على لســـان 
القلب البشـــري إلنقاذ اإلنســـانية من سلسلة 
الحروب وآثارهـــا الكارثية المســـتمرة على 

الرغم من تعاقب األجيال.
”ال للحرب“، صرخة مدوية في قاعة هادئة 
تضم صور الحرب بتبويب احترافي وشروح 
مكثفة لـــكل مجموعة، مع هوامـــش تعريفية 
باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية تحت 

كل صورة.
التنســـيق في الصـــور واإلعداد، يتســـق 
مـــع التأريـــخ الشـــخصي والمهنـــي للفنان 
هيثـــم فتح الله ورؤيتـــه اإلبداعية في تكامل 
التفاصيل الصغيرة، بما يشبه أسلوب تناغم 
عناصر ”المقطوعة الموســـيقية“ التي تبعث 
فـــي النفس الطمأنينة واإلحســـاس باألهمية 
والدقة للمسافات والوحدات الزمنية اعتمادا 
علـــى تدريب مســـبق ال يترك ثغـــرة أو خلال 

يتسلل منها في النهاية إلى المتلقي.
مجموعـــة صور عـــن نشـــاطات وزيارات 
الملك جورج الخامس أثناء ســـنوات الحرب 
(1914 /1918)، وإضـــاءة كتـــب فيهـــا الفنان 
نبـــذة تعريفيـــة لحيـــاة الملـــك ومعايشـــته 
الميدانية للمعارك وتفقده للقوات البريطانية 
وحلفائها، بما يدلل على أهمية المســـؤولية 
الملقاة على القادة في الزمن الصعب لتحقيق 

االنتصار.
مجموعـــة أخـــرى عـــن جبهـــات القتـــال 
الغربيـــة، تبّين بدايـــات اســـتخدام الغازات 
الســـامة وظهـــور الدبابات المدرعة كســـالح 
يحقق عنصر المفاجأة في الحرب، كما عرفت 
الســـماء الطائرات الحربيـــة ألول مرة وكذلك 
المناطيـــد، والمدمـــرات فـــي البحـــر وأيضا 
الغواصات، واألســـلحة الخفيفة والمتوسطة 
كالبنادق والرشاشات والمدفعية، تقف خلف 
كل ذلك المصانع الحربية بتوفيرها لألسلحة 
والعتـــاد ومســـتلزمات إدامة القتال حســـما 

للمعارك.
األميركيـــة  القـــوات  دخـــول  ننســـى  وال 
الحرب إلى جانـــب الحلفاء، لقد أضفى زخما 
قتاليا ومعنويا للجنـــود، الصور توثق ذلك، 
وال ُتغفل أهمية االســـتعدادات اللوجســـتية 
المتعلقة بتأمين التموين للمحاربين من غذاء 
وإســـعافات ومشـــاف ميدانية، مضافا إليها 

الدور اإلنساني لمنظمة الصليب األحمر.
صور أخـــرى تتناول المعـــارك في بلدان 
المشـــرق وشـــمال أفريقيـــا، وهـــي جبهات 
مفتوحـــة مع الدولـــة العثمانية، حاربت فيها 
إلـــى جانـــب اإلنكليز قـــوات ال يســـتهان بها 
مـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا والهنـــد، وبذلك 
أصبح الشـــرق األوسط ساحة لمعارك شرسة 
علـــى إثرهـــا تـــّم احتـــالل العراق وســـوريا 
وفلســـطين، وفي شـــمال أفريقيا تـــّم احتالل 

مصر والســـودان، وتفاعل الفرســـان العرب 
مع الحرب أمال في الخالص من المســـتعمر 
القديم، على الرغم من الدين المشـــترك الذي 
يجمعهم به، لكنهم كانوا تواقين إلى الحرية 
واالســـتقالل بمســـاعدة الوافد الجديد الذي 
وضعـــوا فيه ثقتهم المتالك حق تقرير مصير 

أمتهم في المستقبل.

حضور عربي

للعراق والعـــرب حصة مؤثرة من الصور 
عن مدنهم وواقـــع الحـــرب والمقاتلين وعن 
أســـلوب حياتهـــم وأزيائهـــم وتدريبهم وعن 
الشخصيات الالمعة من أبطال الثورة العربية 

التي انطلقت من أرض نجد والحجاز.
ألســـرى الحرب وقـــع آخر يتـــرّدد صداه 
فـــي التقـــاط الفنان هيثـــم فتح اللـــه لمعنى 
االســـتمرار علـــى قيـــد الحيـــاة والنجاة من 
الحرب، ألنه يؤكـــد على مالمح الفرح البادية 
على وجوه األسرى واالبتسامة على ثغورهم، 
في زمن الموت واإلبادات البشـــرية الواسعة، 
إنها تبدو صادمة وغير منسجمة مع الواقع، 

لكنها الحياة!
المعلومة المدونة تســـجل 514 معســـكرا 
لألســـرى موزعة على مســـاحات مترامية من 
العالم الستيعاب أعدادهم الهائلة، ثم يذكرنا 
بالوكالـــة الدولية ألســـرى الحـــرب العالمية 
األولـــى وإنجازهـــا لمـــا يقـــارب 6 مالييـــن 
بطاقة تعريفية، وإرســـالها مليون و800 ألف 
طـــرد إغاثة، ونقلها للرســـائل بين األســـرى 
وعوائلهم، والفنان يتســـاءل عن كيفية إدارة 
شؤونهم وحاجاتهم اإلنسانية األساسية!؟

وفي مالحظـــة نقلتها إلى صاحب صرخة 
”ال للحـــرب“، فناننا هيثم فتح الله، عن ســـبب 
غيـــاب الصـــور المباشـــرة لمآســـي الموت 
والجثث والعذاب اإلنساني وحجم الخسائر 
فـــي صفـــوف المتحاربيـــن، أو القتلى تحت 
األنقاض واألطالل، وللفـــزع في مدن الخراب 
والجوع والتشرد والمهانة، وهذا هو عنصر 
االســـتفزاز المطلوب إلطالق صرخة الرفض 

الكبرى للحرب.
قال فتح الله: لم تكن لي الرغبة في عرض 
صـــور المـــوت والقبـــح والبشـــاعة، لتفادي 
ترســـيخ مفاهيم االبتذال في الحياة البشرية 
وحتميـــة التوقف عند الحـــدود الفاصلة بين 

الحيـــاة والموت، وإلعطاء الفرصة إلى المثل 
والقيـــم العليا لإلنســـانية بالنمـــو في ذاكرة 
أجيالنا، التي أســـرفت عليهـــا وقائع حياتنا 
الممزقـــة بالعنـــف المتعـــدد والمنتشـــر في 

الفضاء المفتوح لإلعالم ووسائل االتصال.
أردتـــه، والـــكالم ال يزال لهيثـــم، معرضا 
يوثق صورا لحرب كونيـــة مضت عليها 100 
ســـنة، وتلتها من بعد ذلك حرب كونية ثانية 
ومعـــارك ونزاعات دوليـــة وإقليمية وحروب 
أهلية، وما زال األبرياء يدفعون حياتهم ثمنا 
ألطماع أشخاص مرضى يتعاطون السياسة 
والسلطة وتبادل االنتقام… ”ال للحرب“، تعني 
كفى، يجـــب إيقاف الحروب والتحول للحوار 
والتعايـــش مـــن أجـــل الحيـــاة وغـــد أفضل 

لإلنسانية.
اســـتحضرت مـــع وجهة نظـــره الصراع 
األزلي بيـــن الشـــخصيات األســـطورية عند 
اليونان، وطافت حينها ربات الفنون وأرواح 
الغابات واصطدمت بصواعـــق الحرب التي 

أحرقت الغابات وحّولتها إلى رماد.
حماقـــة جميلـــة يرتكبها الكاتـــب عندما 
يرقص فـــوق بقايا الكلمات وحيدا مع طفلين 
وســـيدة من عائلته، في صالة هادئة وإضاءة 
مريحة، على جدرانهـــا مرت الحرب العالمية 
األولـــى منذ 100 عـــام، تصهل فيهـــا الخيول 
محاولـــة النجاة من األوحـــال، ومدافع تطلق 
نيرانهـــا على جدار آخر محصـــن بالخنادق، 
وجرحى ينظرون إلى أخيلة أحبائهم في آخر 

ممرات األمل.
تنتقـــل األرض علـــى الجـــدران وتتغيـــر 
الرايات وأزياء المقاتلين والوجوه وتتداخل 
الصـــور، جنود وقـــادة وملـــوك واجتماعات 
وهدير دبابات ودوّي قنابل وطائرات تكتشف 
ســـقف الموت، ومخابز ال تكـــف عن مالحقة 
العدو األول للكائن البشري، تحاول االنتصار 
علـــى الجوع بتكديـــس الخبز، كمـــا تتكدس 

القنابل لتسكت جوع المدافع.

حرب هادئة

كانـــت الحرب تشـــتعل في صالـــة هادئة، 
بحجـــم األرض، لـــم يكـــن فيها أحد ســـواي 
وطفليـــن ال يباليان بالحرب وال بالموت، كانا 
يضحكان وسط صالة اجتمعت فيها البشرية 
إليقـــاف الحـــب، وقطـــع نســـل الموســـيقى، 

وتشـــريد العاطفة، وإلحـــاق األذى بالكلمات، 
وطرد األرض، أّمنا، ”ست الحبايب“ والوجود 
مـــن عائلـــة اإلنســـانية، وإطالق النـــار على 

العناق وشفاه العشاق.
أنتقل مـــن جدار إلى جـــدار، ومن صورة 
إلى صورة، وأنا أتلقف ســـقوط أصدقائي من 
فوق جدران الحـــروب التي مررنا بها وحجم 
الخراب، لكنني انتبهت إلى الطفلين يتبادالن 
التهـــم الســـخيفة ثم يتعانقان ثـــم يضحكان 
للحيـــاة، كـــم يكلفنـــا إنشـــاء عائلة ســـعيدة 
تتجـــاوز الحـــروب، عائلة تنتمـــي إلى حكمة 

”من نحن جميعا، بعد 100 عام؟“.
الفنان هيثم فتح الله، أقدم على التضحية 
بعدسته، ليوصل رسائل الجنود المجهولين 
من المصوريـــن الذين وثقوا تفاصيل الحرب 
وكاميراتهـــم  القديمـــة  عيونهـــم  بعدســـات 
البدائيـــة قياســـا للتقـــدم الكبيـــر والطفرات 

الهائلة في عالم التصوير.
”ال للحـــرب“، اســـتعادة للوحـــة الرغبـــة 
اإلنسانية في تالفي تكرار المآسي، وانحياز 
إلى األثر تـــاركا للمتلقـــي التحديق في جهد 
وتضحيات المصوريـــن لتوثيق الحرب بكل 
إكسســـوارات فصولهـــا، حتى ينتـــزع إدانة 
واضحة عمرهـــا 100 عام يرفعها في وجه كل 
من يساهم في زراعة ألغام الصراعات الدامية 

بين البشر في كل زمان ومكان.
الصور، صرخات لن تتوقف ضّد الحرب، 
إنها اللوعـــة المترامية علـــى وجوه ابتعدت 

كثيرا عن وطنها األم.
”ال للحرب“، صرخات في صالة، تستجمع 
قواهـــا لرفض مـــا يجري من انتهـــاكات على 

األرض.
صـــور المعـــرض مأخـــوذة مـــن جريدة 
”الحقيقـــة“ اللندنية، التي تصـــدر عددين في 
الشهر لتغطية نشاط قوات الحلفاء بالصور، 
وقد غطت أغلب جبهات القتال، وطبعت لبالد 

المشرق بأربع لغات من بينها العربية.
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تشكيل
[ 100 عام على الحرب العالمية األولى ومآسيها  [ معرض توثيقي عن حرب مشتعلة في صالة هادئة
الفوتوغرافي العراقي هيثم فتح الله يصرخ من عمان {ال للحرب}

تطوع الفوتوغرافي الســـعودي يوســـف المســـعود لطرح 

برنامـــج {ومضات في تصوير البورتريه} بوســـائل التواصل 

االجتماعي للتعريف بهذا الفن.

يختتـــم اليوم الخميـــس 21 مايو بقاعة الباب بســـاحة األوبرا 

بالقاهرة، المعرض الشـــخصي التاســـع للتشـــكيلي المصري 

وليد جاهين، وقد انتظم تحت عنوان {إلى اآلخر}.

أقيم مؤخرا في لندن معرض للصور والرسوم، قدم فيه ما تعيشه 

المرأة المســـلمة من مضايقات في بريطانيـــا، إلى جانب ما تحققه 

من نجاحات وقدرة على االندماج في الحياة البريطانية.

الخميس 2015/05/21 - السنة 37 العدد 9924

األميرة ريم علي تفتتح معرض {ال للحرب} للعراقي هيثم فتح الله

الجمال محملة بالعلف في فلسطين (1917)

 للعـــراق والعرب حصـــة مؤثرة من 

الصـــور عـــن مدنهم وواقـــع الحرب 

أســـلوب حياتهم  واملقاتلني وعن 

وأزيائهم وتدريبهم

 ◄

هيثم فتح الله، أقدم على التضحية 

بعدســـته، ليوصل رســـائل الجنود 

املجهولـــني من املصوريـــن الذين 

وثقوا تفاصيل الحرب بعدساتهم

 ◄

ــــــح مؤخرا بقاعــــــة املتحــــــف الوطني  افتت
ــــــي للفنون اجلميلة، معرض الصور  األردن
التوثيقــــــي مبناســــــبة ذكرى مــــــرور 100 
ــــــة األولى (1914  عــــــام على احلرب العاملي
ــــــان الفوتوغرافــــــي العراقي  /1918)، للفن

هيثم فتح الله حتت عنوان ”ال للحرب“.

ميموزا العراوي

} كلما دار الحديث بين اثنين حول الفرق 
ما بيــــن الفن الحديــــث والفــــن المعاصر، 
انتهى األمر إلى تراشــــق كالمي، هدفه نيل 
اعتراف اآلخر بأن هذا الفن أهم من ذاك أو 
بالعكس. نتيجة لذلــــك غالبا ما يقع األول، 
أي الفن الحديــــث، ضحية الثاني أو يظهر 

مهزوما وأقل قيمة منه.
من وجهة نظر تاريخية، إن الفن الحديث 
هــــو الذي ظهر فــــي أواخر القرن التاســــع 
عشر وانتهى في أواسط القرن العشرين. ال 
يذكر هذا الفن إّال مرتبطا بالمدارس الفنية 
التي نشأت خالله كاالنطباعية والوحشية 
والفطريــــة والتكعيبيــــة والدادائية والتي 

كان لها أثر كبير على ما جاء من بعدها.
أما الفــــن المعاصر فبرز منذ عشــــرين 
ســــنة على أبعد تقدير، ويتمثل في األعمال 
التي ينتجها فنانون ينتمون إلى الحاضر، 
ويعبرون عنه من خالل تقنياته ومساحاته 
المفتوحة علــــى مواضيع تقع خارج حدود 

اللوحة.
المتحمسون لما يسمى بالفن المعاصر 
يعتبرونــــه أعلى شــــأنا من الفــــن الحديث، 
ألنه نتاج هذا العصر من حيث اســــتخدامه 
التقنيــــات الحديثة والرقمية التي غالبا ما 
ترافق األعمال أو تنســــج به، أو من ناحية 
المضمون الذي ينتقد األزمات السياســــية 

واآلفات االجتماعية.
الفــــن  أن  المتحمســــون  هــــؤالء  يــــرى 
الحديث علــــى الرغم من أهميتــــه، هو ردة 
فعل شــــخصية على واقع ما أو على طريقة 
التصويــــر التقليدية الســــائدة آنــــذاك، ما 
يجعلــــه أقــــل شــــمولية وأهمية مــــن الفن 
المعاصــــر الخارج عن مكانــــه والمتخطي 
لزمانه عبر أفكار ومعان يشــــوبها غموض 

يصل إلى حدود اإلبهام.
يتــــّم في العديد من المعــــارض الدولية 
إلى وضع األعمال المصنفة بالفن الحديث 
والخارجــــة عن فلك ”المعاصــــرة“ في حيز 
الفــــن  يضــــم  ال  ”نوســــتالجي“،  متحفــــي 
المســــمى بالمعاصــــر على اعتبــــار أنهما 
يختلفان عن بعضهما من حيث الطروحات 

واألساليب وزمن اإلنتاج.
هو األجدر  ومع ذلك فـ“الفــــن الحديث“ 
بــــأن يعتبــــر األشــــمل إن كان ال بــــّد مــــن 
التصنيف. فهــــو خالفا للفــــن المعاصر ال 
يحتاج فــــي معظمه إلى نصــــوص مرافقة 
”تفســــره“، بل يكتفي ببصريتــــه ليدل على 

موضوعه.
إضافة إلى ذلك يبدو اتهام الفن الحديث 
بأنه أقل أهمية، ألنه ردة فعل شــــخصية أو 
ثورة على المــــوروث متجنيا، وفيه الكثير 
مــــن االســــتخفاف وإّال لــــزم -على ســــبيل 
للفنان  المثــــال- اعتبار لوحــــة ”الصرخة“ 
إدوارد مونــــش تعبيــــرا عــــن وجع ضرس 
ألّم به شــــخصيا دون ســــائر الكائنات، ما 
يستوجب وضعها في عتمة األقبية الرطبة.

”الفن الحديث“ الذي يعتمد السوريالية 
والرمزية أو غيرها من األساليب التعبيرية، 
والعنصريــــة  الحــــروب  يــــزال  وال  انتقــــد 
اآلفــــات  مــــن  وغيرهــــا  والدكتاتوريــــات 

المعاصرة.
الفــــن المعاصــــر يتكلم عــــن الهواجس 
اإلنســــانية واألحــــالم والذكريــــات الفردية 
ولكن بأساليب مختلفة. فهو فن متعال، لذا 
وجب على مشاهد األعمال أن يكون مطلعا، 
أو حتى متعمقا في أعمال فكرية وفلســــفية 

لكي يفهم العمل.
يشــــترك هــــذان النوعان مــــن الفن في 
مواجهتهما لواقع إنســــاني يــــزداد تأزما، 
ويشــــتركان في تقديمهما لنــــص فني قابل 

للقراءة بأشكال مختلفة.
أمــــا إذا كان التصنيــــف الزمني، هو ما 
يهب الفنون قيمتها ويعلي من شأنها، فأّي 
حيز خصص لمعنى الفن بشــــكل عام؟ ربما 
لذلك يقوم الجدل وال يهدأ في العالم أجمع 
علــــى ما يمكن اعتباره فنا أو ظاهرة تافهة 

يجب تجاهلها.
وإذا كانت األعمال التشــــكيلية وخاصة 
العربيــــة منهــــا، المرســــومة علــــى قماش 
تقليدي مشــــدود على دعائم خشبية والتي 
تصور بأســــاليب إبداعية مختلفة الجرائم 
التــــي ترتكــــب فــــي حق اإلنســــان ليســــت 
”باألعمال المعاصرة“، فما هي تماما إذن؟

واألهم من ذلك كيف بوسعنا النظر إلى 
األعمال التي تنتمي إلى الفن الحديث، مثل 
لوحة رونيه ماغريت التي تحمل اسم ”ابن 
اإلنســــان“، حينما نجد صورا لها مرفوعة 
حديثا في طهــــران إلى جانب أعمال أخرى 
مــــن الفــــن الحديث، بــــدال عــــن الملصقات 

اإلعالنية المناوئة ألميركا؟
أليســــت خارجة مــــن حــــدود عصرها، 
لتشــــهد بوضــــوح -فيــــه قــــدر كبيــــر مــــن 
السياســــة  تحــــّوالت  علــــى  الســــخرية- 

اإليرانية؟
* ناقدة من لبنان

 ماغريت في إيران
ّ



} لندن - منذ أقلع دانييل عن تدخني ســـجائر 
(مارلبورو اليتس) قبل خمس ســـنوات صارت 
عادتـــه األثيرة مضـــغ علكـــة النيكوتني بنكهة 
الفاكهـــة التـــي تباع في صورة شـــرائط أنيقة 
في عبوات ســـهلة الفتح ويتنـــاول من 12 إلى 
15 قطعـــة منها يوميا، ويقول إنه يحتفظ بعدد 
كبيـــر منها في كل مكان يرتاده .. لكنه ال يعتبر 

نفسه مدمنا على النيكوتني.
ومثله مثـــل كثيرين يرى دانييـــل أن علكة 
النيكوتـــني أقـــل ضـــررا بالنســـبة إليـــه مـــن 
التدخـــني، فيما يجمـــع األطباء علـــى ذلك في 
شـــتى أرجاء العالم قائلني بأنـــه عندما تخلى 
عن الســـجائر فإنه أزاح جانـــب 90 باملئة على 

األقل من املخاطر الصحية لهذه العادة.
ومـــع ذلـــك فـــإن احتمـــال إدمـــان الناس 
للنيكوتني -لكن أال يتوفوا بسببه- ال يزال في 
صميم جدل صاخب داخل األوســـاط العلمية. 
وال يشك العلماء في احتمال إدمان النيكوتني، 
لكـــن البعض يتســـاءل عمـــا إذا كانـــت جرعة 
يومية منه غير ضارة مثلها مثل الكافيني الذي 

يتناوله الكثيرون منا في قهوة الصباح.
واحتدمت حدة هذا اجلدل مع ازدياد شعبية 
الســـجائر اإللكترونية -التي تعمـــل ببطارية 
إلنتـــاج كميـــات مقننة مـــن بخـــار النيكوتني 
بطريقة آمنة من خالل تســـخني ســـائل مشبع 
بالنيكوتني إلنتاج بخار يستنشقه املدخن بدال 

من حرق التبغ- وهي الســـجائر التي 
ساعدت البعض على اإلقالع عن 

التدخني.
أن  فكـــرة  وتتعـــارض 

على  ينطوي  النيكوتـــني 
ضـــرر قليل نســـبيا مع 
الســـلبية  الصـــورة 
عن هـــذه املـــادة التي 
مدار  علـــى  تراكمـــت 
عشرات السنني حتى 
صار التدخني خطرا 

صحيا محققا.

ويـــرى علمـــاء النفـــس ومتخصصون في 
إدمان التبغ -منهم البعض في مختبرات عاملية 
كبيـــرة ببريطانيا- أن الوقـــت قد حان للتمييز 
بشكل جلي بني النيكوتني والتدخني. ويقولون 
إن األدلـــة تشـــير إلى أن التدخـــني هو اجلاني 

وليس النيكوتني.
وقالـــت آن مكنيـــل، أســـتاذة إدمـــان التبغ 
مبعهـــد الصحـــة النفســـية والطب النفســـي 
وعلـــوم األعصاب بكليـــة كينجز بلنـــدن التي 
أمضـــت حياتهـــا العمليـــة في إجـــراء أبحاث 
عن ســـبل إقناع الناس باإلقـــالع عن التدخني، 
”علينا أن منحو الصورة الســـلبية السيئة عن 

النيكوتني“.
أن  الدراســـات  بعـــض  نتائـــج  وأظهـــرت 
النيكوتـــني مثله مثل الكافيـــني ميكن أن تكون 
له آثار إيجابية فهو منشـــط يســـهم في زيادة 
ضربـــات القلب ويرفع من ســـرعة اســـتجابة 
اجلسم لإلشارات اخلاصة باحلواس، كما أنه 
يقلل من التوتر ويشحذ القدرات الذهنية للمخ.

كل ذلـــك يثيـــر بضع أســـئلة: هل بوســـع 
النيكوتـــني أن يقـــوي القـــدرات الذهنيـــة 
للشـــبان كي يســـتوعبوا مواد دراســـية 
أصعـــب؟ أو بالنســـبة إلـــى املجتمـــع 
الـــذي يكثر بـــه كبار الســـن فهل تفيد 
مميزاتـــه املنشـــطة من يعانـــون من 
بـــطء التفكير كـــي يتجنبـــوا تدهور 
مبرض  املرتبطة  اإلدراكية  اإلمكانات 
خرف الشيخوخة؟ وهل يبطئ من 
تقدم أعراض مرض الشـــلل 

الرعاش؟
حتـــى اآلن ال تـــزال 
شـــافية  غير  اإلجابـــات 
كما أن تفاوت اآلراء يرجع 
سياســـية  أســـباب  إلـــى 
ووجدانية وأيضا علمية.
وقالـــت مكنيـــل إن 
فـــي  جتـــئ  أبحاثهـــا 
جـــزء منهـــا تكرميـــا 

ألستاذها ومعلمها الســـابق بكلية كينجز عالم 
الطب النفسي البريطاني مايك راسل الذي كان 
منذ نحو 40 عاما واحدا من أوائل العلماء الذين 
يشـــيرون إلى أن الناس ”يدخنون لالســـتمتاع 
بالنيكوتني لكنهم ميوتون بســـبب القار“، وهي 
فكرة ســـاعدت في إرساء أسس ودعائم تقنيات 
وسوق العالج باستبدال النيكوتني ومنها علكة 
النيكوتـــني والرقـــع التي توضـــع حتت اجللد 
للمساعدة على اإلقالع عن التدخني والبخاخات 

وحديثا السجائر اإللكترونية.
ويقـــول مايـــك دوب أســـتاذ السياســـات 
الصحيـــة بجامعـــة كيرتـــن في أســـتراليا إن 
بعض العلماء يشـــيرون إلـــى أن صناعة التبغ 
استغلت رؤية راســـل وظلت تطلق لعدة عقود 
وعـــودا وهمية خادعة بإنتاج ســـجائر (اليت) 
ذات محتـــوى أقل من املواد الضارة األمر الذي 

اجتذب املزيد من املدخنني.
وقالت مكنيل إن أحد أسباب إدمان التدخني 
هو الكفاءة العالية التي ينتشر بها النيكوتني 
في اجلســـم ”فتدخني ســـيجارة تبغ واحد هي 
مـــن أفضل الطـــرق لتوصيـــل النيكوتني للمخ 
وأثره أســـرع حتى من احلقن في الوريد“. كما 
أن شـــركات صناعة السجائر تستخدم مختلف 
املـــواد الكيماوية جلعـــل نيكونني الســـجائر 

أكثـــر فاعلية وقـــوة. والنيكوتـــني النقي ميكن 
أن يســـبب الوفاة لو مت تعاطيه بكميات كبيرة 
وثمة شـــواهد على أنه قد يسبب تشوهات في 
منو املخ لدى البالغني، ال سيما في مناطق املخ 

اخلاصة بالذكاء واللغة والذاكرة.
وتقول منظمة الصحة العاملية إن التدخني 
يقتـــل نصف عـــدد مدمنيـــه عالوة علـــى 600 
ألف شـــخص ســـنويا ممن ال يدخنـــون لكنهم 
يتعرضون ملخاطر التدخني الســـلبي ما يجعل 
التدخني أكبر مســـبب للوفيات في العالم، فيما 
تشير التوقعات إلى أن إجمالي املتوفني بسبب 
التدخني ســـيصل إلى مليار شخص في نهاية 

القرن احلالي.
واكتشفت دراســـة حديثة قام بها فريق من 
الباحثـــني من جامعـــة (ناغويـــا) اليابانية أن 
التدخني يدمر مقدرة اجللد على جتديد نفســـه 
بفاعلية وبالتالي يســـرع ظهور عالمات الهرم 

عليه. وهـــذا يؤيد ما كان يعتقـــده العلماء من 
كون التدخني يجعل اإلنســـان يهرم قبل بلوغه 
ســـن الهرم بالنظر لظهور مزيـــد من التجاعيد 

على اجللد وخاصة املرأة.
ويشـــرح فريـــق البحث كيفيـــة تأثر اجللد 
بالتدخـــني بقولهـــم: إن اخلليـــة التي تتعرض 
للدخـــان تفرز أكثر مـــن غيرها بكثيـــر أنزميا 
مســـؤوال عـــن إتالف اجللـــد، وذلـــك أن اجللد 
يبقـــى صحيحـــا نضرا ملـــا جعل اللـــه فيه من 
اآلليـــة احليوية التي متكنه من جتديد نفســـه 
باســـتمرار. وهذه العملية تعتمـــد على توازن 
دقيـــق بـــني ســـرعة التلـــف وســـرعة التجديد 
باألنســـجة البديلـــة، فيقوم اجللـــد بالتخلص 
من اجللد القـــدمي التالف عبر إفرازه ألنزميات 

تدعى (آم أم بي).
ووجـــد الباحثـــون اليابانيـــون أن خاليا 
اجللد التي تتعرض لدخان السجائر تفرز هذه 
األنزميات بســـرعة أكبر من السرعة الطبيعية. 
فيتسبب ذلك في إرهاق تلك اخلاليا واستنزاف 

ما تفرزه من تلك األنزميات.
ووجـــد من خالل تلـــك الدراســـة أيضا أن 
التدخـــني يقلل مقدرة اخلاليا على إفراز ألياف 
(الكوالجـــني) الذي يعتبر املادة األساســـية في 

اجللد بنسبة 40 باملئة عن الطبيعي.

النيكوتين كالكافيين له آثار إيجابية

17 الخميس 2015/05/21 - السنة 37 العدد 9924

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يســــــعى عدد من العلماء إلى تبرئة النيكوتني من املضاعفات الصحية اخلطيرة التي يخلفها 
التدخــــــني، وفي الوقت الذي يؤيدون تســــــببه في اإلدمان على الســــــجائر ال يرون ضيرا في 

تعاطي بضع جرعات يومية لها نفس مفعول الكافيني باجلسم.

شركات صناعة السجائر تستخدم 

مختلـــف المـــواد الكيماوية لجعل 

نيكوتين الســـجائر أكثـــر فاعلية 

وقوة

 ◄

ســـرعة  مـــن  يرفـــع  النيكوتيـــن 

لإلشـــارات  الجســـم  اســـتجابة 

الخاصـــة بالحـــواس، ويقلـــل من 

التوتر

 ◄

[ التدخني املخفف يعادل مفعول فنجان من القهوة [ الكافيني ينشط مراكز الذاكرة في املخ

◄ توصلت دراسة أميركية  إلى أن 
الرجال الذين يعانون من السمنة هم 
أكثر عرضة مبعدل 34 باملئة لإلصابة 
بجلطة من نظرائهم الذين ال يعانون 

من السمنة.

◄ أوضح خبراء أن الشعور باجلوع 
لدى مرضى فقدان الشهية العصبي 
يشكل وسيلة للتغلب على املشاعر 

السلبية، مثل الضغط العصبي 
واخلوف، وعلى املدى البعيد يتطور 

هذا السلوك ويصل إلى مرحلة 
اإلدمان.

◄ ينصح أطباء  األشخاص البالغني 
بوضع ما يتراوح بني ثالثني وأربعني 

ملليلترا من واقي الشمس  من أجل 
توفير درجة حماية كافية للجسم 
بأكمله، وشددوا على أنه ينبغي 

أيضا إعادة وضعه كل ساعتني حتى 
 وإن كان مقاوما للماء.

◄ قال مسؤول للصحة في غينيا إن 
البالد شهدت عددا جديدا من حاالت 
اإلصابة باإليبوال بسبب العدوى في 

مراسم اجلنازات، في مؤشر مثير 
للقلق.

◄ ذكر باحثون من جامعة أريزونا 
األميركية أنه ميكن استبدال القهوة 

بالشوكوالتة الداكنة، كونها أكثر 
فاعلية في حتفيز النشاط والقضاء 
على اخلمول. واكتشفوا أنها تزيد 

من تدفق الدم إلى الدماغ، األمر الذي 
يحفز التركيز.

◄ بني خبراء أن الفيتامني ك املتوفر 
في البروكلي والسبانخ يساعد في 
عملية جتلط الدم لألطفال، ال سيما 

حديثي الوالدة.

حذر خبراء من استســـهال تعاطي األطفال لألدوية العشـــبية، 

وأشارت إلى أن األغذية النباتية العالجية التي تقتنيها العائالت 

ال تعني تلقائيا أنها آمنة أو مناسبة صحيا لألطفال.

ذكـــر باحثـــون أن اإلفـــراط في النـــوم يضاعف 3 مـــرات خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية بني من لهم ضغط الدم املرتفع، 

والذين ينامون أقل من 5 ساعات عرضة لنزيف املخ.

أوصى صيادلة أملان بقياس ضغط الدم بصفة منتظمة، نظرا 

ألنه ال تتم مالحظة ارتفاع ضغط الدم فورا، مع العلم أن القيمة 

الطبيعية لضغط الدم هي 120/80 ميلليمتر زئبق.

متخصصون في إدمان التبغ: التدخين هو الجاني وليس النيكوتين

أماين حسن

} الشـــعور بتنميـــل األطـــراف أحـــد مظاهر 
احليـــاة اليوميـــة واألعراض التـــي يواجهها 
الكثيـــرون فـــي يومهم الطبيعـــي، غير أن ذلك 
التنميـــل وفق مـــا يؤكده األطباء، لـــه نوعان، 
األول هـــو ”التنميـــل العرضـــي“ والثاني هو 
”التنميـــل الطبيعي“، وقد يتحـــول األخير إلى 
تنميل مرضي حال عـــدم االعتناء به، فيتحول 

تدريجيا من عرضي إلى مرض.
والتنميل هـــو وخز أو شـــعور غير مريح 
باألطـــراف مع غياب الشـــعور باجللد أو أحد 
األطـــراف مع وخـــز متفاوت احلـــدة في مكان 

التنميل.
ويوضح أســـتاذ جراحة املـــخ واألعصاب 
بكليـــة طب القصـــر العيني بالقاهـــرة رئيس 
اجلمعية املصرية جلراحي األعصاب، الدكتور 
مصطفى قطب، أن هناك الكثير من املســـببات 
للتنميل، حيث أنه يعد شعورا طبيعيا نتيجة 

الضغط على األعصاب.
وأشـــار إلى أن هناك تنميل مرضي وآخر 
طبيعي وغير مرضي. وفســـر ذلـــك قائال: إذا 
اســـتمر التنميـــل أكثـــر من ســـاعتني وصوال 
للشـــعور بآالم متصلـــة دون توقـــف، البد من 

استشـــارة الطبيب، وفي البداية يكون طبيب 
متخصـــص باملـــخ واألعصاب، ومع األشـــعة 
سيتضح أســـباب الشـــعور بالتنميل حتديدا 

ملعاجلتها في إطارها الصحيح.

وتابـــع: هناك مســـببات عديـــدة للتنميل 
املرضي من أبرزها مرض الســـكر، الذي يؤدي 
إلـــى تنميل األطـــراف، إلى جانـــب قصور في 
الدورة الدمويـــة وتصلب الشـــرايني، وأيضا 

وجود مشاكل في العمود الفقري، حيث يسبب 
ذلك تنميال في األطراف وذلك نتيجة مشـــاكل 
في الفقرات العنقية أو القطنية وهو ما يؤدي 

إلى الضغط على أعصاب اليد والقدمني.
ونصح بأنه ”مع الشـــعور بالتنميل الزائد 
البد من إجراء فحوصات للسكر، وذلك حتسبا 
ألن يكون هناك بداية لهذا املرض، كذلك فحص 

امللف املرضي واألمراض الوراثية بالعائلة“.
ووفقا ملا أكدته منظمة الصحة العاملية، فإن 
قرابة 347 مليون شـــخص حول العالم يعانون 
مـــن مـــرض الســـكر بدرجاته، حيـــث أنه أحد 
األمراض األكثر شيوعا، ويصاحبه بالضرورة 
الشـــعور بالتنميـــل، لهـــذا وجـــب اخلضوع 
للفحوصات واألشـــعة. ويفســـر االرتباط بني 
تنميل األطراف والســـكر نتيجة نقص نســـبة 
السكر في الدم وهو ما يسبب الكسل في حركة 

األطراف وأحيانا عدم الشعور بها.
كمـــا يعتبـــر التنميل أحد أعـــراض مرض 
الروماتيزم، كما أن أكثر األعراض شـــيوعا مع 

الشعور بالتنميل هو فقر الدم أو األنيميا.
وقد يكون التنميـــل نتيجة ضعف عام في 
األعصـــاب، وهذا ينتج عـــن نقص في فيتامني 
”ب“، لـــذا فإنه قـــد يختفي بتنـــاول أقراص أو 

حقن فيتامني ب.

إهمال التنميل العرضي يقود تدريجيا إلى أعراض مرضية

} القاهــرة - تلجـــأ الكثيـــر من النســـاء إلى 
أســـاليب مختلفة لتفتيح البشرة وعالج بعض 
الشـــوائب التي تظهر فيها، ســـواء باستخدام 
الكرميـــات املرطبـــة أو التقشـــير أو بإجـــراء 

عمليات التجميل.
وتفضـــل استشـــارية األمـــراض اجللديـــة 
وعمليات جتميل البشـــرة بالقاهـــرة، الدكتورة 
وفـــاء علم الدين، اســـتخدام أحمـــاض الفواكه 
أثناء التقشير الكيميائي، حيث أنها آمنة وأكثر 
فاعلية. وهي عبارة عن ”ماسك طبي“ يبقى على 
املنطقة املراد تقشيرها من 6 إلى 8 ساعات ومن 
املمكن أن يبقى كحد أقصى إلى 12 ســـاعة، وله 
نتائج ”ممتـــازة“. وتوصي علم الدين بضرورة 
وضع واقي الشمس، بعد التقشير، للحماية من 

االلتهابات الناجتة عن أشعة الشمس.
وأضافـــت أن التقشـــير بالفواكـــه يعتبـــر 
مضمونـــا وال يترك آثارا فيما بعد، وجلســـاته 
أيضا آمنة وغير مكلفة مقارنة بأنواع التقشير 

الكيميائي األخرى.
وينتشر التقشـــير الكيميائي بكثافة عالية 
بني الســـيدات، والذي يعمل وفق اخلبراء، على 
تقشـــير طبقة من جلد الوجه لفتح املجال أمام 

ظهور طبقة جديدة أكثر نضارة وإشراقا.
وينصـــح األطبـــاء بعـــدم القيـــام بعمليـــة 
التقشير الكيميائي بشكل فردي ودون الرجوع 
إلـــى أخصائيـــني، ألن ذلك يشـــكل خطـــرا على 
صحة الســـيدات ويترتب عنه عدة آثار جانبية 

سلبية.

وقالت الدكتورة وفاء علم الدين إن التقشير 
الكيميائـــي يجب أن يتم علـــى يد متخصصني 
وبطريقـــة دقيقـــة للغاية حتى ال يســـبب آثارا 

جانبية بعد ذلك، حتى بعد جناحه.
وأشـــارت إلـــى أن هذا النوع من التقشـــير 
يســـتخدم لعالج الكلف والنمش وحفر الوجه، 

فضال عن آثار حب الشـــباب، ويســـتخدم كذلك 
في عـــالج التجاعيد اخلفيفـــة وتفتيح األماكن 

الداكنة، وتوحيد لون البشرة.
ولفتت إلى أن العالج التجميلي بالتقشـــير 
الكيميائي له أســـاليب عدة، منها باســـتخدام 
حمض الساليسيليك (يســـتخلص طبيعيا من 
بعض النباتات كالصفصاف األبيض وإكليلية 
املروج). ويتم اســـتخدامه في جلسات عدة يتم 
خاللهـــا وضع ذلك احلمض علـــى اجلزء املراد 
تقشـــيره ثم يتـــرك قرابـــة دقيقتـــني إلى ثالث 
دقائق كحد أقصى ثم يتم غسل املنطقة بالكامل 
وبدقة. ولكن تلـــك الطريقة لها أضرارها، حيث 
تتســـبب في ”تبقيع البشـــرة“ وتغير اللون من 

منطقة إلى أخرى.

التقشير الكيميائي بأحماض الفواكه أكثر أمانا وفاعلية

التنميل شعور طبيعي نتيجة الضغط على األعصاب

الكيميائي يســـتخدم  التقشـــير 

لعـــالج الكلـــف والنمـــش وحفـــر 

حـــب  آثـــار  عـــن  الوجـــه، فضـــال 

الشباب، والتجاعيد الخفيفة

◄



} القاهــرة - دعـــا عيســـى بـــن عبدالرحمن 
الحمادي وزير اإلعـــالم البحريني، إلى وضع 
آليـــات محـــددة للتصـــدي لإلرهـــاب ووقـــف 
القنـــوات اإلعالمية الفضائية التي تتدخل فى 
الشـــؤون الداخلية للدول العربية، والتي تثير 
النزعة اإلرهابيـــة والتفرقة داخل المجتمعات 

العربية.
وقـــال الحمادي في تصريح له على هامش 
اجتمـــاع المكتـــب التنفيـــذي لـــوزراء اإلعالم 
العـــرب فـــي دورتـــه الثالثـــة، إنـــه يتطلع في 
اجتمـــاع مجلس وزراء اإلعـــالم العرب التخاذ 
القرارات المناسبة للتصدي للهجمة اإلرهابية 
التي تواجه دول المنطقة، مشـــيرا إلى أن أهم 
خطـــوة يمكن اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة 
هي التنســـيق والعمل العربي المشـــترك على 

درجة أكبر مما هو موجود اآلن.

وأشـــار إلى أن أهم البنود التي يناقشـــها 
الـــوزراء خالل اجتماعهم هي ميثاق الشـــرف 
اإلعالمـــي، الذي ســـيقر في االجتمـــاع القادم 
وقـــف القنوات التي تســـيء للـــدول العربية، 
وتثيـــر التفرقـــة، والنزعـــة اإلرهابية ووضع 
آليات محددة لوقف نشاطها ووقف وصولها، 
منوهـــا إلـــى أن التحـــدي كبير، وســـنبدأ من 

منظومة العرب سات.
وأضـــاف أن اجتمـــاع المكتـــب التنفيذي 
لـــوزراء اإلعالم العرب ناقـــش خالل اجتماعه 
اإلعالميـــة  الهجمـــة  موضـــوع  أمـــس،  أول 
تجـــاه الدول العربية عبر المؤسســـة العربية 
لالتصـــاالت الفضائيـــة ”عرب ســـات“، مؤكدا 
أهمية أن تخدم الدول العربية بالدرجة األولى، 
وأال تؤجر الناقـــالت العربية لدول غير عربية 

تسيء للدول العربية عامة.

من جهته، صـــرح عبدالله الجاســـر نائب 
وزيـــر الثقافة واإلعـــالم الســـعودي، بأنه تم 
االتفاق على المحـــور الفكري للدورة الجديدة 
الـــــ 46 للمجلس، واختيار المقترح المقدم من 
المجلـــس الوطني لإلعالم فـــي دولة اإلمارات 
حـــول ”دور اإلعـــالم في نشـــر قيم التســـامح 
ومكافحـــة التطرف“، مطالبا أجهزة ووســـائل 
اإلعـــالم العربيـــة بمكافحة األفـــكار المتطرفة 
والتصـــدي لإلرهـــاب، نظـــرا لخطورتـــه على 
المجتمعات واالقتصادات والمنشآت الحيوية 

في الدول العربية.
وتـــم اختيار يوم الـــــ 22 من إبريل كل عام 
ليكون يوما لالحتفال بــ ”يوم اإلعالم العربي“، 
تقـــوم فيـــه وســـائل اإلعـــالم والمؤسســـات 
اإلعالمية المختلفة باالحتفال به كعيد لإلعالم 

العربي.

ووافـــق المكتـــب التنفيـــذي علـــى مقترح 
بإعادة النظـــر إلعادة تكويـــن اللجنة الدائمة 
لإلعـــالم العربي”الملغاة حاليا“، نظرا ألهمية 
دورها لمناقشـــة كافة قضايا اإلعالم العربي، 
مـــن منطلقـــات سياســـية وأمنيـــة وإعالمية، 
وإعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ قرارات وزارء 
اإلعالم، باعتبار أن هـــذه اللجنة تضم ممثلي 
كافة الـــدول العربية، بعكس المكتب التنفيذي 
الذي يتشكل من عدد محدد من الدول األعضاء.

} لنــدن - تتحــــدد هوية بريطانيــــا اليوم من 
خــــالل صحــــف التابلويد (صحــــف الفضائح 
واإلثــــارة)، فهي الدولة الوحيدة التي وضعت 
أسس منافســــة في الصحافة الشــــعبية، مما 

خلق ثقافة اإلثارة في جميع أنحاء البالد. 
وال توجــــد أي دولــــة أخــــرى نجحــــت فـي 
احتضــــان صحــــف تجمــــع بيــــن المعلومات 
والترفيه، وســــط رزمة جذابة إلى حد يجعلها 
قــــادرة على توجيــــه ذوق وآراء جمهور يمثل 

حجمه نحو 85 بالمئة من مجموع السـكان.
هذا مــــا جاء فــــي كتاب ”ألفيــــة الصحف 
الصغيــــرة (صحــــف الفضائــــح): الصحافــــة 
الشــــعبية في بريطانيا، منــــذ 1896 إلى اآلن“، 
لـ”ادريان بينغهام ومارتن كونبوي“، وأهم ما 
يميز هذا الكتاب هو رفضه أن تبدي أي أحكام 

من أي نوع.
ولــــم يتم إغفال حقيقــــة أصحاب الصحف 
ورؤســــاء التحرير والصحفيين البارزين، فقد 
لعبــــوا دورا رئيســــيا في تـشــــكيل المجتمع 

البريطـاني. 
ولئــــن انخفض تأثيرهم على مدى 15 عاما 
المنقضيــــة، إال أّن دراســــة جديــــدة لعدد من 
األكاديميين كانت محقة في اعتبار أن دورهم 
فــــي تحديــــد بريطانيا القرن الـــــ20 يبقى بالغ 

األهمية.
وبالمثــــل، فإنــــه مــــن المدهــــش أن نــــرى 
كيــــف يمكن أن يؤثر المجتمــــع على مضمون 
الصحف الرئيسية، في إطار العالقة المتبادلة 

بين الصحافة والجمهور.
ويعرض الكاتبان بمنطقية كيف ســــجلت 
الصحف الشعبية ما حدث في بريطانيا، مما 

ساعد على تشكيل األحداث نفسها. 
ويتحدث الكتاب عــــن أربع صحف يومية 
صحيفــــة ديلي ميرور، ذا صــــن، ديلي هيرالد 

والديلــــي ميل، وكيف حــــددت الصحف األربع 
أهدافــــا خاصة لها، كل منهــــا محتكرة النفوذ 
في مجال تداولها وتأثيرها في مختلف فترات 
القرن، مما أدى بها إلى تحقيق أثر فعلي على 

الحياة السياسية واالجتماعية.
ويتبيــــن مــــن خــــالل نظــــرة شــــاملة على 
محتوى هذه الصحــــف، إدراك أن هذا التأثير 
لــــم يأت دائما في شــــكل ردة فعــــل، كما يميل 

الكثير من المعلقين إلى التأكيد.
فقد قدمت صحيفة الميرور، بصفة خاصة، 
وكذلك صحيفة اإلكســــبريس (بشكل مفاجئ) 
في ســــنوات أوجهــــا، نظرة إيجابيــــة وقامت 

بتأدية وظيفة تثقيفية ضرورية.
كمــــا مالت صحــــف اإلثارة إلــــى لعب دور 
دعائي في وقت الحرب. ولكن تم التغاضي عن 
التغطية الصحفية لبعض المناطق واألحداث، 
مثــــل تغطيــــة الصــــراع بإيرلنــــدا الشــــمالية 

والصراع المثير للجدل في كوسوفو.
ويتحدث بينغهــــام وكونبوي عن الطريقة 
التــــي تم اعتمادها لتمرير مشــــعل الشــــعبية 
من الديلي ميــــرور (الصحيفة الداعمة لحزب 
العمــــال) إلــــى الصحف الثــــالث األخرى، وال 
ســــيما ذا صن، في النصف الثاني من القرن، 
مع استيالء ذا صن على السياسة التحريرية 

للميرور خالل عهد توني بلير.
أمــــا فيما يتعلــــق بتغطية أخبــــار العائلة 
المالكــــة فــــي بريطانيــــا وأخبار المشــــاهير، 
فيتحدث الكاتبان عــــن االنخفاض التدريجي 
علــــى مســــتوى احتــــرام خصوصيــــة هــــذه 
الشخصيات المعنية، وإنشاء ثقافة المشاهير 
التي مــــن الممكن اعتبارها نوعــــا من إضفاء 

طابع شعبي على الشهرة.
أما بالنســــبة للجنــــس، الــــذي يمثل أحد 
المعالــــم المميــــزة لمحتوى صحــــف اإلثارة 
لفكــــرة  عميــــق  إدراك  فهنــــاك  والفضائــــح، 
اســــتغالل التساهل على مســــتوى تقديم هذه 

المواد المثيرة.
ويمثــــل الجنــــس عنصــــرا رئيســــيا فــــي 
النمــــوذج الذي اعتمــــده روبرت مــــردوخ في 
صحيفة ذا صن ابتداء من 1969 وحتى اليوم، 
مما ســــاعد على جذب القراء بعيدا عن هيمنة 

ذي ميرور والمســــاهمة الموازية في اجتذاب 
جمهور جديد من الشباب.

ويصــــرح الكاتبــــان أن صحيفــــة ذا صن 
”الشــــمس كانــــت توّفــــر، دون تــــردد، الترفيه 
واإلعــــالم والتوجيــــه لجمهور مســــتهدف من 

الشباب المتحرر جنسيا“.
وفي نفس الوقت، وفرت الصحف الشعبية 
فضاء لمحرري أعمدة النصائح الذين سرعان 
ما اكتســــبوا شــــهرة وشعبية واســــعة -على 
غــــرار مــــارج بروبــــز وكليــــر رينــــر وديدري 
ســــاندرز- ولمحررات الصفحات المخصصة 
للمــــرأة. وقــــد كان هذا الثالثي مــــن بين أكثر 
أصوات المجتمع تحررا ونفوذا، وال يزال ذلك 

قائما بالنسبة لديدري ساندرز.
من بين أهم ما يميز هذا الكتاب هو مراقبة 
كيفيــــة تغير وجهات نظر الصحف والمجتمع 
عبر الزمن. والمثال الكالسيكي على ذلك يكمن 
في مســــألة الشذوذ الجنســــي، وهو موضوع 
أدانتــــه صحف اإلثارة على نطاق واســــع في 

الخمســــينات، ثــــم عالجته بفكاهــــة ثقيلة في 
أواخــــر الثمانينــــات (عندما كانــــت صحيفة 
ذا صــــن ال تــــزال تشــــير إلى الرجال الشــــواذ 
بـ”البوفز“)، ثم غيرت سياستها بشبه معجزة 

وتطرقت إلى الموضوع بقبول.
في إطار الطبقة االجتماعية، يشير كل من 
بينجهام وكونبوي إلى أن المركز االجتماعي 
لشــــخص ما يتحدد من خالل الصحيفة التي 

يختار شراءها (وهي حقيقة ال تزال قائمة).
كمــــا تنــــاول الكاتبــــان قضية خطــــأ هيو 
كوديــــب فــــي 1964 المتمثل في إعــــادة إطالق 
صحيفــــة الطبقة العاملــــة، الدايلــــي هيرالد، 
في شــــكل صحيفة الطبقة الوسطى، ذا صن، 
عن جهل وســــوء فهم لدراســــة أمده بها عالم 

اجتماع. 
وبعد ذلك بخمس ســــنوات، قــــام مردوخ، 
باالعتماد علــــى غريزته، بخطوة أفضل بكثير 
عنــــد إطالقــــه ذا صن مــــن جديد، مــــن خالل 
الســــعي إلى اجتذاب جمهــــور موجود فعليا 

وليــــس جمهــــورا ينحصر وجــــوده في مجرد 
تخيالت أكاديمية.

ويبحــــث الفصــــل األخير مــــن المؤلف في 
ثنائيــــة ”العــــرق والوطن“، حيــــث تطرق إلى 
النزعة الالتحررية للصحف. إذ يشير الكاتبان 
إلى التغطيــــة المعادية للســــامية التي قامت 
بها الصحف في أوائل القرن العشرين، ولكن 
الغارديان البريطانية تقول إنه كان عليهما أن 
يوضحا امتداد هذه اإلشارات حتى في أواخر 

األربعينات، بعد أهوال المحارق الجماعية.

[ أصحاب الصحف لعبوا دورا رئيسيا في التأثير على المجتمع البريطاني [ مردوخ اعتمد على غريزته عند إعادة إطالق ذا صن
نجحت الصحافة الشــــــعبية في بريطانيا في الحصول على المعادلة الناجحة والجمع بين 
المعلومات والترفيه بأســــــلوب جذاب اســــــتحوذ على اهتمام القراء والمتابعين، وشــــــكلت 

عالقة متبادلة وطيدة بين الصحافة والجمهور، وهو ما أصبح سمة مميزة لبريطانيا.

الصحف الشعبية منحت فضاء لمحرري أعمدة النصائح الذين سرعان ما اكتسبوا شهرة وشعبية واسعتين

رحلة البحث عن الصحفي األميركي المفقود في سوريا يكتنفها الغموض
} بيــروت - أكدت والـــدة الصحفي األميركي 
أوستن تايس المفقود في سوريا أن لديها كل 
األسباب لالعتقاد أن أوستن على قيد الحياة.

وقالـــت دبرا تايس خـــالل مؤتمر صحفي، 
في بيـــروت، ”قبل أســـابيع قليلـــة ُأبلغنا من 
مصادر موثوقـــة أن ابني على قيـــد الحياة“. 
وأضافت ”نعرف أن أوستن ليس مختطفا لدى 
أي طـــرف في المعارضة الســـورية، لكننا بعد 
1000 يـــوم على اختفائه ال نعـــرف أين هو وال 

الجهة التي تمسك به“.
وخـــالل المؤتمـــر الـــذي عقده أميـــن عام 
منظمة ”مراسلون بال حدود“ كريستوف دلوار، 
ومديـــر مركـــز الدفاع عن الحريـــات اإلعالمية 
أيمن مهنا، ودبرا تايس،  والثقافية ”ســـكايز“ 
والـــدة الصحفي، في مقر نـــادي الصحافة في 
بيروت أول أمس، بمناســـبة مـــرور 1000 يوم 
على اختفاء الصحفي، طالبوا بإطالق ســـراح 

تايس ”في أسرع وقت ممكن“.
وأشـــارت دبرا إلى أن ”أوســـتن ذهب إلى 
ســـوريا ألنه يؤمن بأن حرية المعلومات وحق 
التعبير هما من حقوق اإلنســـان األساســـية“، 
مضيفـــة ”نـــدرك قدر المآســـي فـــي كل أنحاء 
المشـــرق، وعائلتي ليســـت إال نقطة في بحر 
رهيب مـــن العذاب“. ونوهت تايس التي تزور 
لبنان للمرة الخامســـة، إلى أنها حضرت إلى 

هذا المؤتمـــر لتطالب بمعلومـــات عن ابنها، 
والمســـاعدة في العثـــور عليـــه، وإعادته إلى 

منزله آمنا.
وناشـــدت ”كل مـــن يعـــرف أي شـــيء عن 
أوســـتن أن يجد طريقة للتواصـــل مع عائلته 

وإبالغها بالمعلومات عنه“.
ولفتت إلى أنه بعد مطالبات عديدة أبلغت 
الحكومتـــان األميركيـــة والســـورية، العائلة، 
بأنهما ”ســـتعمالن كل ما في وسعهما إليجاد 

أوستن وإعادته سالما“.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان لدى 
العائلة أي تكهن بوجود أوســـتن في ســـجون 
النظام الســـوري، قالت األم إن ”العائلة ال تريد 
الدخـــول فـــي أي تكهنات والجزم مـــا إذا كان 

ابنها موجود في سجون النظام“.
مـــن جانبه، أشـــار أيمن مهنـــا، مدير عام 
”ســـكايز“ التابع لمؤسسة ســـمير قصير، على 
دعم المؤسســـة لـ ”قضايا حرية الصحافيين 
وأمنهم“، مذكـــرا بقضية الصحفـــي اللبناني 
المخطوف في سوريا منذ أكثر من عام ونصف 
العام، والذي يعمل مصورا لدى قناة ”ســـكاي 

نيوز“ التلفزيونية، سمير كّساب.
وعمل أوســـتن في وســـائل إعالم مختلفة، 
بينها واشـــنطن بوست، وشـــبكة بي بي سي 

البريطانية، ووكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة ”مراسلون 
كريســـتوفر دلوار، فـــي المؤتمر  بال حـــدود“ 
نفســـه ”على الرغم من أن الحكومة الســـورية 
تنفـــي أن يكون أوســـتن معتقـــال لديها، لكننا 
نعتقد أن بإمكانها المساعدة في عودته لذويه 

بصحة جيدة“.

وناشـــد دلـــوار، الحكومـــة األميركية بأن 
”تتواصل بشكل مباشـــر ودوري مع السلطات 

السورية إلطالق سراح أوستن“.
واختفى أوستن في سوريا بعد أن استقل 
ســـيارة فـــي مدينـــة داريـــا، بالريـــف الغربي 

لدمشق، في أغسطس 2012.

عائلة أوستن رفضت الجدل حول ما إذا كان ابنها موجودا في سجون النظام السوري

صحف اإلثارة صنعت هوية بريطانيا في وعي القراء

ذا صن وفرت دون تردد الترفيه 
لجمهـــور  والتوجيـــه  واإلعـــالم 
المتحرر  مستهدف من الشباب 

جنسيا

◄

المركـــز االجتماعي لشـــخص ما 
يتحـــدد من خالل الصحيفة التي 
يختـــار شـــراءها وهـــي حقيقة ال 

تزال قائمة

◄
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ميديا
{يوجـــد في فلســـطين أكبر عـــدد مـــن المؤسســـات اإلعالمية، 
ولكنها في استثماراتها ال توازي صحيفة أو وسيلة إعالم بالغرب 

وعدد الوسائل ال يعبر عن مفهوم الحرية}.
عبدالناصر النجار
نقيب الصحفيني الفلسطينيني

{أفضـــل ســـبيل لتحســـين ســـمعة قطـــر هـــو الســـماح للصحفيين 
المحلييـــن والدوليين بـــأداء عملهم بحرية وأخـــذ النتائج التي يتوصل 

إليها الصحفيون بجدية}.
شريف منصور
منسق الشرق األوسط في جلنة حماية الصحفيني

{وســـائل اإلعـــالم أصبحـــت متاحـــة للجميـــع، والتدفـــق الهائـــل 
للمعلومات ليس كله بريئا، األمر الذي يزيد من مسؤولية وسائل 

اإلعالم على اختالفها والكتاب على حد سواء}.
ماهر سليم
رئيس جامعة الشرق األوسط في األردن

عيسى الحمادي:
عرب سات يجب أن يخدم 

الدول العربية بالدرجة 
األولى

وقف هجمة القنوات المسيئة للدول العربية يبدأ من منظومة العرب سات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قررت الدائرة اجلناحية باحملكمة 
االبتدائية بتونس اإلبقاء على 

اإلعالمي  سمير الوافي بحالة إيقاف 
وتأخير النظر في القضية إلى جلسة 

يوم الثالثاء ٢٦ مايو اجلاري، مع 
القيام مبكافحة قانونية مع مستشار 

وزير أمالك الدولة السابق.

◄ أجلت، محكمة وهران، غربي 
اجلزائر، الفصل في قضية الصحفي 

محمد شرقي املتهم بـ“اإلساءة“ 
للنبي محمد، إلى ١٥ سبتمبر 

املقبل. وعزا شرقي هذا التأجيل 
إلى ”أسباب إجرائية“ دون أن يقّدم 
تفاصيل عن طبيعة هذه اإلجراءات.

◄ أعلن مصدر إعالمي أن تنظيم 
داعش أعدم الصحفي فراس البحر 
وسط مدينة املوصل، وأضاف ”أن 

قرارا قد صدر من احملكمة الشرعية 
للتنظيم بإعدام الصحفي الذي 

كان يعمل في قناة سما املوصل 
الفضائية بعد اعتقاله منذ أبريل 

املاضي من منزله“.

◄ أكد الدكتور صفوت العالم، 
أستاذ اإلعالم في جامعة القاهرة، 

أن املادة ٥١ من قانون الصحافة 
واإلعالم باملسودة النهائية والتي 

متنع إصدار التراخيص الالزمة 
إلنشاء وسائل إعالمية مرئية أو 
مسموعة أو مقروءة على أساس 

حزبي أو ديني أو مذهبي، يجب أن 
يتم تعديلها.

◄ فاز عمل رسام الكاريكاتير 
العراقي، علي املندالوي، بجائزة في 

الدورة الـ١٤ من ”مهرجان الرسوم 
الكاريكاتيرية الدولي“ الذي جرى 

أخيرا في رومانيا، إلى جانب فائزين 
آخرين من دول معروفة بأعمالها 
الفنية التشكيلية التي ترقى إلى 

مستوى عاملي.

باختصار



حتولـــت املبـــاراة بـــني فريقي  } الريــاض – 
”بيروزي“ اإليراني و“الهالل“ الســـعودي التي 
أقيمت مســـاء الثالثاء في إيران وانتهت بفوز 
الفريق اإليراني إلى مناســـبة للجدل الطائفي 

والسياسي على تويتر.
ويعود ســـبب اجلـــدل إلى العنـــوان الذي 
اإليرانية الثالثاء  أوردته صحيفة ”بيـــروزي“ 
علـــى صفحتها األولـــى يفيد بـــأن ذبح فريق 
الهالل حالل هـــذه الليلة مرفقا بصورة لالعب 

إيراني.
ورد الناشـــطون الســـعوديون على تويتر 
على عنـــوان الصحيفة اإليرانية مســـتخدمني 
هاشتاغ:  ذبح فريق الهالل الليلة حالل. وكتب 

مغرد ”مانشيت رديء ينافي كل خلق“.
وتســـاءل بعضهم عن ”معنـــى اللعبة دون 
ليـــرد آخـــر ”ال مـــكان للروح  روح رياضيـــة“ 

الرياضية عندما يتعلق األمر بالطائفية“.
وكتب مغرد ”الرياضيون في إيران يحللون 
قتل العـــرب وهم ضيوف بالدهـــم،  فما بالكم 

بعقلية النظام جتاه العرب في األحواز“.
الهـــالل  لفريـــق  اإلداري  اجلهـــاز  وقـــّدم 
الســـعودي، أمـــس، لالحتاد اآلســـيوي مذكرة 
احتجاجيـــة. وذكـــر البيان الذي نشـــره موقع 
النـــادي على شـــبكة اإلنترنت، أنـــه مت تقدمي 
املذكـــرة االحتجاجيـــة نظيـــر ما حـــدث خالل 
املبـــاراة من عبـــارات سياســـية مت رفعها في 
املدرجات من قبل اجلماهير احلاضرة، إضافًة 
إلـــى تكرار رمي القوارير جتـــاه العبي الهالل 

خالل مجريات اللقاء.
االحتجـــاج  ”تضمـــن  البيـــان  وأضـــاف 
اعتراًضا على قرارات حكم املباراة ومساعديه، 
وعلـــى كافة أحـــداث املباراة التـــي احتضنها 

ستاد أزادي في مدينة طهران اإليرانية“.
ويؤكد مغردون ”تكررت في اآلونة األخيرة 
التجـــاوزات اإليرانية ضد األنديـــة والبعثات 
السعودية على املالعب اإليرانية وسط صمت 

كامل من االحتاد اآلسيوي“.
ولـــم تكـــن احلادثة هي األولـــى ضد أندية 
الســـعودية واخلليـــج، وكان آخرهـــا تصريح 
العب بيروزي اإليراني بأنه تعمد إصابة جنم 
فريق ”النصر“ السعودي أحمد الفريدي، وقال 
إنـــه كان يريد إحلاق الضرر برقبته وليس في 

ركبته.
وســـبق أن جمعت مبـــاراة فريقي بيروزي 
اإليراني والنصر السعودي خالل شهر أبريل 
املاضـــي. وانتهت املباراة بنتيجة ١-٠ لصالح 
الفريق اإليرانـــي، وذلك ضمن املرحلة الرابعة 
مـــن مباريات املجموعة األولـــى لدوري أبطال 

آسيا. 
وكتب معلـــق ”إيران جتاوزت كل اخلطوط 
احلمـــراء، أين االحتاد اآلســـيوي من الضرب 

والتهديد واالستفزازات“؟
وطالب مغرد بضرورة وجود عمل إعالمي 
محترف يوثق مثل هذه املمارســـات احلقودة، 

ونقلها للرأي العام الدولي.

} صنعــاء – ”إذا كان مفهـــوم احلريـــة لديـــك 
أن تقود املرأة الدراجة فعلى اليمن الســـالم“، 
هكـــذا كان تعليق مغـــردة علـــى تويتر تطلق 
على نفسها اســـم ”أم الدعاة“ معارضة لقيادة 

النساء للدراجات في اليمن.
ووافق الكثيرون ”أم الدعاة“ في رأيها كما 

عارضها وسخر منها الكثيرون أيضا.
تعلق مغردة ”أكثر ما يقهرني في املوضوع 

نساء في املجتمع عدوات ألنفسهن“.
وفـــي اليمن، هـــذه هي املـــرة األولى التي 
يتداول فيها رواد مواقع التواصل االجتماعي 
صـــورا تظهـــر فيها ســـيدات اليمـــن يرتدين 
النقاب أو اخلمار ويقدن الدراجات في مجتمع 
ذي طابع قبلي يوصف بأنه محافظ وانفتاحه 

مير مبراحل طويلة.
وأظهـــرت الصـــور مجموعة مـــن الفتيات 
يعبـــرن الشـــارع على مـــنت دراجـــات هوائية 
بديلة لوسائل املواصالت التي خفت تدريجيا 
لتنعدم جراء أزمة الوقود التي تعيشها البالد 
منـــذ بداية مـــارس املاضي. وأظهـــرت صورة 
أخرى فتـــاة تتعلم قيادة الدراجة الهوائية في 
ميدان السبعني املواجه جلامع الصالح وسط 

العاصمة صنعاء.
وقالـــت مغردة إنها تركت قيادة ســـيارتها 
اخلاصة بســـبب أزمـــة الوقود واســـتخدمت 
الدراجة للتنقل. ويعاني اليمن انعدام الوقود، 
ورغم وصول مســـاعدات إنســـانية حتمل تلك 
املواد، قبل أيام إلى ميناء احلديدة، إال أن مدنا 
مينية لم تصلها املساعدات خصوصا الوقود، 
مبا فيهـــا العاصمة صنعاء، وســـط اتهامات 
للحوثيني باالستحواذ عليها لدعم ”مجهودهم 

احلربي“.
وأثارت الصـــور جدال كبيرا فـــي املجتمع 

اليمني الذي لم يألف هذه املشاهد.
اليمنيـــة  السياســـية  الناشـــطة  وعلقـــت 
أســـوان شاهر، على الصورة في حسابها على 
فيســـبوك قائلة، ”هرمنا من أجل هذه اللحظة 
التاريخيـــة، التي جتعلنا نرى هـــذه الصورة 

الرائعـــة بفضل احلـــرب“. ومتنت أن تتخلص 
نســـاء بالدها من اللون األســـود، في إشـــارة 
إلى العبـــاءة، وقالت ”ليتنا نتخلص من اللون 
األســـود الذي ارتبط بحياتنا بصورة كئيبة“، 
مضيفـــة ”البالد حتتاج إلى ثـــورة اجتماعية 
قبل أي شيء آخر، لضبط مسار تفكير سوي.. 

حتية لهؤالء الفراشات“.
وقال الصحفي عدنان الراجحي في تعليق 
له على فيسبوك، إن ”كل شيء متاح في احلياة 
لكال اجلنســـني“. محمد عبدالفتاح الســـامعي 
ناشـــط ميني علق على فيسبوك ”بأنها احلالة 
اإليجابية الوحيدة للحرب حتى اآلن“ ويضيف 
”احلرب تصنع فـــي بعض األحيـــان التحضر 
واملدنيـــة“. وكان للصور رواج وتأثير في دول 

اخلليج وبالذات في السعودية.
واتخـــذ األمر منحى جدليا حني كتب مغرد 
ردا على شخص مؤيد لركوب النساء للدراجة 
”بســـيطة، إذا هي حريـــة في نظركـــم.. ننتظر 

صورة لك مع أختك على الدراجة“.
وكحـــال جميع القضايـــا العربية املرتبطة 
باملرأة خاصة فقد ســـيطر اجلدل الديني على 
األمر واســـتحضر بعضهم الفتـــاوى كالفتوى 
الســـعودية التي تبيح للمـــرأة ركوب الدراجة 
لكـــن مبحرم. ونقال عن ”مراجـــع دينية“، كتب 

مغردون ”ركوب املـــرأة الدراجة أو غيرها من 
أداوت النقـــل أمر جائز في أصلـــه، وقد كانت 
املرأة العربية في جاهليتها وإســـالمها تركب 

اإلبل“.
أما التحدي األكبر للفتيات اليمنيات فكان 
ركوب الدراجة في املناطق التي تسيطر عليها 
جماعـــة احلوثي حتديـــدًا. هناك اســـتخدمت 

”فتاوى إيرانية“ ملعارضة األمر.
فوفـــق بعضهم آية الله السيســـتاني يرى 
أنـــه ”إذا كانت املرأة تتعرض لنظرات الغرباء 
وهـــي في وضع مثير فال يجوز ركوبها دراجة 
هوائيـــة“. ويقول آية اللـــه خامنئي إنه ”على 
املـــرأة تفادي أي نشـــاط يثير انتبـــاه الغرباء 
إليهـــا“. وســـخر مغـــردون من الفتـــوى التي 
”حتـــرم“ على املـــرأة املســـلمة الدراجـــة ألنها 

”تسبب اإلثارة اجلنسية“.
وانتشـــرت تغريـــدات علـــى غـــرار ”نحن 
املســـلمون وقف التاريخ عندنا منذ زمن بعيد 
جدا، صرنا وراء كل الشـــعوب واحلضارات“، 
”لم يبق شـــيء عند زنادقـــة الفتاوى على املرأة 
إال وحرموه عليها. غريب أمرنا نحن املسلمون 
لكل شيء نصيغ فتوى دينية ملنعه“. واستغرب 
مغـــردون ”الهـــوس الديني“ عنـــد البعض ما 

يكشف ”بؤسهم وتخلفهم الفكري“. 

وكتب معلق ”هؤالء الفقهاء لم يعد يعنيهم 
شـــيء مما يجري فـــي اليمن من فقـــر وجهل 
وتخلف وأمـــراض وجرائم وإرهـــاب وحرب، 

سوى موضوع املرأة“.
أما بالنســـبة إلـــى اليمنيـــات فإنهن كتنب 
أنهـــن ”لن يتخلـــني عن ركـــوب الدراجة حتى 
لـــو وضعت احلـــرب أوزارها“ مؤكـــدات أنها 
”فكرة ناجحة لكســـر القيود على املرأة وتغيير 
الصورة النمطية“. وقالت مغردة ”ال ينبغي أن 
ينحصر اجلدل بني احلـــالل واحلرام بقدر ما 
ينبغـــي أن ينصرف النقاش إلـــى وضع املرأة 

اليوم“.
والقهـــر  ”الظلـــم  أن  مغـــردات  واتفقـــت 
والتمييز التي تعرضت لها النســـاء اليمنيات 
خالل عقـــود طويلة من الزمن بســـبب اجلهل 
والطمـــع والتقاليـــد املجتمعية غير الســـوية 
التي ســـادت املجتمع اليمني إبان حكم األئمة 
وســـنوات ما بعد ثورة سبتمبر ما زالت قائمة 

إلى اليوم“.
وكتبت معلقة ”اكتشـــف اليمنيون النسوة 
البطـــالت، هـــن يحملن الســـالح فـــي صفوف 
املقاومة الشـــعبية في مدينة عـــدن اجلنوبية، 
فيمـــا تبشـــر أخريات باحلّريـــة التي يجب أن 

تنعم بها املرأة اليمنية“.
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ليبيامصرالكويت

تونسالسعودية

تابعوا

@AlsaeedFajer  
لنتخيل للحظة أن الكويت صارت 
لبنـــان فمجلس الـــوزراء ال يقدر 
علـــى أن يجتمـــع ومجلس األمة 

كذلك ماذا تتوقعون؟
******

@MohannaAlhubail
مؤيدو إيران في اليمن من الكويت 
ليســـت لهم قضية سياسية ولكن 
األصل انهم اذرع متماثلة ونسخ 
مـــن تنظيمات احلوثـــي وامثاله 

وهم اخلطر على الكويت.
******

@Naharalhajri
ســـفير إيران: نقل ســـجنائنا من 
الكويت إلـــى طهـــران قريبا!! يا 
حكومة هـــذا ضـــوء أخضر لكل 
إيرانـــي ليفعـــل فـــي الكويت ما 
يشـــاء وبعـــد ذلك يذهـــب إليران 

معززا مكرما.
******

@Q8___NewS
املشـــادة كالمية باملجلس /حمد 
دشتي:  لعبداحلميد  الهرشـــاني 
انـــت تريد تدميـــر الكويت.. أنت 
ايرانـــي! - عبداحلميـــد دشـــتي 

للهرشاني: الدميقراطية أين!
******

@Bandar_M_KSA
الهرشاني يضرب دشتي بالعقال 
العتداء مخالف للقانون ومشـــرع 
لثقافة الغاب.. وال ميكن تصغير 
يصبح  حتـــى  الســـعودية  حجم 

دشتي ندا لها ونفرح بضربه.

@saifn1  
أرى أن النهـــوض بالتعليـــم يبـــدأ 
بالعودة إلى التوجيهات الســـامية 
والعمل بها فهي واضحة.. ال يعقل 
أن متر أربع سنوات دون مؤشرات 

توضح ما حتقق منها.
******

@wedadmansooor
#عمان واحة من التآخي اإلســـالمي 
حتـــت ظـــل قانـــون عـــادل.. عمان 
تفتقـــر لفصيل إســـالمي لو تغلغل 
فيها الحترقت.. الله يحفظها منه.. 

أظنكم عرفتموه.
******

@kadwi69
الكاهن يستعمل ســـلطته النفسية 
على املجتمع ليحصل هو وحاشيته 
على نعيـــم الدنيا (أموال/ قصور/ 
ســـيارات فخمة... الخ)، بينما يعظ 

أتباعه بنعيم اآلخرة.
******

@khalfan74
ال ادري من يســـتحق الشـــفقة في 
انقطاع املياه املتكرر: املواطن الذي 
ينتظـــر قطرات مـــاء فـــي بيته، أم 
هيئة الكهرباء واملياه التي تكاثرث 

عليها األزمات.
******

@khalifa_alhinai
"شوف لك حد يســـوي لك واسطة" 
عندمـــا تختفي هـــذه العبـــارة من 
ألســـن الناس ســـنكون يومها أمام 
أداء حكومـــي يتســـاوى لديـــه كل 

أبناء الوطن، أما قبل ذلك فال.

@JudiciousArab
"االحترام ال يـــدل على احلب إمنا 
يدل على حســـن التربية، فاحترم 
الناس حتى لو لـــم تكن حتبهم!" 

#صباح االحترام واحملبة.
******

@abdulazizqaseem
اكبر عدو للمرأة هي املرأة. أدجلت 

حتى أصبحت عدوة لنفسها.
******

@Nedal_147
وعلى غرار.. أعطني حظا وارمني 
بحرا أقول: أعطني حلية وارمني 

في السعودية.
******

@Saldurihim
إذا كنـــت مفحطا فـــال تخف على 
مســـتقبلك؛ فما عليك إال أن تطلق 
حليتـــك وتزعـــم التوبـــة؛ واحفظ 
حديثـــني، وســـتجد مـــن ينصبك 

لتتكلم في مصير األمة.
******

@haed
ارقـــام: ٢٫٥ مليـــون متابع لكاظم 
متابـــع  مليـــون  و١١٫٥  الســـاهر 

للعريفي. مستقبل االمة فل الفل.
******

@70sul
أخـــي امللتزم عـــدم ردك للســـالم 
والتجهم فـــي وجه أخيك احلليق 
ليس من اإلســـالم بشـــيء بل غلو 

صنعته بنفسك..!!
******

@RFS_1991
فتوى حترم تنبيه الســـائقني من 
ســـاهر معظم الشـــعب مّيال إلى 
التديـــن بطبعه باملقابل يســـتغل 
هذا الشـــيء فقهاء سوء يقتاتون 

على الدين بضاعتهم الفتاوى.

@AlsaeedFajer
فجر السعيد
كاتبة كويتية

@AlyaaGad
الســـاعات متر ببطء لكن السنني 
متر بسرعة. ال تضيعوا الوقت في 

املشاعر السلبية.
******

@Bander150
اخلارجية اإليرانية: نأسف إلحالة 
أوراق محمد مرســـي إلى املفتي. 

إيران مشهورة باالعدامات.
******

@Amradib
لن يظهر فـــي مصر ابنودي جديد 
فنحن في عصر املســـخ وانصاف 
اجلهلة  والظالميـــني  املوهوبـــني 

عباقرة مصر انتهوا بال رجعة.
******

@MhmdAbdelRahman
انتصرت  صابـــر:  محفـــوظ  اقالة 
السوشـــيال ميديـــا. أحمـــد الزند 
وزيرا للعدل: انتحرت السوشيال 

ميديا.
******

@HebaSaaleh
انتقادات السفير األملاني لسياسة 
النظام احلالي قبل زيارة الرئيس 
فرصة  "اعطونـــا  رســـالة:  ألملانيا 

ملساعدتكم يا أعداء أنفسكم؟"
******

@vv1
مسلسل اخلواجة عبدالقادر درس 
ديـــن.. الفائدة الروحانية والطاقة 
مشـــاهدته  عن  الناجتة  النورانية 
تتعدى مئات الســـاعات من البث 

الديني لشيوخ التكفير.

@nbenotman  
منذ أسابيع نرصد حركة املقاتلة 
الدولـــي  والتنظيـــم  واإلخـــوان 
في تركيـــا؛ هناك مخطـــط إلعادة 
تســـويق مشـــروعها دوليا يرتكز 

على محاربة داعش في ليبيا.
******

@Ibn_Kholdun 
يكثـــر  الـــدول  تنهـــار  عندمـــا 
املنجمون واألفاقـــون واملتفقهون 
واالنتهازيـــون؛ وتعـــم اإلشـــاعة 
وتقصـــر  املناظـــرات؛  وتطـــول 
ابن  الفكر..  ويتشـــوش  البصيرة 

خلدون.
******

@FayrouzMeky  
افتقد كل شـــيء في مدينتي افتقد 
عملي كمراسلة وصناعة القصص 
والتقارير وافتقد نقل األخبار من 
امليدان، وافتقد حماســـتي وراحة 

ضميري بعد كل مهمة قاسية.
******

@AbdoAlkelany83  
ليس اللوم على سياسيني وصلوا 
بالدميقراطيـــة  الســـلطة  إلـــى 
واالنتخابـــات اللوم علـــى غبائنا 
وأوصلنا  انتخبناهـــم  مـــن  نحن 

اللصوص إلى منازلنا.
******

@towfeekmahmod  
من يستطيع ان يطفئ نار احلرب 
عندنـــا؟   ٢٠١١ منـــذ  املشـــتعلة 
بصراحـــة ال احـــد يطفـــئ نارنـــا 

غيرنا! متى يستفيق النائمون!!

عمان

ــــــا أن تقود فتاة  ــــــر املقبول اجتماعي من غي
ــــــي، فماذا لو  الدراجة في الشــــــارع العرب
كان األمر في اليمن "احملافظ على العادات 
ــــــال مبطــــــاردة  ــــــك كفي ــــــد". كان ذل والتقالي
"الفتيات اجلريئات" بالكاميرا واستعراض 

الفتاوى الدينية.

@tounsiahourra 
الوساطة التونســـية التي نفعت 
مخطوفني  مـصريـــني  حترير  في 
لـــدى فـجر ليبيـــا، لـــم تفلح في 
منـــع خطف تونســـيني مـــن قبل 
التنظيم ذاتـه. فن الدبلومـاســـية 

التونسية.
******

@HerrEsharif 
البلـــدان  أن  مفـــروض  تونـــس 
محتاجـــان لبعضهمـــا ال تنجـــر 
الســـتفزاز مجموعـــة مســـلحة ال 
البســـيط  الليبي  املواطـــن  متثل 

وبال مزايدات وبشدة.
******

@r7a  
١٧٢ مواطنا مخطوفني في ليبيا، 
ليـــس رقما هؤالء مواطنون املس 

منهم مس من سيادة الدولة.
******

@hakim1zed  
اجلبهة الشـــعبية ترفـــض تنفيذ 
حكـــم اإلعـــدام فـــي حـــق محمد 
مرســـي وقيـــادات اإلخـــوان في 
مصـــر. بعدمـــا أصبحت نســـمة 
قناة العائلة االخوانية  كل شيء 

ممكن.
******

@helajarraya 
اجنـــاز طبـــي تونســـي: عمليـــة 
جســـم  خـــارج  لقلـــب  جراحيـــة 
املريـــض االولـــى فـــي إفريقيـــا 

والعالم العربي..!

مغردون يطالبون بفصل جدل في اليمن: نساء يقدن الدراجات والتغيير

الرياضة عن الطائفية

الصور أثارت جدال كبيرا في المجتمع اليمني ألنه لم يألف هذه المشاهد

ناشطات يقدن التغيير {ليتنا 

نتخلـــص مـــن اللـــون األســـود 

الـــذي ارتبـــط بحياتنـــا بصورة 

كئيبة}

◄

[ مغردون: التقاليد والفتاوى الدينية حواجز ضد المرأة اليمنية

تســـتعد شـــركة آبل الفتتاح أكبر مركز تجاري لها في العالم بمدينة دبي اإلماراتية، وأول متجر لها في الشـــرق األوســـط، بحلول 

أغســـطس املقبل. وســـتبلغ مساحة املركز ٥٠ ألف قدم. وتبلغ مساحة أكبر متجر آلبل في العالم سابقا ٤٠ ألف قدم ويتواجد 

في العاصمة البريطانية لندن. 



} دارك فوريست (ليبرييا) - كان بيتر كولي، 
20 عامـــا، ينقب عن الذهب فـــي إحدى غابات 
ليبيريـــا عندما انهـــارت الحفرة بـــه وطمرته 
جارفـــة آماله فـــي تحقيق الثـــروة، وهي آمال 
تحـــدو آالفا آخريـــن في المنطقـــة ومن بينهم 

أطفال.
وكان الشـــاب يعرف المخاطر التي ترافق 
هذا النشاط، شـــأنه في ذلك شأن كل المنقبين 
عـــن الذهب فـــي هـــذه المنطقـــة، الواقعة في 
جنـــوب شـــرق البـــالد الحدودية مع ســـاحل 
العـــاج، إذ يدفعهم الفقر واليـــأس إلى مناجم 
غير قانونية، حســـب ما يؤكد لوماس سايدي 
أحد زمالئه والعامل بالمكان نفسه الواقع في 

دارك فوريست في والية غراند جيديه.
ويوضح ســـايدي التنقيب عن الذهب بين 
الطمـــي يعرف ازدهارا خارجا عن الســـيطرة، 
قائــــال ”في حـــاالت كهــــذه ال يســـعنـا القيام 
بشـــيء. نتـرك الجثـة ونغـادر المـوقع لبعض 

الوقت“.
ويضيـــف ”بعـــد عودتنـــا نزيـــل األنقاض 
وبشـــكل عام نكتشـــف كمية كبيرة من الذهب 
في المكان الذي طمر فيه المنقب. األمر أشـــبه 

أحيانا بحفر قبورنا بأيدينا“.
وبخـــالف التنقيـــب عن الذهـــب التقليدي 
الممـــارس فـــي البـــالد على نطـــاق ضّيق من 
قبل الســـكان المحليين، فـــإن ليبيريين من كل 

األعمـــار، فضال عـــن الجئين فـــّروا من العنف 
السياســـي الذي دار بساحل العاج بين عامي 
2010 و2011، ينهكون أنفســـهم في حفر ممّرات 

يبلغ عمقها أحيانا عشرات األمتار. 
وينبش المنقبون كميات كبرى من التراب 
يســـتخرجون منهـــا جزيئـــات الذهـــب التي 
تنقل ســـّرا من قبل تجار، عـــادة إلى العاصمة 
مونروفيا أو إلى غينيا وســـاحل العاج. ومن 
ثمة يذاب الذهب ويحّول إلى سبائك ثّم يهرب 

بعد ذلك إلى الخارج. 
وقد صـــّدرت ليبيريـــا، الواقعـــة في غرب 
أفريقيـــا والتي تعتبـــر من أفقـــر دول العالم، 
رســـميا 416.5 كيلوغرامـــا من الذهـــب بقيمة 
تقدر بـ16.5 مليون دوالر خالل األشهر التسعة 
األولـــى من العام 2013، غير أن مصادر في هذا 
القطـــاع تفيـــد أن اإلنتاج الســـنوي يصل إلى 

ثالثة أطنان تقريبا.
وتؤكـــد الحكومـــة أنها ال تحقـــق عائدات 
كثيرة منـــه، وهي تقدر بنصـــف مليون دوالر 
العام 2013، فيما يشتكي الوسطاء الرسميون 
مـــن منافســـة التجـــار غيـــر القانونيين ومن 

وكالئهم في غرب أفريقيا.
ومـــع ذلك فـــإن الوضع األســـوأ يعيشـــه 
المنقبون أنفســـهم الذيـــن يتقاضون دوالرات 
قليلـــة في اليـــوم أحيانا وال شـــيء فـــي أيام 
أخـــرى، ويعيشـــون في خيم تفتقـــر إلى الحد 
األدنى من الخدمات األساسية، كما تعاني من 

اكتظاظ شديد.
وفـــي قلـــب دارك فوريســـت يضـــم مخيم 
”بنين“ نحـــو ثالثة آالف منقـــب بينهم أطفال. 
ويقـــول جاســـبر تومابـــو، 12 عامـــا، متنهدا 
وهـــو ويتصبب عرقا ويضع يـــده على معول 
كبير ”أريد أن أذهب إلى المدرســـة لكن ال أحد 
يقدر على دفـع قســـطي المـدرسي ووالداي ال 
يعمالن. منذ ولدت لم أدخل يوما قاعة صف“. 

وكذلك الوضع بالنســـبة إلى موزيس كيركوال 
ابـــن الثامنة الـــذي يوضح أنـــه أصبح منقبا 
عـــن الذهـــب ”لتحصيـــل بعض المال لشـــراء 

المالبس“.
وكانت الســـلطات واألمـــم المتحدة قّررت، 
العـــام 2012، تعليق التنقيب عـــن الذهب بين 
الطمي فـــي المناطق الحدودية، إال أن اإلجراء 

بقي حبرا على ورق. 
وتعـــزو األمـــم المتحـــدة ذلك إلـــى البنى 
التحتيـــة الســـيئة ووقـــوع الكثيـــر مـــن هذه 

المناجم في مناطق نائية ونقص المال لنشـــر 
الموظفين الضروريين لمراقبة تطبيق القرار. 
يضاف إلـــى ذلـــك أن وقف مصـــدر العائدات 
الوحيد للكثير من الشـــباب قد يحدث مشاكل 
أكثر خطورة في المجتمع، حســـب ما ترّوجه 

السلطات المحلية.
ويعتبـــر بيتر ســـولو، المســـؤول الكبير 
فـــي المنطقة، أن وقف هذا النشـــاط ”من دون 
اقتـراح وظائف جديدة عليهم سيـأتي بنتائج 
عكسية“. وما يزيد الوضع سوءا مجيء شباب 

من منروفيـــا، لينضّموا إلى صفوف المنقبين 
فـــي المناطـــق الحدوديـــة مع ســـاحل العاج 
وســـيراليون. وقد سئم الفين دوو من التسّول 
في شوارع العاصمة فاتي، فجاء إلى المنطقة 
لتمويل حلمـــه بمغادرة البـــالد ليصبح العب 
كـــرة قدم محترف، مؤكدا أنه التقى هنا الكثير 

من الالعبين في أندية معروفة. 
ويأمل الفين كغيره بالوقوع على كمية من 
الذهب ســـتغير مصيره، قائـــال ”نتضّرع إلى 

الرّب أن ينتشلنا من هنا“.
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تقـــوم آفاز بإطالق حمالتها العاملية بـ١٦ لغة، وتضم آالف األعضاء تحقيق

واملتطوعـــني على امتداد القارات الســـت.. وقـــد نجحت في تنظيم 

مظاهرات بمشاركة عشرات اآلالف.

يدفـــع الفقر واليأس الكثير مـــن أطفال ليبيريا، الهاربني من العنف 

السياســـي في املنطقة، إلـــى العمل بمناجم التنقيـــب عن الذهب، 

حيث تحدق بهم مخاطر املوت في الحفر العميقة.

أطلقت حركة آفاز، عام ٢٠٠٧، يشاركون في حمالت للضغط على 

أصحـــاب القرار، التخـــاذ إجراءات تخص قضايا البيئـــة وتغير املناخ 

والفساد والفقر والنزاعات وغيرها..

} برلــني – تظاهر المئات مـــن أعضاء حركة 
آفاز العالمية، الثالثاء، في العاصمة األلمانية 
برلين، مـــن أجل الضغط على زعمـــاء أوروبا 
والعالـــم لدفعهم إلى إقـــرار اعتماد كامل على 

الطاقة النظيفة مستقبال.
وطالب المتظاهرون، بمناســـبة اســـتقبال 
المستشـــارة األلمانية أنجيال ميركل للرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا هوالند في إطار اجتماع 
”حوار بيترســـبرغ بشـــأن المنـــاخ“، بالتحّول 
إلى اســـتخدام الطاقة النظيفـــة 100 ٪ بحلول 

عام 2050.
”أيـــن  عليهـــا:  كتـــب  الفتـــات  ورفعـــوا 
و”الزعمـــاء  للبيئـــة“،  المحّبـــة  مستشـــارتنا 
المحبون للبيئة ال يحرقون الفحم“، و”اتركوا 
الفحم تحـــت التراب“. كما رفـــع المتظاهرون 
أصواتهـــم، مرّدديـــن هتافـــات: ”نريـــد طاقة 
نظيفة“، و”أوقفوا استهالك الفحم، نريد بيئة 

نظيفة“.
ودعا كريستوف شـــروتر، منظم التظاهرة 
باســـم الحركـــة، ميـــركل إلى ضـــرورة ”عودة 
المستشـــارة المحبـــة للبيئة“ فـــي قمة زعماء 
مجموعـــة الـــدول الصناعية الســـبع، المزمع 
عقدها في الســـابع من يونيـــو المقبل بالقرب 

من مدينة ميونخ.
وأشـــار شـــروتر إلـــى أّنهم من خـــالل 2.3 
مليـــون توقيع يدعمون المستشـــارة األلمانية 
”للتحّول إلى اســـتخدام الطاقة النظيفة بنسبة 

100 ٪ بحلول عام 2050“.
كما ارتدى بعض المتظاهرين أقنعة تمثل 
زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع، وهم 
الرئيس األميركي باراك أوباما، والمستشارة 
األمانيـــة أنجيال ميركل، والرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هوالند، ورئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميـــرون، ورئيس الـــوزراء الياباني 
شـــينزو آبي، ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو 
رينزي، ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.
وفي تصريح ســـابق، أشادت وزيرة البيئة 
األلمانية، باربرة هندريكس، بنشاط حركة آفاز 
وحمالتها الكبـــرى لحماية البيئة في مختلف 
أنحاء العالم، قائلة ”أّود أن أتوجه بالشكر إلى 
المالييـــن من الناس الذيـــن انضموا إلى آفاز 
فـــي محاولة لزيادة الضغط علـــى قادة العالم 
من أجل دفعهم على التحّرك اآلن وليس غدا“.

وأضافت ”من دون الدعم الشعبي لكان من 
المســـتحيل إيقاف التغّير المناخي، لذا أرجو 
منكم أن تستمروا وأن تبقوا في حالة تأّهب“.

وأّكدت العديد من وســـائل اإلعالم الدولّية 
علـــى أهميـــة الحمـــالت التي تنظمهـــا حركة 
عن أكبر مظاهرة  آفاز، وتحّدثت ”بي.بي.سي“ 
مناخيـــة فـــي التاريخ على اإلطـــالق كانت قد 
نظمتهـــا آفاز في ســـبتمبر 2014، قائلة إّن تلك 
”المظاهـــرات جمعـــت المزيد مـــن الناس في 
الشـــوارع، أكثر مـــن أّي وقت مضـــى، ويعود 
جـــزء من الفضل فـــي ذلك إلى القـــّوة والقدرة 

التنظيمية لمنظمة الحمالت العالمية آفاز“.
األلمانية  ووصفت صحيفة ”سوددويتشه“ 
حركة آفاز بكونها ”مجتمع عابر للحدود أكثر 
ديمقراطية، وبإمكانه أن يكون أكثر فعالية من 

األمم المتحدة“.
وكانـــت المئـــات من وســـائل اإلعـــالم قد 
غطت الحـــدث التاريخـــي، وأدرجت صحيفتا 
أخبـــار  و”الغارديـــان“  تايمـــز“  ”نيويـــورك 
الحشـــد على صفحاتهما األولى. وشـــارك في 
التظاهـــرة أكثر من 18 وزيرا مـــن دول العالم. 
وقام المدير التنفيذي آلفاز ريكن باتل بتسليم 
عريضة مدعومة بمليونـــي توقيع إلى األمين 
العام لألمم المتحـــدة، بان كي مون، في موقع 
التظاهرة في نيويورك، مطالبين بطاقة نظيفة 

بالكامل حول العالم.
فـــي هـــذا الســـياق، قالت حركة آفـــاز، في 
موقعهـــا اإللكتروني، ”عزم مجتمعنا في بداية 
العام 2014 علـــى تحقيق هدف ضخم، أال وهو 
تنظيم أكبر حشـــد من أجـــل التغيير المناخي 
فـــي التاريـــخ، بمشـــاركة آالف المتظاهريـــن 
في شـــوارع نيويـــورك، مطالبين قـــادة الدول 
بالتحّرك من أجل إنقاذ الكوكب، وهذا ما حدث 

بالفعل في 21 من شهر سبتمبر الماضي“.
وقالـــت الحركة إّن ذلك ”كان تعبيرا جميال 
عن حبنا للعالـــم أجمع، لنقول لهم إن التغيير 
المناخـــي يهّدد حياتنـــا، ولنعّبر عن األمل في 
بناء عالم يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة“.

يذكـــر أّن المظاهـــرة المذكـــورة شـــهدت 
انضمـــام 1700 منظمة أخرى آلفاز، وقد تظاهر 
مـــا ال يقل عـــن 400000 شـــخص في شـــوارع 
منهاتـــن في نيويـــورك، باإلضافـــة إلى مئات 
اآلالف مـــن المعتصميـــن حـــول العالم ضمن 
تجّمعـــات نظمت في ماال يقل عن 2000 مجتمع 

محلي حول العالم.
وأّدت التظاهرات إلـــى اعتراف العديد من 
القادة في القمة األممية التي تلت المظاهرات 
بالضغط الشـــعبي الـــذي أتى من الشـــوارع. 
وقـــد بدأت الضغـــوط بالنجاح فعـــال بعد أقل 

من شـــهرين مـــن تنظيم التظاهـــرة، إذ وقعت 
الواليات المتحـــدة األميركية والصين اتفاقية 
تاريخيـــة، تضمنـــت أهدافـــا جديـــدة لخفض 
االنبعاثـــات الكربونيـــة مـــن قبـــل الواليـــات 
المتحدة وااللتزام األول من قبل الصين لوقف 
انبعاثاتهـــا الكربونية من النمو مع حلول عام 

.2030
الجديـــر بالذكـــر أّن حركـــة آفـــاز، التـــي 
تعنـــي ”صوت“ بعـــدة لغات أوروبية وشـــرق 
أوســـطية، أطلقت عام 2007، معلنة أّنها تحمل 
مهمة ديمقراطية بســـيطة، تتمثل في ”تنظيم 
المواطنيـــن مـــن كّل مـــكان كـــي يتمكنوا من 
المســـاعدة في ردم الهـــّوة بيـــن العالم الذي 
نعيشه اليوم والعالم الذي يريده أغلب الناس 

في كل مكان“.
وتقـــوم حركة آفاز بإطـــالق حمالتها بـ16 
لغـــة، يقـــوم عليها فريـــق ممتد فـــي 6 قارات، 
إضافة إلى آالف المتطّوعين الذين يشـــاركون 
في توقيـــع العرائض والمناشـــدات، وتمويل 
الرســـائل  وتوجيـــه  اإلعالميـــة،  الحمـــالت 
اإللكترونيـــة. كما تقوم بحشـــد المواقف أمام 
والفعاليات،  المظاهـــرات  وتنظيم  الحكومات 

بهدف ضمان تعميم آراء وقيم شـــعوب العالم 
حّتى تؤثر في القرارات التي تمّسها جميعا.

وتطلـــق آفاز حمالتها بمشـــاركة الماليين 
حـــول العالم التخـــاذ إجراءات حـــول قضايا 
عالمية ووطنية ومحلية، تشمل قضايا الفساد 

والفقر والنزاعات وتغير المناخ، وغيرها.
وتصف الحركة عملها على شبكة اإلنترنت 
بكونه أشـــبه بمكّبر صوت يجذب االنتباه إلى 
القضايـــا الجديدة، أو شـــعلة تســـلط الضوء 
على قضايا الرأي العام وتصيغها على شـــكل 
حمـــالت محـــّددة واضحة الهدف، أو ســـيارة 
إطفاء تســـتجيب بسرعة للحاالت الطارئة فور 
وقوعها، أو خلية تنمو إلى أّي شكل من أشكال 

الدعـــم المالئم ألي لحظة طارئة. ومن المعلوم 
أّن آفاز تقوم، كل عـــام، بتحديد أولوياتها من 
خالل اســـتفتاء أعضائها، كما تقوم أسبوعيا 
بإرسال أفكار الحمالت لعّينة عشوائية تشمل 
10 آالف عضـــو، ليتم إثر ذلك اعتماد الحمالت 
التي تلقى تجاوبا قويا دون ســـواها، علما أّن 
الحمالت التي ترسل إلى جميع األعضاء غالبا 
ما تكون مدعومة مـــن آالف أعضاء آفاز خالل 

أيام أو حتى ساعات، حسب أهمّيتها.
وتجدر اإلشارة إلى أّن آفاز ال تقبل تمويل 
نشاطها من أي شركات أو حكومات، بل تعّول 
فقـــط وبالكامل على تمويـــل أعضائها. ولذلك 
تؤكد الحركة على أّنه ”بما أّن تمويل آفاز يأتي 
من أعضائها، تســـري المحاسبة الديمقراطية 

في صلب مبادئنا. 
فال توجد شـــركة راعية وال حكومة داعمة 
تستطيع الضغط على آفاز لتغّير من أولوياتها 
حتى تتناسب مع أي أجندة خارجية“. وتقول 
الحركـــة فـــي هـــذا الصـــدد ”إن نموذجنا في 
العمل، المبنـــي على التمويل من أعضاء آفاز، 
يبقينا مســـتقلين وقابلين للمســـاءلة وتحّمل 

المسؤولية“.

ــــــم تكن حركة آفاز معروفة قبل ســــــنوات قليلة، لكّنها جنحت اليوم في اســــــتقطاب آالف  ل
ــــــني املتعاطفني، الذين ال يترّددون في اإلســــــهام في حمالتها  األعضــــــاء واملتطّوعني ومالي
العاملية، املرّوجة عامليا بـ١٦ لغة، من أجل دعم كبرى القضايا الدولّية وفي مقدمتها حماية 

البيئة من مخاطر الدمار.

أطفال ال تتجاوز أعمارهم الـ١١ عاما يعملون في ظروف خطرة مبناجم غير قانونية للذهب 
في ليبيريا، على طول احلدود مع ســــــاحل العــــــاج. فقد هرب هؤالء الصبية الليبيريون من 
العنف السياســــــي الدائر في ساحل العاج، ليخاطروا بالوقوع في حفر مفتوحة قد يصل 

عمقها إلى مئة متر.

صوت {آفاز} لحماية البيئة يالحق قادة العالم

شبح الموت يطارد األطفال المنقبين عن الذهب في ليبيريا

[ الحركة العالمية نظمت أكبر تظاهرة بيئية في التاريخ [ مجتمع عابر للحدود أكثر فعالية من األمم المتحدة

الفقر المدقع يدفع عشرات األطفال الليبيريين إلى العمل في مناجم غير قانونية للتنقيب عن الذهب

حمالت حركة آفاز أضحت قوة مؤثرة في صانعي القرار العالمي بشأن البيئة

آفـــاز نظمـــت، في ســـبتمبر 2014 

بنيويـــورك، أكبر تظاهـــرة مناخية 

فـــي التاريخ بمشـــاركة أربعمئة ألف 

شخص وأكثر من 1700 منظمة

◄

أحالم الثـــروة تحفـــز المنقبين على 

الغوص في حفر عميقة، استكشافا 

لجزيئات الذهب، غير أن عددا منهم 

يلفظهم التراب سريعا

◄

باربرة هندريكس:

آفاز.. أرجو منكم أن 

تستمروا وأن تبقوا في 

حالة تأهب



} القاهــرة - توّصلت دراســـة ألمانية إلى أن 
الصوت عامل أساســـي تستند عليه المرأة في 
اختيار شـــريك حياتها والرجـــل الذي تعطيه 
قلبهـــا، كما أنـــه يعتبر معيـــارا لجمال الرجل 

وجاذبيته.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن المرأة تنجذب 
عامة للصـــوت الرجولي الرخيـــم عند الرغبة 
في االرتباط بشـــكل غير جـــدي وإقامة عالقة 
عاطفيـــة، بينمـــا تتغاضـــى عن هـــذه الصفة 
وتفّضـــل اختيار الرجل الصـــادق والمخلص 
عند الرغبة في االرتباط الجدي والزواج، نظرا 
ألن الرجال الذين يتمّتعون بنبرة صوت جذابة 
يكونون أكثـــر ميال إلى الخيانـــة وال يكتفون 

بامرأة واحدة.
وكشـــفت دراســـة بريطانية أخرى أن أول 
عوامل التجـــاذب بين الرجل والمرأة هو نبرة 
الصـــوت. وتوّصلت الدراســـة التـــي أجريت 
علـــى حوالـــي 1000 عينـــة من الجنســـين من 
فئـــات عمريـــة مختلفة، إلى أن صـــوت الرجل 
البريطاني مطلوب جدا لدى نســـاء بريطانيا، 

ألنه صـــوت عميق وهادر يـــدل على مزيج من 
الرقـــة والرجولة، وهو ما يعكس نجاح العديد 

من العالقات العاطفية هناك.
النفـــس  علـــم  فـــي  مختصـــون  ويشـــير 
والعالقات االجتماعية، إلى أن هذه الدراسات 
قد تكون محـــض اجتهاد من العلماء وتختلف 

عن الواقع.
وتوصلوا من خالل بحوثهم إلى أنه يمكن 
أن تنجـــذب المرأة للرجل العطـــوف الصادق 
الكريم وصاحب األخـــالق والناجح في عمله، 
علـــى أن تأتـــي الصفـــات المادية كالوســـامة 
والصـــوت فيمـــا بعـــد كصفـــات إضافية غير 
ضروريـــة، إذ أن وجودهمـــا أو انعدامهمـــا ال 

ينقص شيئا من الرجولة.
وتقـــول تغريـــد صقـــر، متخصصـــة فـــي 
العالقـــات االجتماعيـــة بيـــن الجنســـين: إن 
نبـــرة الصـــوت مؤثر رئيســـي فـــي العاطفة، 
كونها تتصل باألحاســـيس، فالصوت هو أحد 
الوسائل التي تســـتخدم للتعبير عن المشاعر 
وإيصـــال العاطفة، واالتصـــال الوجداني مع 

اآلخر، ولفتت إلى أن الصوت هو أداة التعبير 
الرئيسية لإلنســـان، وباختالف نبرة الصوت 
تختلف الحالة النفسية، وأحاسيس الشخص 

ومشاعره.
وأوضحـــت أنه من الممكـــن أن تكون نبرة 
الصـــوت حزينـــة ومنخفضـــة فـــي المواقف 
الصعبة غير الســـعيدة، بينما تكون عالية في 
حالـــة الفرح والســـعادة، وقويـــة وغليظة في 
المواقف الجادة، وتصبـــح هادئة ودافئة عند 
التعبير عن المشـــاعر والحب، كما أكدت على 
أن نبـــرة الصوت هي إحـــدى العوامل لقراءة 

المشاعر والحالة النفسية للشخص.
ومن جانبه، يشير الدكتور جمال عبدالله، 
أســـتاذ علم النفـــس بجامعة حلـــوان، إلى أن 
نبرة الصوت وسيلة للجاذبية الجنسية، حيث 
يتم اســـتقبالها عن طريق السمع الذي يلتقط 
إشـــارة موجية قد تكون صوتيـــة أو ضوئية، 

وإدراكها من قبل األذن أو العين.
لفـــت إلى أن نبرة الصوت هـــي عبارة عن 
اتصـــال إدراكي بيـــن حقلين للطاقـــة ومادته 

هـــي األمـــواج، موضحـــا أنه عندمـــا تنجذب 
المرأة للصوت الجميـــل تكون بذلك قد وقعت 
تحت تأثير اإليحاء الذي هو لغة االســـتحواذ، 
فعندمـــا يكون اإليحاء نفســـيا تكون لغته هي 

تعابير حسية وصوتية.
وبين عبدالله أن المســـتحوذ يستطيع بث 
رســـالته الفكرية مع الموجة الصوتية بشـــكل 
إيحائي، مخاطبا الالشعور عند الطرف اآلخر، 
وتخلق حالة الشـــعور باالرتيـــاح واالنجذاب 
إلى صاحب هذا الصـــوت، موضحا أن المرأة 
تنجـــذب للصوت الذي يتوافـــق ويتجاوب مع 

موجاتها.

رضاب نهار

} مازالـــت التجهيـــزات والتحضيرات قائمة، 
بغـــرض تقديم القناة الجديـــدة ماجد نموذجا 
مثاليا لقنوات األطفـــال الفضائية يختلف عن 

تلك الموجودة اليوم دون دراسة أو تقييم.
ومثـــل مجلة األطفـــال ماجد تقـــوم القناة 
علـــى مبـــدأ التفاعـــل مـــع األطفـــال الصغار، 
حيث ال تقتصر على مشـــاهدتهم لها فحسب، 
نظـــرا ألن العديد مـــن برامجها ونشـــاطاتها 
وأنشطتهم  وإبداعاتهم  لمساهماتهم  مفتوحة 
بطريقة تفاعليـــة تعتمد على التبادل المعرفي 

واإلنساني. 
كما تركـــز القناة في كثير من فقراتها على 
توجيـــه دعوة مفتوحة للصغار كي يشـــاركوا 

بآرائهم وأفكارهم وأسئلتهم أيضا.
وتعتمد القنـــاة على اللغـــة العربية كلغة 
أساســـية، كما أن هذه اللغة ستكون من خالل 
البرامـــج المعـــدة والمدروســـة، لغـــة ممتعة 
تســـتطيع تقديم التسلية لألطفال تماما مثلما 

تقدم لهم المعلومة والفائدة. 
ويستنتج من ذلك وجود تعاطي جديد مع 
هذا اللغة العربية التي تعتبر مكون أساســـي 
فـــي ثقافة الـــدول الخليجيـــة والعربية عامة، 

األمر الذي يجذب الصغار والكبار.
واســـتناد إلـــى هـــذا المعطـــى تســـتكمل 
البرامـــج المعروضـــة يوميـــا علـــى القنـــاة، 
المناهـــج الدراســـية والتعليميـــة فـــي جميع 
المواد. لتكون المتابعة ذات منحى إيجابي ال 
يقف عند التلقي الســـلبي بمعناه الشـــائع في 

المسرح التقليدي. 
ويتخذ التفاعل صيغتـــه الجديدة القائمة 
على التواصـــل الفكري والعلمـــي بين الطفل 
والقنـــاة من جهـــة، وبيـــن األطفال أنفســـهم 

مـــن جهة أخرى، كـــي ال تكون القنـــاة مصدرا 
للتسلية والترفيه فقط.

كمـــا تركز برامج قناة ماجد على التواصل 
الفكـــري والعلمـــي بيـــن الطفـــل وعائلته، إذ 
أنهـــا وإلى جانب ما تقدمـــه لهم من معلومات 
قيمة، تهدف إلى حث مشاهديها الصغار على 
التعامل األخالقي مع كل فرد من أفراد األسرة 
فـــي البيت خارجه والمدرســـة ومع الناس في 

كل زمان ومكان. 

باإلضافـــة إلى ذلك يتم التطرق بعناية إلى 
أنماط وشـــرائح المجتمع واألحداث التي من 
الممكـــن أن تقـــع فيه، من خـــالل مجموعة من 
البرامـــج الهادفـــة التي تبتعد عن المباشـــرة 

السطحية.
وألنها تأتي من قلب دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وبالتحديد مـــن العاصمة أبوظبي، 
تبحث قناة ماجد في الهوية األصيلة للمنطقة. 
مـــا يعني أن معظـــم برامجهـــا إن لم يكن 
كلهـــا، تحتفي بالتقاليد والعـــادات الموجودة 
فـــي البيئـــة المحليـــة اإلماراتيـــة. حتى على 
صعيد الشـــخوص المرسومة وأزيائهم ونمط 
حياتهـــم، مـــع إشـــارات كثيـــرة إلـــى المكان 
الحاضن في ســـيناريوهات المسلسالت التي 
ســـتعرض الحقـــا. ولعله أمر نفتقـــده حقا في 

حياتنا اليومية. 
وأكـــد المختصون علـــى أن وجود مصدر 
إعالمي مخصص لألطفـــال، يركز على الهوية 
الوطنيـــة وعلـــى اللغـــة العربيـــة وال يفتقـــد 
للحداثـــة أو للتطـــور الحاصـــل، هـــو إنجاز 
حضاري تحتاجـــه جل األســـر العربية اليوم 
ألجل مســـتقبلها بدرجة أولى وألجل مستقبل 

أطفالها بدرجة ثانية.

ومع كل ما ســـبق ذكـــره، وبعد أن عرضت 
محتواهـــا الفني واإلعالمـــي والتعليمي على 
جمهـــور معـــرض أبوظبي للكتـــاب في دورته 
األخيـــرة، القت استحســـانا كبيـــرا ومتابعة 
شـــديدة مـــن قبل الصغـــار وأهاليهـــم. وتكاد 

تكـــون الجناح الذي لقي أكبر نســـبة من زوار 
المعرض، بما عرضته عليهم من أفالم كرتونية 
وبرامج تعطي لمحة عن منهجها الكلي وتمنح 
المشـــاهد صـــورة فريدة عن وســـيلة إعالمية 

تستهدف الطفل العربي.
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◄ في حالة يصفها األطباء بـ”النادرة“ 
وضعت أم 3 توائم متطابقين في 

مستشفى بوالية تكساس األميركية بما 
في ذلك توأم ملتصق، ويكون التوائم 

الـ3 المتطابقون نتيجة انقسام بويضة 
واحدة إلى ثالثة أقسام.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن النساء 
البدينات يعتبرن أفضل الزوجات 
ألن التعامل معهن ”سهل“. وبّينت 

أنهن ال يفسدن باإلطراء والتدليل مثل 
نظيراتهن من النحيفات السريعات 

الغضب كلما ضايقهن شيء.

◄ حذرت دراسة سويدية من الخطر 
الذي يهدد النساء نتيجة للطالق أو 
فقدان الزوج، حيث يواجهن صدمات 

نفسية من شأنها أن تتحول إلى عوامل 
إصابة المرأة بالخرف.

◄ بينت دراسة بريطانية أن حدة 
حاسة الشم هي أحد أسباب البدانة، 

ألنها تسبب تناول كميات أكثر من 
المواد الغذائية، وهذا بدوره يؤدي إلى 

ازدياد الوزن والبدانة.

◄ كشفت دراسة أن المواطنين 
الرومانيين المقيمين في المدن 

يفضلون اإلجازات التي تدوم أقل من 
أسبوع عن العطالت الطويلة. وتمثل 
الدراسة سكان الحضر الذين تتراوح 

أعمارهم بين 14 و74 عاما.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية أن 
األطفال الرضع أكثر ميال لتذكر حادثة 
ما في مرحلة الطفولة إذا كانت هناك 

عاطفة إيجابية أو تأثير مباشر عليهم.

◄ بينت دراسة أجرتها شركة 
مايكروسوفت، أن أغلب الناس تتراجع 

قدرتهم على التركيز نتيجة تأثير 
أسلوب الحياة الذي يعتمد على 

اإللكترونيات.

[ قناة أساسها مبدأ التواصل الفكري والعلمي بين الطفل وأسرته
ينتظــــــر األطفال من جميع أنحاء العالم العربي، بدء البث من قناتهم الجديدة ”ماجد“ التي 
ستشهد أولى انطالقتها في سبتمبر القادم كجزء من مجموعة أبوظبي لإلعالم، وكرديف 

للمجلة الشهيرة ”ماجد“ التي اعتاد عليها الصغار والكبار في كل مكان.

 قناة ماجد وسيلة إعالمية تستهدف الطفل العربي

{ماجد} تحتفي بالهوية العربية

حذر باحثون من أن األشـــخاص الذين يتبعون حمية إلنقاص الوزن 
ويحرصون على ممارســـة الرياضية يقبلـــون على تناول طعام أكثر 

بعد االنتهاء من التمارين.

توصلـــت دراســـة أميركية إلـــى أن التحـــدث مع األطفـــال الرضع 
يســـاعد على تعزيـــز قدراتهم على التعلـــم والنجاح في وقت الحق 
من الحياة، إضافة إلى تعزيز مهارة تعلمهم اللغات بشكل خاص.

أفادت مجلة {إن ستايل} األملانية أن طالء األظافر ذا اللون األحمر 
املائـــل للبرتقالي بعض الشـــيء يغازل البشـــرة الفاتحة، حيث أنه 

يمنحها مظهرا مفعما بالصحة يشع نضارة وحيوية.

نبرة الصوت عامل أساسي يجذب المرأة للرجل

} أصحو على خط جديد تحت العينين، أو 
على جانب الفم، أو فوق الشفتين، أقول: لم 

أنم جيدا، ال بد أنه اإلرهاق، وعندما أخلد 
إلى نوم عميق ومريح سيختفي الخط، أنام 

بشكل جيد وعميق، لكن الخط ال يختفي.
منذ أكثر من سنتين وأنا على هذه 

الحال. الخطوط تظهر وأنا أفسرها 
باإلرهاق أو قلة النوم. أنتظر أن تختفي، 

وال تختفي، ومع أنني متأكدة من أنها 
خطوط الزمن التي ال راد لها، إال أن أملي 

في أن أصحو ذات صباح فال أجدها، ال 
يتوقف.

الشيء نفسه يتكرر مع بعض الشعرات 
البيضاء التي تظهر هنا وهناك. في األول 
بدت لي مضحكة وغير حقيقية، كما لو أن 
أحد الطفلين صبغها باللون األبيض وأنا 
نائمة، لكنها تزداد مع األيام (حتى عندما 

يكون الطفالن في إجازة مع والدهما خارج 
البلد!)

األربعون سن مؤلمة. كنت أود في 
الحقيقة أن أقول شيئا يبعث على األمل، 
كما تقول النساء الحكيمات، من أنهن ال 

يشعرن بهجمة الزمن، وأن التقدم في العمر 
يزيدهن جماال وتألقا، وإحساسا بأنوثتهن، 
وثقة في النفس. ربما يكون هذا صحيحا، 

غير أن األمر معي مختلف تماما. لسبب 
ما، ورغم أنني عشت حياة مليئة بالتجارب 

والتحوالت والصخب، والفن والشعر، 
والحب، أو ربما لهذه األسباب كلها، أبدو 
غير متصالحة مع فكرة التقدم في السن. 

شعور بورجوازي بالتأكيد، ورفاهية 
السؤال تأتي من كونه، تعبيرا عن حب 

الحياة والتشبث بها. وال بد أن الشاقين 
والمتعبين والكادحين، ال يملكون هذه 

الرفاهية، وال يتوقفون عند هذه التفصيلة.
بلغ معي األمر حدا أنني ال أريد أن 

أنظر في المرآة في الصباح، لكي ال أتفاجأ 
بارتخاء طفيف هنا أو هناك، أو بزيادة 

حجم االنتفاخ تحت العينين، أو بانكسار 
خفيف في منطقة الجبين. ومع أن أصدقائي 

والمحيطين بي يكادون ال يلحظون شيئا، 
إال أنه قد تمر أيام بأكملها وأنا في عزوف 

تام عن النظر إلى وجهي في المرآة أو أخذ 
سيلفي لنفسي، كما تعودت أن أفعل في 

السنوات األخيرة.
أنا امرأة ال تحب الماكياج، وتعتبر 

الجمال، انعكاسا ألرواحنا، وشيئا نابعا 
من طبيعة األشياء وصفائها، وقيمته فيما 

يخلفه لدى الناظر من إيحاء بالصدق، 
والنقاء. الماكياج ادعاء، وتصنع، وإفساد 

للجمال، خاصة إذا زاد عن حده. حسنا، 
ما الحل والحال على هذا النحو؟ كيف 

ندرأ هجمة الزمن، التي غالبا ما تعمى عن 
أرواحنا الطفلة؟ وكيف نتصالح مع هذا 

التناقض الجديد، الذي ينضاف إلى باقي 
تناقضاتنا اإلنسانية المعقدة؟ فنحن في 
الداخل نشعر أننا أطفال، لكن وجوهنا 

تتمرد علينا، وتعكس صورة ال تتواءم مع 
ما نحس به في دواخلنا.

على الشاطئ أنبطح على بطني، وأرفع 
رجلي في الهواء، شعري المجعد المرسل 
يتطاير مع الريح، يمر أحدهم معتقدا أنه 

أمام طفلة تلعب بالرمال، عندما أرفع له 
رأسي، أرى أثر الدهشة على وجهه. وكثيرا 
كثيرا، ما غازلني شبان صغار في الشارع، 

معتقدين أنني من سنهم، ثم بقليل من 
التدقيق، يكتشفون أنني سيدة على أعتاب 
األربعين، فيتراجعون. أتعامل معهم بلطف 

شديد، في الغالب أقول، ”ال يا ابني أنا أكبر 
منك بكثير“…

في الحديقة أجلس على كرسي تحت 
شجرة الكرز، أمسك كتابا، أقلب صفحاته 
بتؤدة وتركيز، فجأة تقع عيني على يدي 
الصغيرة كأنها يد طفل، أتذكر أنها اليد 

التي يجري فيها دم قلبي الشقي، والفرع 
الذي يخرج من هذا الصدر النابض 

بالحياة. أتذكر، جملة جوزيه ساراماغو 
الشهيرة: ”لم أختلف عن أي شخص إال 

بكوني أبقيت الطفل الذي بداخلي على قيد 
الحياة“، وأبتسم.

لمياء المقدم

ال تقتلوا الطفل الذي بداخلكم

أسرة

إنجاز حضاري تحتاجه جل األسر 
العربية اليوم ألجل مســـتقبلها 
بدرجـــة أولـــى وألجل مســـتقبل 

أطفالها بدرجة ثانية

◄

يتخذ التفاعل صيغته الجديدة 
القائمـــة علـــى التواصل الفكري 
والعلمي بين الطفل والقناة من 

جهة، وبين األطفال أنفسهم

◄

الرجـــال الذين يتمتعـــون بنبرة 
صوت جذابة يكونون أكثر ميال 
إلى الخيانـــة وال يكتفون بامرأة 

واحدة

◄

باختصار

جمال

وصفات طبيعية 
للبشرة الجافة 

} تعانـــي الكثيـــر مـــن الفتيـــات مـــن 
مشـــكلة جفاف البشرة، األمر الذي يهّدد 
جمالهن وبشرتهن، ويؤكد بعض خبراء 
التجميـــل أن تحديـــد نوع البشـــرة أمر 
والمرطبات  الكريمات  الختيار  ضروري 

التي تناسب الجلد.
وأشارت دراسة أميركية إلى اعتقاد 
خاطئ ينتشـــر بيـــن الفتيـــات وهو أن 
البشرة الجافة تكون محفوظة في فصل 
الشـــتاء من أشعة الشـــمس، وأوضحت 
الدراســـة أنه البـــد من اتبـــاع العادات 
الصحيـــة التي تقـــوم بها النســـاء في 
كل من فصـــل الصيف وفصل الشـــتاء، 
ال ســـيما وأن أشعة الشـــمس على مدار 
العام تســـّبب أذى للبشرة، وخصوصا 
ألصحاب البشـــرة الجافة، وتعمل أشعة 
الشمس على إحراقها بصورة أسرع من 

أنواع البشرة األخرى.
خبيرة  عبدالجليـــل،  ســـحر  وتقول 
التجميـــل: إن تحديـــد نوعية البشـــرة 
يمّثل الخطـــوة األولى لعالج البشـــرة، 
ولألســـف غالبية الفتيات ال يســـتطعن 
تحديـــد نوعيـــة بشـــرتهن بدقـــة حتى 
يتعاملـــون معهـــا بطريقـــة صحيحـــة، 
مشـــيرة إلـــى أن البشـــرة الجافة تكون 
فيها المواد الدهنية المائية قليلة جدا، 
وتحتاج بصفة مستمرة إلى مادة دهنية 
لترطيبها، نظرا ألن المادة الدهنية التي 
مـــن المفتـــرض أن تغلف البشـــرة تكاد 
تكون معدومة لديها، وترى أن البشـــرة 
الجافـــة يصعـــب ترطيبهـــا مـــن داخل 
الجســـم، وتحتاج إلى مرطبات خارجية 

لتعويض جفاف طبقات الجلد.
وتحـــّذر من خطورة إهمال البشـــرة 
الجافـــة، حتـــى ال يصـــل الجفـــاف إلى 
خاليـــا الجلد العميقـــة، والذي قد ينتج 
عنه تقّشـــر فـــي طبقات الجلد، وتشـــّدد 

على أهمية اتباع نظام غذائي صحي.
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◄ قررت جلنة االنضباط باحتاد 
الكرة اإلماراتي، إيقاف العب نادي 
اإلمارات عصام الراقي ٤ مباريات 

رسمية شاملة عقوبة الطرد، 
باإلضافة إلى غرامة مالية مبقدار 
١٢٠٠٠ درهم، بعد طرده لالعتداء 

على العب الشباب.

◄ دخل فريق الوداد البيضاوي 
املغربي بقوة من أجل انتداب 

املدافع السنغالي املتألق مرتضى 
فال، ويسعى الفريق إلى استغالل 
متاطله في جتديد عقده مع املغرب 
التطواني خلطفه في املوسم القادم.

◄ رفض املصري عصام صيام، 
عضو جلنة احلكام باالحتاد 

األفريقي ”كاف“، اتهام احلكام 
األفارقة بأنهم يتقاضون رشاوى 

نظير مجاملة الفرق في البطوالت 
القارية، موضحا أن التحكيم 
األفريقي ليس سيئ السمعة.

◄ تقدم اجلهاز اإلداري لفريق 
الهالل السعودي باحتجاج ملراقب 

مباراة الهالل ومضيفه بيروزي 
اإليراني فور نهاية اللقاء الذي 

جمعهما في ذهاب دور الـ١٦ من 
دوري أبطال آسيا.

◄ تعادل منتخب اجلزائر األوملبي 
مع نظيره السوداني ١-١، في 
املباراة الودية التي جمعتهما 

على ملعب مصطفى تشاكر مبدينة 
البليدة، ضمن استعدادات املنتخبني 
للتصفيات املؤهلة ألوملبياد ريو دي 

جانيرو ٢٠١٦.

◄ أكد محمد العايب رئيس نادي 
احتاد احلراش اجلزائري استقالته 

من منصبه بعد ٣ أيام من خسارة 
فريقه أمام مضيفه نصر حسني داي 
١-٢، ضمن املرحلة الـ٢٨ من الدوري.

طهران تحتضن أول اجتماع للمجلس األولمبي اآلسيوي
[ نقاشات مفتوحة لوضع برامج دورات األلعاب اآلسيوية المقبلة

} مونتــي كارلــو (موناكــو) - يحلـــم ســـائق 
مرســـيدس األملانـــي نيكـــو روزبـــرغ بثالثية 
متتالية نـــادرة فـــي جائزة موناكـــو الكبرى، 
املرحلة السادســـة من بطولة العالم لسباقات 
فورمـــوال واحد، املقـــررة في نهاية األســـبوع 

احلالي في شوارع عاصمة اإلمارة. 
وميني روزبرغ وصيـــف بطل العالم العام 
املاضي (27 عاما)، النفس بإحراز املركز األول 
للمـــرة الثانية على التوالي هذا املوســـم بعد 
تتويجه بطال جلائزة أســـبانيا الكبرى األحد 

قبل املاضي. 
اجلنســـية  يحمـــل  الـــذي  روزبـــرغ  وكان 
الفنلندية كونه جنل بطل العالم السابق كيكي 
روزبرغ عـــام 1982 مع وليامس، قد وضع حدا 
لهيمنة وسيطرة زميله في الفريق، البريطاني 

لويس هاميلتون بطل العالم مرتني عامي 2008 
مع ماكالرين و2014 مع مرســـيدس أن كان في 
االنطـــالق من املركـــز األول أو التتويج عندما 
انطلق من املركز األول في برشلونة ونال لقب 

اجلائزة. 
وتقـــدم روزبرغ علـــى هاميلتـــون بالذات 
ليحقق فريق مرســـيدس ثنائيتـــه الثالثة لهذا 
املوسم من أصل 5 سباقات. ويطمح إلى تأكيد 
عودتـــه القوية إلى املنافســـة على اللقب الذي 
ضاع منه العام املاضي فـــي املرحلة األخيرة، 
وهو يدرك أن ذلك يبدأ من انتزاع االنطالق من 
املركز األول بالنظر إلى صعوبة سباق موناكو 

الذي يعتبر األقصر في الروزنامة. 
ويرغـــب في حتقيـــق هاتريـــك متتالي في 
موناكو بعد إحرازه املركـــز األول في العامني 

األخيريـــن، وذلك للمرة األولى منذ إجناز بطل 
العالـــم 6 مـــرات وموناكو 6 مـــرات البرازيلي 
إيرتون ســـينا عندما كســـب املركـــز األول في 

اإلمارة 5 مرات متتالية (من 1989 إلى 1993).
وجنح 3 ســـائقني فقط في إحراز اجلائزة 
3 مرات متتالية في موناكو، أولهم البريطاني 
غراهام هيل من 1963 إلى 1965، والفرنسي الن 
بروســـت بطل العام 4 مرات والذي نال بطولة 

السباق من 1984 إلى 1986. 
وتوج األســـطورة األملاني مايكل شوماخر 
بطل العالم 7 مرات (رقم قياســـي) 5 مرات في 
موناكو ولكن لم يحقق ثالثية متتالية واكتفى 
بثنائيـــة متتالية عامـــي 1994 و1995 وبعدها 

1997 و1999 و2001. 
وكان روزبـــرغ قد أحرز املركـــز األول أمام 
هاميلتـــون وبالتالـــي فـــإن املنافســـة بينهما 
ســـتكون مثيـــرة على غـــرار ســـباقاتهما منذ 
العام املاضي خاصـــة وأن البريطاني مصمم 
على تعويض فشـــله في اإلمارة في النســـخـة 

األخيرة.
وأعـــرب هاميلتـــون عن ثقتـــه الكبيرة في 
حتقيق فوزه الثاني في اإلمارة بعد األول عام 
2008 في طريقه إلى الظفر بلقبه العاملي األول. 
وقال ”أنا مصمـــم أكثر من أي وقت مضى 
على الفوز بهذه اجلائزة، أنا حقا أســـعى إلى 

ذلك“. 
وأضـــاف ”أنا أعلم أنـــه بإمكاني تصحيح 
األمور في الســـباق املقبل، وهو ما أخطط له.. 
لـــم أفز في موناكو منذ فترة طويلة جدا -فزت 
مـــرة واحدة فقـــط- وبالتالي ســـتكون أمامي 
فرصـــة ثالثـــة مع هـــذا الفريق الرائـــع وهذه 
الســـيارة الرائعة، وبالتالي أمتنـــى أن أكون 

محظوظا في املرة الثالثة“. 
وســـيحاول فريق فيراري وســـائقيه فيتل 
والفنلندي كيمي رايكونن مواصلة املنافســـة 
القويـــة للفريق األملاني والظفـــر باملركز األول 
لسباق اإلمارة للمرة الثانية في مسيرتيهما. 
ويتخلف فيتل ثالث الترتيب العام والذي 

أحـــرز املركـــز األول في موناكو عـــام 2012، 
بفـــارق 31 نقطة عن هاميلتـــون و11 نقطة 
عن روزبـــرغ، فيما يتخلـــف رايكونن رابع 
الترتيب العام واملتوج باجلائزة الفرنسية 
عام 2005 مع ماكالرين مرسيدس، بفارق 59 
نقطة عن البريطاني و39 نقطة عن األملاني.

رياضة

روزبرغ يغازل الثالثية عبر جائزة موناكو الكبرى

«نـــدرس تغييـــر مكان إقامة معســـكر إعـــداد الحـــكام ليقام في 

التشـــيك أو البرتغال رغـــم تأييدي إلقامته في تركيـــا. أتمنى أن 

يكون التحكيم سعوديا في املباريات املتبقية من الكأس».

عمر املهنا 
رئيس جلنة احلكام باالحتاد السعودي لكرة القدم

«نواة منتخب األســـود محســـومة منذ فترة طويلة، لم يكن واردا 

أن أوقع على كثير مـــن التغييرات، القائمة كانت معروفة للجميع 

وهذه خصلة لم تكن موجودة في السابق».

بادو الزاكي 
املدير الفني ملنتخب املغرب

«لـــم نمنع ولم نرفـــض انضمام الالعبني للمنتخـــب، ورغم اإلرهاق 

والضغـــط اللذيـــن يعاني منهما الفريـــق، وافقنا علـــى انضمام 9 

العبني ملعسكر املنتخب من أجل مصلحة الكرة املصرية». 

إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك املصري

متفرقات

باختصار

األوملبـــي  املجلـــس  يتطلـــع   - نيقوســيا   {
اآلســـيوي، في اجتماع هـــو األول في تاريخه 
بطهـــران اليوم اخلميس، إلـــى وضع برنامج 
الرياضـــات فـــي دورات األلعـــاب اآلســـيوية 
املقبلـــة مبختلـــف فئاتها، فضال عن مناقشـــة 
آخر استعدادات إندونيسيا الستضافة آسياد 
2018، واألزمة الرياضية األخيرة التي تهددها 

باإليقاف. 
ويعقد االجتماع الذي ســـيحضره نحو 80 
شـــخصية رياضيـــة في طهران للمـــرة األولى 
بعد أن طلـــب رئيس اللجنة األوملبية اإليرانية 
كيومارز هاشمي ذلك على هامش دورة األلعاب 
اآلسيوية الـ17 في إينشيون بكوريا اجلنوبية 

أواخر الصيف املاضي. 
وأكد الشـــيخ أحمد الفهـــد الصباح رئيس 
املجلـــس األوملبي اآلســـيوي فـــي تصريحات 
صحفيـــة أمـــس األربعـــاء قائـــال ”ســـيجتمع 
املكتب التنفيذي للمجلس األوملبي اآلســـيوي 
في طهـــران للمرة األولى وســـيلتقي األســـرة 
األوملبيـــة اإليرانية، حيث ســـيدرس مواضيع 

مهمة تتعلق بالدورات اآلسيوية املقبلة“. 
وتابـــع ”ســـنناقش البرنامـــج الرياضـــي 
لـــدورة األلعاب اآلســـيوية الشـــاطئية املقررة 
فـــي فيتنام عـــام 2016، وبرنامج دورة األلعاب 
اآلســـيوية الشـــتوية فـــي ســـابورو اليابانية 
عـــام 2017، وبرنامج دورة األلعاب اآلســـيوية 
داخل القاعات املقررة في عشـــق أباد في 2017 
والتـــي ستشـــارك فيهـــا للمرة األولـــى جميع 
دول قـــارة أوقيانيـــا“. وأوضح ”كما ســـنطلع 
على اســـتعدادات إندونيسيا الستضافة دورة 
األلعـــاب اآلســـيوية عـــام 2018، فنحـــن نقدر 
إصدار احلكومة اإلندونيسية مؤخرا القوانني 
واللوائح اخلاصة بتنظيم األلعاب اآلســـيوية 

حسب دستور املجلس األوملبي“. 
وستشـــهد طهـــران اجتماعا بني الشـــيخ 
أحمد الفهد ووكيل وزارة الشـــباب والرياضة 
فـــي إندونيســـيا ملناقشـــة األزمة التـــي تهدد 
بإيقاف احتاد كرة القدم اإلندونيســـي من قبل 

الفيفا ما قد يؤثر ســـلبا على استضافة البالد 
لدورة األلعاب اآلسيوية املقبلة عام 2018، كما 

سيناقش معه آخر االستعدادات لآلسياد.
وكان الفيفا قد وجه رســـالة إلى احلكومة 
اإلندونيســـية يطالبهـــا فيهـــا بالتراجـــع عن 
التدخل في شـــؤون احتاد كرة القدم املنتخب 
حديثا فـــي مهلة تنتهي آخر الشـــهر اجلاري 
حتت طائلة اإليقاف، الذي قد ميتد إلى املجال 
األوملبـــي أيضا ويهـــدد فيما بعد اســـتضافة 

إندونيسيا آلسياد 2018. 
كما أشـــار الشـــيخ أحمد الفهد إلى ”هناك 
مهلة لســـريالنكا حتى موعد املكتب التنفيذي 
أي اليـــوم للتراجـــع عن قرار بإصـــدار قانون 
للرياضة يخالـــف امليثاق األوملبي حتت طائلة 
ســـحب اســـتضافة دورة األلعـــاب اآلســـيوية 

الثالثة للشباب املقررة عام 2017 منها“.
وهدد االحتـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
بإيقاف إندونيسيا بســـبب التدخل احلكومي 
في شـــؤون احتاد الكرة، حســـب ما قاله أحد 

مسؤولي الكرة في إندونيسيا. 
وكانـــت وزارة الرياضة قـــد أوقفت احتاد 
الكـــرة في الشـــهر املاضـــي بســـبب جتاهله 
التعليمـــات التـــي تقضـــي بإقصـــاء ناديـــني 

مـــن دوري الســـوبر اإلندونيســـي، وقد عينت 
احلكومة بنفســـها جلنة إلدارة شؤون االحتاد 

لفترة انتقالية. 
وجاءت التعليمـــات بإقصاء الناديني لعدم 
اجتيازهمـــا عمليـــة تدقيق حكوميـــة في عدة 
جوانب إدارية، واالنغماس في مشكالت تتعلق 
بامللكية. ومنح الفيفا احلكومة اإلندونيســـية 
مهلة حتى 29 مايو اجلاري لرفع إيقاف احتاد 
الكـــرة وعودته إلى إدارة شـــؤون كـــرة القدم، 
مؤكـــدا أن قواعد كـــرة القـــدم الدولية حتظر 
التدخل احلكومي في شـــؤون احتاد كرة القدم 
احمللي، وأنذر الفيفا ”بإجراء ســـريع وحاسم“ 

في حالة جتاوز املهلة احملددة.
وقـــال ال نياال ماتاليتي رئيس احتاد الكرة 
اإلندونيسي إن االحتاد ”كان مستعدا للتحدث 
مع الـــوزارة، لكننـــي حاولت ثـــالث مرات أن 

ألتقي بالوزير، دون جدوى“. 
وفـــي حالة فـــرض عقوبة من قبـــل الفيفا، 
لن تنجح إندونيســـيا في املشاركة بأي بطولة 

دولية على مستوى املنتخبات أو األندية. 
وذكـــرت الوزارة أن جلنة تســـيير األعمال 
التي عينتها ســـتضمن اســـتمرار منافســـات 
األندية احملليـــة واســـتعدادات املنتخب، لكن 

االحتـــاد أعلـــن قبـــل أيام عـــن إلغـــاء جميع 
مسابقات الدوري لعام 2015. واشتكت األندية 
من سحب الرعاة دعمهم، وحذرت بأنها رمبا ال 
تستطيع دفع رواتب الالعبني. وكان ماتاليتي 
قد رفع راية التحدي في وجه الوزارة وقال إن 
الفيفا وحده هو من له احلق في إيقاف احتاد 
وطني. ويذكر أن الشـــيخ أحمد الفهد الصباح 
رئيس احتاد اللجان األوملبية الوطنية (أنوك)، 
قـــد حصل علـــى أرفع جائـــزة تقديـــر يقدمها 
االحتاد الدولي للكرة الطائرة ”غراند كروس“ 
– فـــي مقره بلـــوزان- وأطلق االحتـــاد الدولي 
للكـــرة الطائرة جائزة غراند كروس عام 1998، 
ومتنح إلى الشخصيات الرفيعة في احلكومات 
ورؤساء املنظمات واملؤثرين في عالم الرياضة 
ملســـاهمتهم الكبيرة في رياضة الكرة الطائرة 

والكرة الطائرة الشاطئية أيضا. 
وقال الشـــيخ أحمـــد الفهد الصبـــاح بعد 
تسلمه اجلائزة ”إنه شرف كبير أن أتلقى هذه 
اجلائزة، كرئيـــس ألنوك كونت عالقة قوية مع 
االحتاد الدولي للكرة الطائرة لسنوات، وأعتقد 
أن هـــذا األمر مهم جدا أن تعمل جميع اللجان 
األوملبية مع االحتادات الرياضية الدولية معا 
لتأمني األفضل للرياضيني واحلركة األوملبية“.

ــــــذي للمجلس األوملبي  يهدف املكتب التنفي
اآلســــــيوي، خــــــالل اجتماعه فــــــي طهران 
للمرة األولى، وســــــيلتقي األســــــرة األوملبية 
اإليرانية، إلى دراسة مواضيع مهمة تتعلق 

بالدورات اآلسيوية املقبلة.

 الشيخ أحمد الفهد الصباح يؤكد على أهمية االجتماع األول للمجلس األولمبي اآلسيوي

نحو  سيحضره  ــذي  ال االجتماع 

80 شخصية رياضية يعقد بعد 

أن طلب رئيس اللجنة األوملبية 

اإليرانية كيومارز هاشمي ذلك

◄

◄ يتأهب سعيد الناصري رئيس الوداد 
البيضاوي لكرة القدم، لعقد اجتماع 

هام في األيام املقبلة، قصد احلسم في 
مستقبل املدرب الويلزي جون توشاك 

وجتديد عقده الذي ينتهي الشهر املقبل، 
وتشير كل املؤشرات أن املدرب الويلزي 

سيواصل مشواره مع الفريق البيضاوي 
بعد النتائج اإليجابية التي سجلها في 

موسمه األول، وأبرزها الفوز 
بدرع الدوري املغربي، وكذا 

لتشبث إدارة الفريق به. 
ويبقى موضوع عقد املدرب 

توشاك من األمور 
الهامة التي على 

مجلس إدارة 
الوداد احلسم 

فيها في غمرة 
الفوز بدرع 

الدوري.

◄ ستكون كل األنظار موجهة األسبوع 
املقبل نحو املالعب الترابية لروالن 

غاروس مع انطالق ثاني بطوالت (الغراند 
سالم) لعام 2015، وستعرف هذه النسخة 
مفاجأة، حيث ال يعتبر األسباني رافائيل 

نادال املرشح األول لنيل البطولة وهو 
الذي حققها في 9 مناسبات. وسيصل 

ديوكوفيتش إلى باريس هذا األسبوع مع 
سلسلة من االنتصارات أمام 
نادال، إذ أصبح يتغلب عليه 

حتى في املالعب الترابية، 
كما كان احلال قبل 3 أسابيع 

في بطولة مونتي 
كارلو. وكما حدث 
مع فيدرر من قبل، 

هناك عدة تساؤالت 
تطرح بشأن 

إمكانية حتقيق 
الصربي أول 

لقب له 
في روالن 
غاروس.
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◄ أعلن االحتاد الطوغولي لكرة القدم أن 
البلجيكي طوم سانفيت الذي سبق له أن 

أشرف على 4 أندية أفريقية بات املدرب 
اجلديد ملنتخب طوغو. ويخلف سانفيت 
(42 عاما) احمللي تشانيله تشاكاال الذي 
كان يشغل هذا املنصب منذ يونيو عام 

2014. وسيوقع سانفيت عقدا ملدة عامني 
وسيساعده جان بول دوسيه أبالو 

الدولي الطوغولي السابق، وستكون 
مهمته قيادة طوغو في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس أفريقيا املقررة في الغابون 

عام 2017. وللمشاركة في 
النهائيات ستحتاج طوغو 

إلى احتالل صدارة 
املجموعة األولى أمام 

تونس وليبيريا 
وجيبوتي أو البقاء 

ضمن أفضل صاحب 
مركز ثاني ضمن 13 

مجموعة مشاركة في 
التصفيات.

◄ أكد الالعب الدولي التونسي لكرة 
السلة صالح املاجري، والذي توج بلقب 
الدوري األوروبي مع فريقه ريال مدريد 

بعد الفوز في املباراة النهائية على 
أوملبياكوس اليوناني، أنه بدأ يقترب جدا 

من الدوري األميركي للمحترفني. وحول 
مشاركته مع نسور قرطاج في بطولة 
أفريقيا لألمم 2015 التي 

ستحتضنها تونس من 19 
إلى 30 أغسطس القادم 
أوضح أنه سيكون 
في املوعد وقال 

بهذا اخلصوص 
”التزاماتي مع 
ريال مدريد 

لهذا املوسم 
تنتهي يوم 28 

يونيو املقبل“. ويذكر 
أن املاجري توج أيضا 
مع ريال مدريد بكأس 

أسبانيا.

◄ أصدر نادي االحتاد السعودي 
بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة األخبار 

املتداولة عن غياب ماركو ماركينيو العب 
الفريق عن التدريبات وحقيقة سفره 
إلى إيطاليا. وجاء في البيان ”تابع 

املركز اإلعالمي بنادي االحتاد األخبار 
املتداولة عن الالعب ماركو ماركينيو، 

ويوضح املركز بأن الالعب 
لم يحضر التدريبات بعد 
مغادرته السعودية خالل 

فترة اإلجازة املمنوحة من 
اجلهاز الفني لالعبي 

الفريق“. وفي ختام 
البيان أكد املركز 

اإلعالمي بالنادي ”أن 
كافة اإلجراءات التي 
حتفظ حقوق النادي 

سيتم اتخاذها، ال سيما 
وأن الالعب ال يزال 

مرتبط بعقد مع الفريق“.
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مشاركته مع نسور قرطاج في ب
2015 أفريقيا لألمم
ستحتضنها تونس
إلى 30 أغسطس
أوضح أنه سي
في املوعد
بهذا اخل
”التزا
ريال
لهذ
تنت
يونيو املقبل
أن املاجري ت
ريال مدر مع

أسبانيا.



} أمســرتدام - يفكر مايكل فـــان براغ رئيس 
االحتـــاد الهولندي لكرة القدم في االنســـحاب 
من الترشـــح إلى رئاسة االحتاد الدولي للعبة 

”فيفا“. 
وأوضحـــت الصحف الهولنديـــة نقال عن 
مصـــادر فـــي الفيفا أن براغ يريد االنســـحاب 
لتعزيز فرصة األمير األردني علي بن احلسني 
في تولي الرئاســـة مكان السويسري جوزيف 

بالتر. 
ومييل النجـــم البرتغالي الســـابق لويس 
فيغو أيضا إلى ســـحب ترشـــحه، وقد أشارت 
الصحـــف إلى أنه ســـيعقد إلـــى جانب األمير 
علـــي وفان براغ مؤمتـــرا صحفيا في هولندا، 
اليوم اخلميس، لإلعالن عـــن دعم األمير علي 

في سباق الترشح. 
ولـــم يؤكد فان براغ انســـحابه حتى اآلن، 
لكن الفريق املعاون له أشار إلى أن النية تتجه 
إلى دعم مرشح واحد. وقال متحدث باسم فان 
براغ ”هدفنا املشـــترك هو إحداث التغيير في 
الفيفا، إنه شـــيء جيد أن يسعى حتالف دولي 
صاعد إلى حتقيق هذا الهدف. تركيزنا منصب 
على ذلك. والوقت ال يزال مبكرا للحديث بشأن 

املرشح األوفر حظا“.

وفـــي حالة انســـحاب فان بـــراغ ولويس 
فيغو، ســـيصبح األمير علـــي املنافس الوحيد 
لبالتر الذي يســـعى إلى تولي الرئاســـة لفترة 
خامســـة مـــن خـــالل االنتخابات املقـــررة في 
املؤمتر الســـنوي للفيفا مبدينـــة زيوريخ يوم 
29 مايو اجلاري. ورغـــم أن االحتاد األوروبي 
للعبة (يويفا) يطالـــب بالتغيير، ال يزال بالتر 
البالغ من العمر 79 عاما املرشـــح األوفر حظا 
للحصول على النســـبة املطلوبـــة من أصوات 

االحتادات الـ209 األعضاء في الفيفا.
وأكـــد رئيس االحتـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) السويســـري جوزيف بالتـــر مجددا، 
أن العمر ”ليس مشـــكلة“ أمام ترشـــحه لوالية 
خامســـة على التوالي في رئاسة الفيفا. وقال 

بالتـــر (79 عاما) ”أشـــعر أننـــي بحالة جيدة، 
فالعمر بالنسبة إلّي ليس مشكلة“. 

وتابـــع ”أنظروا إلـــى الرئيـــس اإليطالي 
نابوليتانو في أي عمر متت إعادة انتخابه (87 
عاما في 2013)، هناك أيضا نيلسون مانديال… 
في حال شـــعرت بأنني لست بحالة جيدة فلن 

أترشح لالنتخابات، فأنا مليء بالطاقة“.
وتابع ”ســـئلت قبـــل أربعة أعـــوام إذا ما 
كانت هـــذه واليتي األخيرة، وفـــي ذلك الوقت 
كنت مقتنعا بأنها األخيرة ولكن األمور تغيرت 

ولذلك بّدلت رأيي“. 
ويســـعى بالتـــر إلـــى والية خامســـة على 
التوالـــي في رئاســـة الفيفا وســـيتنافس في 
االنتخابـــات املقررة في 29 مايـــو اجلاري مع 
ثالثة مرشـــحني هـــم نائبـــه األردنـــي األمير 
علي بن احلســـني (39 عامـــا) ورئيس االحتاد 
الهولنـــدي مايكل فان براغ (67 عاما) والدولي 

البرتغالي السابق لويس فيغو (42 عاما).
وكان املرشـــحون الثالثـــة قـــد التقوا مرة 
واحدة على األقل خالل األسبوعني املاضيني. 

وذكـــر ناطـــق باســـم فان بـــراغ أنـــه ”في 
وسعنا تأكيد وجود خطط لعقد محادثات بني 
املرشحني الثالثة في ما يتصل بإمكان توحيد 
الصف“. وقيل إن فيغو وفان براغ من املقرر أن 

يعلنا بصورة مشتركة وقف حملتيهما.
فـــي املقابـــل أفـــاد لويـــس فيغـــو، أمس 
األربعاء، بأنه ال ينوي االنســـحاب من ســـباق 
رئاسة االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خالل 
مؤمتر صحفي مشترك في هولندا مع املنافس 
اآلخـــر على املنصـــب مايكل فان بـــراغ رئيس 

االحتاد الهولندي. 
وقال ناطق باســـم ”حملة فيغو“ ”نؤكد من 
جديد ما قلناه في اليوم األول، لويس مرشـــح 

مستقل وسيبقى مستقال“.
ويبـــدو أن من مصلحة املرشـــحني الثالثة 
اآلخريـــن أن يتحدوا في مواجهـــة بالتر بدال 
مـــن تشـــتيت األصـــوات الســـيما فـــي القارة 
األوروبية، وإن كان ثمة من يقول إن بالتر دفع 
فيغو للترشـــح بشكل يقصد منه انتزاع بعض 
األصوات األوروبية وحرمان األمير علي منها، 
بعـــد أن أكد رئيس االحتاد األوروبي ميشـــال 
بالتيني وقوفه إلى جانب األمير علي واعتباره 
مرشحا مالئما وقويا ويلبي طموح أسرة كرة 

القدم في أوروبا وبقية قارات العالم.
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سترلينغ أفضل العب صاعد في إنكلترا
 [ نجم الحمر مرشح لخالفة ريبيري في بايرن ميونخ [ مانشستر سيتي يعرض 40 مليون إسترليني لضم الالعب

} لنــدن  - تـــوج الشـــاب اإلنكليـــزي رحيـــم 
ســـترلينغ موســـمه الناجح مع فريقه ليفربول 
باحلصـــول على جائزة أفضل العب صاعد في 
إنكلتـــرا، وهو ما جعله محط أنظار العديد من 

األندية الكبرى. 
ومازال الغموض يكتنف مســـتقبل الشاب 
اإلنكليـــزي إذ تتضـــارب اآلراء حول بقائه مع 
الريدز مـــن عدمـــه. وردد عدد من املشـــجعني 
صيحات االســـتهجان حني استالمه اجلائزة، 
فـــي املقابل هتف عدد آخر من جماهير النادي 

قائلني ”استمر بالنادي يا رحيم“. 
وكان بريندان رودجـــرز مدرب ليفربول قد 
قال فـــي فبرايـــر إن ناديه عرض عقـــدا كبيرا 
جديدا على ســـترلينغ، في حـــني قالت تقارير 
إعالميـــة إن ليفربـــول عـــرض علـــى النجـــم 
اإلنكليزي راتبا أسبوعيا بقيمة 100 ألف جنيه 

إسترليني (حوالي 160 ألف دوالر). 
ونفى سترلينغ الشهر املاضي أن يكون قد 
يسعى وراء املال لكنه أكد في الوقت نفسه أنه 
ال يتعجل توقيع عقد جديـــد. واحتل ليفربول 
املركـــز الثانـــي بني فـــرق الـــدوري اإلنكليزي 
املمتاز بعد البطل مانشستر سيتي في املوسم 
املاضي لكنه تراجع في املوســـم احلالي وفشل 

في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وسيلتقي ليفربول صاحب املركز اخلامس 
حاليا في اجلولة األخيرة من املوســـم احلالي 
مع ســـتوك ســـيتي على أرض األخيـــر مطلع 

األسبوع املقبل. 
وقـــال املـــدرب رودجـــرز خـــالل االحتفال 
بتوزيع جوائز املوســـم ”الالعبون بحاجة إلى 
الراحة لكن النادي سيســـتمر في العمل بشكل 
جاد من أجل حتسني مستوى الفريق وستكون 

أمامنا فرصة كبيرة في املوسم املقبل“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أشـــارت العديـــد من 
التقارير الصحفية إلـــى أن الدولي اإلنكليزي 
ســـترلينغ دخل دائرة اهتمامـــات فريق بايرن 
ميونخ، بطل الدوري األملانـــي لكرة القدم، من 
أجـــل ضمه خالل فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية 

املقبلة. 
ووفقـــا للعديـــد من الصحف، فـــإن املدرب 
األسباني غوارديوال يبحث عن بديل للفرنسي 
فرانك ريبيري، بعدما افتقد بيب لالعب البديل 
في املوسم احلالي بسبب كثرة إصابات الديك 

الفرنســـي الـــذي خـــاض 15 مبـــاراة فقط في 
الـــدوري األملاني لكرة القدم مع البافاري، وهو 
ما ساهم في خروج الفريق بلقب محلي وحيد 

(البوندسليغا) في املوسم احلالي. 
ودخـــل بايـــرن ميونخ الصفقـــة بقوة عبر 
إجراء اتصال هاتفي مع وكيل أعمال سترلينغ 
لالتفـــاق على كافة التفاصيـــل املالية املتعلقة 
بالصفقة، بعدمـــا رفض الالعب صاحب الـ(20 
عاما) البقاء مـــع ليفربول لفترة أطول مفضال 
خـــوض جتربة احترافية جديدة، رغم تبقي 24 

شهرا على انتهاء عقده مع الريدز. 

ويواجه العمالق البافاري منافسة شرسة 
مـــع فريقـــي تشيلســـي ومانشســـتر ســـيتي 
اإلنكليزيـــني، حيث قـــدم األخير عرضا ضخما 
وصل إلى 40 مليون جنيه إســـترليني من أجل 
احلصول علـــى خدمات أحـــد أفضل الالعبني 

الشباب في القارة العجوز في يونيو املقبل. 
وخاض ســـترلينغ 43 مبـــاراة مع ليفربول 
في كافة املسابقات احمللية واألوروبية مبعدل 
(3649 دقيقـــة لعب) وســـجل 8 أهـــداف وصنع 
مثلهـــا. ويســـعى نـــادي مانشســـتر ســـيتي، 
بطـــل الدوري اإلنكليزي املوســـم املاضي، إلى 
اســـتغالل تعثـــر مفاوضـــات نـــادي ليفربول 
لتمديد عقد رحيـــم جناح الفريق لضم الالعب 

الشاب في موسم االنتقاالت الصيفية. 
ويذكـــر أن إدارة الســـيتي جتهز 40 مليون 
جنيـــه إســـترليني لضـــم ســـترلينغ وراتـــب 
أسبوعي قيمته 150 ألف إسترليني، في الوقت 
الـــذي رفـــض فيه الالعـــب متديـــد تعاقده مع 
ليفربول الذي ينتهي في صيف 2017 رغم رفع 

راتبه من 35 إلى 90 ألف إسترليني.
ولـــدى مـــالك ليفربـــول إصرار علـــى بقاء 
ســـترلينغ، وعدم رحيله هـــذا الصيف، لذا فقد 
صرفـــوا النظر عن ضم ممفيـــس ديباي الذي 
انتقل إلى مانشســـتر يونايتـــد، حتى ال يضم 
ليفربـــول العبا في نفس مركز ســـترلينغ الذي 
يعتبر مســـتقبل ”الريدز“، في محاولة لتأجيل 
بيعه إلى نهاية املوســـم املقبل. وهذه اخلطوة 
اتبعها نـــادي ليفربول منـــذ عامني مع لويس 
ســـواريز عندما ضغط لالنتقال إلى أرســـنال 
مقابل 40 مليون إســـترليني، قبل أن يرحل عن 
”الليفر“ مطلع املوســـم اجلاري إلى برشـــلونة 

مقابل 75 مليون إسترليني. 
وشن فيل طومســـون، أسطورة دفاع نادي 
ليفربول اإلنكليزي، هجوما حادا على الالعب 
الشـــاب ســـترلينغ جنـــاح الفريق بعـــد إبداء 
رغبته فـــي الرحيل عن صفـــوف الفريق عقب 
نهاية املوســـم احلالي. وقال طومسون ”رحيم 
سترلينغ العب جيد، ولكنه ليس العبا عظيما، 

وال يعتبر جنما مثلما يعتقد، واملبلغ املطروح 
عليـــه بتقاضـــي 100 ألـــف جنيه إســـترليني 

أسبوعيا ال أعتقد أنه يستحقه، ألنه طماع“. 
وواصل العـــب ليفربول الســـابق ”لو كان 
لويس ســـواريز، كنت أؤيد نادي ليفربول في 
إعطـــاء الراتب الذي يريده، ولكن ســـترلينغ ال 
يزال العبا شابا يبلغ 20 عاما فقط، وفي بداية 

مشواره الكروي“. 
وأضـــاف ”فـــي الشـــهور الســـتة األخيرة 
تالعـــب وكالء ســـترلينغ بتفكيـــره، وســـاقوا 
مبررات وهميـــة مثل غياب ليفربول عن دوري 
األبطال وخروجه من الدوري األوروبي، ولكن 

كل ما يحركهم هو املال فقط“. 
وكان النجـــم اإلنكليزي ســـترلينغ قد نقل 
رغبته ملدربه رودجرز بالرحيل عن الليفر، علما 
وأن عقد الالعب الشاب ينتهي في صيف 2017، 
وتتنافس أندية مانشســـتر سيتي ومانشستر 
يونايتد وتشيلســـي وأرســـنال وريـــال مدريد 

وبايرن ميونخ ويوفنتوس على ضمه.

 مستقبل الصاعد سترلينغ مع ليفربول يثير جدال واسعا

كاسياس 

في مفترق طرق
انسحاب براغ يعزز فرصة األمير علي بن الحسين لرئاسة الفيفا

} مدريد  - أدرك إيكر كاسياس حارس مرمى 
وقائد ريال مدريد عامه الرابع والثالثني أمس 
األربعـــاء، بينمـــا يكتنف الغموض مســـتقبله 
مع بطل أوروبا والعالـــم في ظل ورود تقارير 
حتدثـــت عن رغبة ريال فـــي التعاقد مع ديفيد 

دي خيا بديال له. 
ولّوح بعض مشـــجعي ريال بالالئمة على 
تعثر ريال وفشـــله فـــي الفوز بـــأي لقب كبير 
خالل املوسم احلالي على كاسياس في الوقت 
الذي ينافس فيه غرميه برشـــلونة على ثالثية 
من األلقاب وهي الـــدوري احمللي الذي فاز به 
بالفعل ودوري أبطال أوروبا وكأس أسبانيا.

وكان كاسياس حارس منتخب أسبانيا قد 
كشف عن رغبته في البقاء مع ريال حتى نهاية 
عقـــده احلالي فـــي نهاية موســـم 2017-2016 
لكنه تعرض لبعض املضايقات في األســـابيع 

األخيرة. 
ففي الوقت الذي يحظى فيه كاسياس بدعم 
جزء من مشـــجعي النادي الكبير، فإنه تعرض 
لبعض صيحات االستهجان متاما مثلما حدث 
مع املدرب كارلو أنشيلوتي واملهاجم الويلزي 

غاريث بيل. 
وأكد النادي امللكي رغبته في بقاء احلارس 
األسباني بصفوفه في املوسم املقبل لكن ذلك ال 
يعني أنه لـــن يعمل من أجل التعاقد مع ديفيد 
دي خيـــا (24 عاما) حارس منتخب أســـبانيا 
الثانـــي بعـــد كاســـياس والذي يلعـــب حاليا 
ملانشستر يونايتد اإلنكليزي في نهاية املوسم 
احلالـــي. وتقول تقارير صحفية أخرى إنه في 
حالـــة انضمام دي خيا إلى ريـــال فإن حارس 
كوســـتاريكا كيلور نافاس الـــذي انضم لريال 
بعـــد تألقه في كأس العالم بالبرازيل في العام 

املاضي، رمبا ينتقل لفريق آخر. 
وشارك كاسياس في تشكيلة الفريق األول 
لريال للمرة األولى في ســـبتمبر 1999 وشارك 
بعد ذلـــك في 724 مبـــاراة طوال 16 موســـما، 
وفاز خالل هـــذه املدة بعدد كبيـــر من األلقاب 
من بينها ثالثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا 

وخمسة ألقاب في الدوري األسباني.
وأصبح كاسياس مجبرا على اتخاذ القرار 
األصعـــب له في مســـيرته وهـــو االختيار بني 
الرحيـــل عن النادي الذي نشـــأ فيـــه أو البقاء 

والتعرض للمزيد من االنتقادات.

ــــــزة أفضل  ــــــم ســــــترلينغ بجائ ظفــــــر رحي
ــــــه ليفربول، املنافس  العب صاعد في نادي
ــــــاز، لكنه واجه  ــــــدوري اإلنكليزي املمت بال
بعض صيحات االستهجان من جانب عدد 
من املشجعني عند استالمه اجلائزة، بعد 
ــــــرددت تكهنات باحتمــــــال انتقاله إلى  ما ت

فريق آخر.

◄ انضم العب المنتخب األولمبي 
اإلنكليزي السابق سكوت سينكلير 

نهائيا إلى أستون فيال الذي كان 
معارا إليه من مانشستر سيتي. 

ووقع سينكلير (26 عاما) عقدا مدته 
4 سنوات من دون الكشف عن القيمة.

◄ قال وكيل أعمال تشافي قائد 
برشلونة إن الالعب سيعلن، 

اليوم الخميس، رحيله عن النادي 
األسباني الذي بدأ اللعب بين 

صفوفه وعمره 11 عاما واالنتقال 
إلى السد القطري بعقد ضخم لمدة 

ثالث سنوات.

◄ بات الدولي األرجنتيني إيزيكيل 
الفيتزي مهاجم باريس سان جيرمان 

الفرنسي قريبا من االنتقال إلى 
فريق توتنهام اإلنكليزي، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ قرر ليل الفرنسي التخلي عن 
مدربه رينيه جيرار باتفاق متبادل 

بين الطرفين. وجاء قرار التخلي عن 
جيرار (61 عاما)، بعد الهزيمة المذلة 

التي مني بها الفريق على أرضه 
أمام مرسيليا، ما جعله يفقد األمل 

في المشاركة القارية.

◄ استقال المدير الفني السابق 
للمنتخب البرازيلي لويز فليبي 

سكوالري من منصبه كمدرب لفريق 
غريميو، بسبب عدم رضاه عن تلكؤ 
النادي في إتمام الصفقات التي كان 

يريدها.

◄ رفض اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم ”كونميبول“ االستئناف 

الذي قدمه نادي بوكا جونيورز 
األرجنتيني ضد العقوبات الموقعة 

عليه على خلفية األحداث التي 
شهدتها مباراته أمام ريفر بليت.

باختصار

ســـيعقدان  بـــراغ  وفـــان  فيغـــو 

مؤتمـــرا صحفيا اليـــوم بهولندا، 

لإلعالن عـــن دعمهما لألمير علي 

في سباق الترشح

◄

ســـترلينغ خـــاض 43 مبـــاراة مـــع 

ليفربـــول فـــي كافة املســـابقات 

املحليـــة واألوروبيـــة، وســـجل 8 

أهداف وصنع مثلها

◄

«مانشســـتر يونايتد ناد كبيـــر ويعرف كيف يحصـــل على أهدافه، 

وأنا شـــخصيا سأبذل قصارى جهدي، ســـأقاتل حتى النهاية لنتخذ 

القرارات الصحيحة عند شراء الالعبني».

لويس فان غال
 املدير الفني ملانشستر يونايتد اإلنكليزي

«حتـــى نفـــوز مجددا بلقـــب الـــدوري يجـــب أن نعمل علـــى إنهاء 

املوسم في املركز الثاني أو املركز الثالث، وعندما يتعثر (ريال 

وبرشلونة) نستغل األمر ونحرز اللقب». 

  دييغو سيميوني 
مدرب أتلتيكو مدريد األسباني

«العيـــش فـــي مدينة تورينو أمر رائع، أشـــعر وكأني فـــي وطني، أنا 

مستعد للبقاء هنا طوال عمري ولن أرحل أبدا وأبقى في يوفنتوس 

حتى االعتزال، أنا ألعب في أحد أقوى وأفضل األندية في العالم». 

   أرتورو فيدال 
العب وسط يوفنتوس اإليطالي

«فيفا»  مايكل فان براغ يفكر في االنسحاب من الترشح لرئاسة الـ
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} لندن – حصلت المصممة اإلماراتية كاميليا 
بن زعل علـــى الميدالية الفضية المذهبة بعد 
مشاركتها للمرة األولى في معرض تشيلسي 
للزهور فـــي العاصمة البريطانية بتصميمها 
التي استوحتها من  لحديقة ”جمال اإلسالم“ 

الحضارة اإلسالمية.
وتمكنـــت كاميليـــا من الفوز بعـــد ابتكار 
نموذج خالب مزج بين الخط العربي والشعر 
ومجموعة فريدة من النباتات المستوحاة من 
البيئـــة اإلماراتية التي أضافـــت جوا عربيا 

أصيال للحديقة الفائزة.
وقالت كاميليا، وهي مصممة حدائق، إنها 
صممت حديقة إســـالمية عصرية، من أجل أن 
تسلط ضوًءا إيجابًيا على الثقافة اإلسالمية 
والعربية، وأعربت عن فخرها بالمشاركة في 

المعرض.
وأضافت ”أنا فخورة جدًا ويشـــرفني أن 
أشـــارك في معرض تشيلسي للزهور. ويدور 
موضوع حديقتي حول ”جمال اإلسالم“، فأنا 
أستقي إلهامي على الدوام من إرثنا الثقافي. 
وأردت أن أحول مفهومي حول ديننا المسالم 
إلى حديقة وادعة تنبض بالجمال واإلبداع�. 
وأوضحت كاميليا أن مشاركتها في المعرض 
تعد ”فرصة لتســـليط الضوء بشـــكل إيجابي 
على الحضارة العربية واإلســـالم، إذ لطالما 
مثّلت الحدائق اإلســـالمية التقليدية العالقة 
بيـــن اإلنســـان واألرض بمـــا ال يقتصر على 
الخصوبـــة فقط، ولكن أيضـــًا من خالل إثراء 
جميع الحواس بجماليـــة المكان التي تغمر 
المرء، وإنشاء مساحات تصلح الستخدامات 
متعـــددة إلى جانب كونها فســـحة للســـكينة 

والتأمل“.
وأهدت كاميليا الحديقة إلى روح الراحل 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، مؤسس 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة ورئيســـها 

السابق، واستخدمت الخط العربي في تزيين 
الحديقـــة، التي حملـــت جدرانهـــا أبياتا من 
الشعر ونص اآلية الخمسين من سورة (ص) 

”جنات عدن مفتحة لهم األبواب“.
وتفســـح الحديقة مكاًنا للورود واألزهار 
من بينها البابونغ، وإكليل الجبل، كما تحتل 
بها أشـــجار الرمان والتيـــن والزيتون مكانا 

مميزا.
وتشير كاميليا إلى أهمية الماء في حدائق 
الحضارة اإلســـالمية، حيث يحمل باإلضافة 
إلـــى وظيفـــة ري المزروعات، وظيفـــة هامة 

أخرى تتمثل في إراحة النفس وتهدئتها.
وتقـــول كاميليا إن حديقتهـــا القت ردود 
فعـــل إيجابية من الـــزوار، حيث عبر كثيرون 
منهم عن ســـعادتهم لرؤية مســـاهمة مختلفة 

في معرض تشيلسي هذا العام.
وولـــدت كاميليا زعل في إمارة دبي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ودرســـت تصميم 
الحدائق في مدرسة إنشبولد للتصميم بلندن.

وتســـتضيف لنـــدن، معـــرض تشيلســـي 
للزهور ســـنويا منذ عام 1913، حيث يســـتمر 
خمســـة أيام، ُتعرض فيـــه على مدارها أنواع 

مختلفة من الزهور والنباتات، ولوازم وأثاث 
الحدائـــق، وعدد مـــن تصميمـــات الحدائق، 
وتقام على هامش المعرض حفالت موسيقية، 

وندوات حول العناية بالحدائق.
ويســـتمر المعـــرض حتـــى 23 مـــن مايو 
الجـــاري، ومـــن المتوقع أن يـــزوره 170 ألف 
شـــخص، ومن أكثر التصميمـــات التي تلفت 
النظـــر هذا العام، حديقة مســـتقاة من رواية 
الكاتـــب البريطاني لويـــس كارول ”أليس في 
بـــالد العجائـــب“، بمناســـبة الذكـــرى الـ150 

لصدورها.

إماراتية تنال الميدالية الفضية في معرض تشيلسي للزهور

} كنـــُت أناقش مســـؤوال إســـالميا مغربيا 
موســـوما باالعتدال (واالعتدال مذاهب) إلى 
أن ثارت ثائرته وسقط عنه قناع الوسطية ثم 
فاجأنـــي بالقول: أنتم ”بنـــي علمان“ تريدون 
أن تنزعوا ســـراويلكم أمـــام الغرب، أما نحن 
فلن ننزع ســـراويلنا أمام أي كان ألننا رجال، 
ولدتنا أمهاتنا رجاال وسنموت رجاال. في تلك 
اللحظة تذكرُت كيـــف كانت أمي في طفولتي 
تنصحنـــي عنـــد خروجي للعب في الّشـــارع 
بالقول: ال تترك أحدا ينزع ســـروالك. اليوم، 
أتفهـــم األمر كتعبير عن عقـــدة الخصاء لدى 
أمهـــات المجتمعـــات المحافظـــة، لكن، كيف 
تنتقل العقدة إلـــى األوالد، وكيف تكبر معهم 
حتى حين يصبحون مســـؤولين سياســـيين 

وإعالمين؟
شـــعرُت بـــأّن معلوماتـــي فـــي التحليل 
النفســـي ال تســـعفني لفهـــم هـــذا الخـــوف 
المرضي من فقدان الفحولة والذي ينتقل إلى 
الخطاب الدينـــي لدرجة أن عددًا من البرامج 
الدينية الفضائية تصاحبها إعالنات ألدوية 
تتعلق بضعف االنتصاب وسرعة القذف وما 
شـــابه. الحظُت أيضا اختـــزال مفاهيم كبرى 
تشـــمل الحياة والسياسة والوطن في مجرد 
أفعال دالـــة على الجنس. فالفســـاد ال يعني 
سوى الدعارة، والشرف محصور بين فخذي 
المرأة، وليس للغيرة موضوع غير جسد األم 
أو األخت، وال تســـمى الفضيحة فضيحة إال 

إذا اقترنت بالجنس، إلخ.
أثنـــاء نـــدوة حـــول مشـــروع القانـــون 
الجنائـــي بالمغـــرب، حضرهـــا الوزير األول 
عبداإللـــه بنكيـــران، ووزير العـــدل مصطفى 
الرميد، ومحمد الصبار عن المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، وعدد من الباحثين. اعترض 
محمد الصبار على بند في مشـــروع القانون 
الجنائـــي يخفف الحكم عن الزوج الذي يقتل 
زوجتـــه إذا ضبطها تمارس الجنس مع رجل 
آخـــر (وبالصدفة ليس مع امـــرأة؟)، فقاطعه 
بنكيـــران وخاطبه على نحـــو مفاجئ: وماذا 
ستفعل إذا وجدت رجال نائمًا مع زوجتك؟

كان السؤال ينّم عن صبيانية مقرفة، لكن 
الصبار فضل اإلجابة بنحو هادئ مؤكدا بأنه 
سيقدم شكاية للنيابة العامة، أو يطلق زوجته. 
ال يبدو أن الجواب أقنع الرميد وبنكيران، ألن 
الفحولـــة في رأيهما تبرر قتل الزوج لزوجته 
إذا ضبطهـــا بيـــن أحضان رجـــل آخر. هناك 
معضلة ال يســـتحضرها الرميد رغم أنه وزير 
للعدل: تخفيف الحكم في هذه النازلة سيمثل 
شـــحنا عاطفيا وتوجيها نفسيا لألزواج في 
عالقتهم مع زوجاتهم. علما بأن الجميع يدرك 
بالحس الســـليم بأن اللجوء إلى القضاء في 
هذه الحالة، أو إلى قضاء األســـرة على وجه 
التحديـــد وعلى أخف الضرر، يمثل التصرف 
األســـلم واألضمن بالنسبة لألســـرة واألبناء 
واألصدقاء والمجتمع برمتـــه. تذكرت أيضًا 
تصريحات سابقة لوزير الداخلية في حكومة 
حماس بغزة، فتحي حماد، حين دعا شـــباب 
غزة إلى المحافظة على ما أسماه بـ“منسوب 
الرجولـــة“، مهـــددا بـــأّن أجهزتـــه األمنيـــة 
ســـتراقب كل شـــاب يســـاهم في ”انخفاض 
(هكذا!). أما الجانب الذي  منسوب الرجولة“ 
لم يوضحه وزير داخلية حماس فهو المتعلق 
بوحدة قياس منسوب الرجولة هل هي بالمتر 

مكعب، أم بالكيلوغرام، أم بالكيلوواط؟
مثل هذه المواقف الصادرة عمن يفترض 
أنهم يســـاهمون فـــي تدبير الشـــأن العام قد 
تثيـــر بعض التهكـــم، لكنها ســـرعان ما تمّر 
بســـالم. لربما كنا جميعنـــا نعاني من نفس 
العقـــدة، عقدة الفحولـــة التـــي ورثناها عن 
الزمن الـــذي كنا نحيـــا فيه حيـــاة القطعان 
فـــي أدغال البرية. يا ويحتـــاه، فالطريق إلى 

التمدن ال يزال طويال.

عقدة الفحولة في بيان الرجولة

فازت املصممة اإلماراتية كاميليا بن زعل 
بامليدالية الفضية املذهبة خالل مشاركتها 
في معرض تشيلســــــي للزهور 2015، عن 
ــــــم حديقــــــة ”جمال اإلســــــالم“ التي  تصمي
أرادت مــــــن خاللها إعادة النبض لألصالة 

العربية ولتمجيد الثقافة اإلسالمية.

  املصممة اإلماراتية كاميليا بن زعل وسط حديقة {جمال اإلسالم} في لندن

صباح العرب

سعيد ناشيد

ب

أن  حديثـــة  دراســـة  أظهـــرت   – نيويــورك   {
المستوى الوســـطي لكلمات األغاني الناجحة 
يتناســـب عمومـــا مع ذلـــك العائـــد للصفوف 

االبتدائية.
فقد حلل فريق من العلماء كلمات 225 أغنية 
احتلـــت المرتبـــة األولى فـــي تصنيف أفضل 
األعمـــال الغنائية مبيعا في الواليات المتحدة 
منـــذ 2005، ولجأوا إلـــى اختبـــارات معتمدة 
علميـــا على نطاق واســـع لتحديد المســـتوى 

اللغوي لهذه األغنيات.
األغنيـــات  هـــذه  أن  النتيجـــة  وأظهـــرت 
الضاربة تتناســـب مع المســـتوى الوســـطي 
للقـــراءة لطالب الصف الثالـــث ابتدائي الذين 
يبلغـــون بأكثريتهـــم ســـن الثامنـــة. كمـــا أن 
مســـتوى هذه الكلمات سجل تراجعا منذ عشر 

سنوات.
وبحســـب الدراســـة فإن أكثر المستويات 
تقدما فـــي كلمـــات األغنيات الضاربـــة كانت 
ألعمـــال موســـيقى الكانتري، فـــي حين حلت 
أغنيـــات الـ“ار اند بـــي“ والهيب هوب في ذيل 

الترتيب.
وأشـــار المعد الرئيســـي للدراســـة إندرو 
باول مورس إلى أن المنهجية المستخدمة في 
هذا البحث تركزت فقط على مســـتوى القراءة 
من دون األخذ في االعتبار الصور المجازية أو 
العواطف التي تعبـــر عنها األغنيات موضوع 

الدراسة.

ونالت المرتبة األعلى في تصنيف مستوى 
كلمات األغنيات في هذه الدراســـة أغنية ”أول 
أبـــاوت تونايـــت“ لمغني موســـيقى الكانتري 
باليك شلتون، تلتها في المرتبة الثانية أغنية 
”دانـــي كاليفورنيـــا“ لفرقـــة رد هوت تشـــيلي 

بيبرز.
وذيلـــت الترتيـــب أغنية ”ذي غـــود اليف“ 
لفرقـــة موســـيقى الميتـــال الكندية ثـــري ديز 
غريس والتي لم يصل مســـتوى كلماتها حتى 
إلى مستوى القراءة لطالب الصفوف اإلعدادية 

في المدارس.
كذلك حلـــت مارون 5 في مرتبة متأخرة مع 
أغنيتهـــا الضاربة لصيف العـــام 2011 ”موف 
اليـــك جاغر“، لكن هذه الفرقـــة األميركية أبلت 
بالء أفضل مع أغنية ”شـــي ويل بي الفد“ التي 
حجزت موقعا لها ضمن قائمة األغنيات العشر 

األولى في هذا الترتيب.
وفي تصنيف حســـب النوع الموســـيقى، 
خلصت الدراســـة إلى أن أغنيـــات ماريا كاري 
هي األكثر اتقانا من ناحية مســـتوى الكلمات 
من بيـــن مغني البوب، فيمـــا تصدرت أغنيات 
إمينيـــم القائمة علـــى صعيد أغنيـــات الهيب 

هوب. 
وبالرغم أن معظم كلمات األغاني الضاربة 
تتوجه إلى فئة عمرية محددة وهي غالبا الفئة 
الشـــبابية إال أنها تلقى رواجا لدى العديد من 

الفئات العمرية.

باحثون: األغاني الناجحة ال ترتقي ألكثر

من وعي التالميذ الصغار

زفة رويدا المحروقي باألسود في بيروت
} بيــروت – افتتح الثالثاء أسبوع الموضة 
فـــي العاصمـــة اللبنانية بيـــروت، بحضور 
نجمـــات مصريات من بينهـــن الممثلة إلهام 
شـــاهين، والنجمـــة ميرفت أميـــن، والفنانة 
غـــادة رجب، وبوســـي شـــلبي، إلـــى جانب 

النجمة اإلماراتية رويدا المحروقي.
ولم يكن عرض األزياء األول في أســـبوع 
الموضـــة البيروتـــي، الذي قدمتـــه مصممة 
األزيـــاء اإلماراتية منـــى المنصوري، عرضا 
عاديـــا، حيث انتهى بفســـتان أســـود ضخم 
عرضتـــه الفنانة رويـــدا المحروقـــي، وهي 
تحمل أعالم كل من ســـوريا والعراق وليبيا 
وفلسطين واليمن بشكل رمزي  لرثاء الوضع 

الحالي لبعض الدول العربية.
وعلـــى أنغـــام أغنيـــة الحلـــم العربـــي 
مشـــت المحروقـــي بعينين دامعتيـــن، على 

منصـــة العـــرض وإلـــى جانبهـــا المصممة 
منـــى المنصـــوري التـــي ســـبق وأن قدمت 
عروضا لألزياء تحمل رســـائل ذات مضامين 

اجتماعية وبيئية وأيضا سياسية.
وقالت المنصوري ”ليســـت المّرة األولى 
التي أزور فيها بيروت أو أعرض مجموعاتي 
فيها، وهذا العرض أعتبره متميزا بحضور 

صديقاتي الفنانات“.
كمـــا عبـــرت المنصوري عـــن حزنها لما 
آلت إليه األوضاع في العالم العربي، وتمنت 
لبيروت أن تستعيد نشاطها وعهدها الجميل 
الذي تتذكـــره النجمات الحاضرات، ونوهت 
بذوق اللبنانيين في عالم الموضة والجمال.
ويشـــارك في أســـبوع الموضة ببيروت 
عدد من مصممي األزياء مـــن الدول العربية 

واألوروبية.




