
} عــامن – استراح شـــاعر العراق عبدالرزاق 
عبدالواحـــد بعـــد رحلـــة وجع مـــع القصيدة 
لعقود عدة ارتفعت فيها قامته الشعرية ليكون 
متنبـــي العصر، وتوفي صبـــاح أمس في أحد 
مستشـــفيات العاصمة الفرنســـية باريس عن 

عمر يناهز اخلامسة والثمانني.
وكان الشـــاعر الذي صـــار موضع احتفاء 
إعالمـــي باهر منـــذ خروجه من العـــراق بعد 
احتالل بغداد عام 2003 وتنقل ما بني دمشـــق 
وعمـــان وباريـــس، قد كتـــب أجمـــل قصائده 
مغتربا عن العراق، وتساءل في إحدى قصائده 

التي كتبها بعد االحتالل: َمتى ِمن طول نـَْزِفَك 
ُّها الَوطــــُن اَجلريُح/  َتســـتـَريُح؟/ َســــالًما أيـ
ِّصـــاُل عليَك َتهـــوي/ وأنَت بكلِّ  ُمنعـَطـٍف تـَصيُح.تـَشـــاَبَكت النـ
وذكرت مصادر صحفية أن الشاعر الراحل 
عبر أكثر من مرة عن أمله أن يوارى بعد وفاته 
فـــي العاصمة األردنية عمـــان، لكن رحيله في 
باريـــس حيث تعيـــش ابنته الكبـــرى رغد قد 

وضع أسرته أمام خيار دفنه فيها.
وعبـــر رجال أعمـــال وشـــخصيات ثقافية 
عراقيـــة مقيمـــة فـــي العاصمـــة األردنية عن 
استعدادهم إلقامة جنازة مهيبة لشاعر العراق 
ونقل جثمانه من باريس إلى عمان عند موافقة 

أسرته.
أن  وأكدت مصـــادر صحفيـــة لـ“العـــرب“ 
الشـــاعر تـــرك وصيـــة بـــأن يدفن فـــي األردن 
وليس في باريس، ومازالت األوساط الثقافية 
العراقيـــة تنتظر قـــرار زوجتـــه وابنته حول 

حتديد مكان دفنه.
ووصف الشـــاعر العراقي فاروق يوســـف 
الشـــاعر الراحـــل بأنـــه عـــاش بـــني احلـــب 
والكراهية حامال ســـبيكة تراث شعري. وقال 
”كان شـــاعرا تقليديا ماهـــرا، يجيد فن املديح، 
الذي جعله يدخل الشـــعر في نفق السياســـة، 

بـــكل تقلـــب أجوائهـــا. لذلـــك لم ينتبـــه أحد 
إلـــى صنعته الشـــعرية بل صـــار توظيف تلك 
الصنعة هو احملور الذي تدور حوله الكراهية 

واحلب“.
وأضـــاف ”عبدالواحـــد كان ميـــارس فعال 
أخالقيا وليس شـــعريا. انتظر منه البعض أن 
يعتذر عمـــا كتبه في مديـــح الرئيس العراقي 
الراحل صدام حســـني، ولكن لم يكن في إمكان 
الرجل أن يعتذر وهو يعرف أن حياته ستطوى 
فـــي أي حلظة. أكان على صـــواب أم كان على 
خطـــأ فإن من يعرفه عن قـــرب يعرف جيدا أنه 
فـــي كل ما كتبه لم يكن يكذب. لقد عاش حياته 

شاعرا“.
وعبـــر الفنان ســـعدون جابر عـــن صدمته 
بخبر رحيل عبدالـــرزاق عبدالواحد، وقال في 
تصريح لـ“العرب“ من القاهرة قبل ساعات من 
حفلته في دار األوبرا حيث سيؤدي قصيدتني 
له عـــن العراق ومصـــر ”رحيل عمود الشـــعر 
العربي ونهر العراق الثالث أصابني بصاعقة 
ال أعرف كيف سأســـتفيق منها وأنا ســـأقابل 

جمهوري على مسرح دار األوبرا“. 

حمسن عوض اهللا

} القاهــرة – كشـــفت مصـــادر أمنيـــة مصرية 
أن قيـــادات تنظيم اإلخوان املســـلمني وضعت 
خـــالل اجتماع ُعقد خالل اليومني املاضيني في 
مدينة إسطنبول التركية خطة موسعة لتصعيد 
االحتجاجـــات في مصر قبيل الذكـــرى الرابعة 

لثورة 25 يناير.
وتتضمـــن اخلطـــة تنشـــيط عمـــل جلـــان 
إلكترونيـــة تعمـــل علـــى ترويـــج الشـــائعات 
واألخبار املثيرة لإلحباط في األوساط الشعبية 
لتعزيـــز حالة الســـخط التي بـــدأت تظهر لدى 
الكثيـــر مـــن املصريـــني جتـــاه األداء املرتبـــك 

للحكومة اجلديدة.
وحضر االجتماع بعض القيادات اإلخوانية 
خـــارج مصـــر إلى جانـــب أمين نور، املرشـــح 
الرئاســـي الســـابق واملقيم في لبنـــان، ووليد 
شرابي العضو الســـابق حلركة قضاة من أجل 
مصـــر القريبة مـــن اإلخوان، وســـمير العركي 
القيادي في تنظيم اجلماعة اإلسالمية املتشدد.

إن نور أكد خالل  وقالت املصادر لـ“العرب“ 
االجتماع، الذي شارك فيه ضباط في املخابرات 
التركية، أن هناك خطة أعدتها تنظيمات ثورية 
ويسارية، منها حركة ”6 أبريل“ وحركات أخرى 

ترفض سياســـات الرئيس املصـــري عبدالفتاح 
السيسي للتظاهر في األحياء وبعض الشوارع 
الضيقة، وبالقرب من منشـــآت حيوية والسعي 
لالشـــتباك مـــن جديـــد مـــع عناصـــر اجليش 

والشرطة املصريني.
وأشـــارت املصـــادر إلـــى أن هـــذه القـــوى 
”تســـتغل ارتفاع األســـعار في حشـــد قطاعات 
مـــن املصريني وجذب أكبر عـــدد منهم لتصوير 
املوقـــف وكأن املصريـــني يرفضون سياســـات 

النظام احلاكم“.
وقالت املصادر لـ“العرب“ إن التنظيم الدولي 
وعد قيادات شبابية وثورية بـ“اعتزال اإلخوان 
للعمل السياسي نهائيا، وعدم املشاركة في أي 
اســـتحقاقات في حالة ســـقوط نظام احلكم في 
مصر لطمأنتهم“، في حيلة جديدة ضمن وعود 
التنظيم املتكررة لتعزيز صفوفه بحركات كانت 

حتظى في السابق بشعبية واسعة.
وقال محمـــود كمال الباحث باملركز العربي 
واالستراتيجية  السياسية  للدراسات  األفريقي 
إن ”هنـــاك حملة إخوانية ســـتبدأ  لـ“العـــرب“ 
قبـــل نهاية نوفمبر اجلاري عبر قناتي الشـــرق 
واجلزيـــرة اإلخباريـــة ضـــد النظـــام احلالي، 
بالتركيـــز على اإلخفاق االقتصـــادي للحكومة، 

وملف حقوق اإلنسان“.

قالـــت مصـــادر ســـورية مطلعة  } دمشــق – 
إن نزيفا بشـــريا كبيـــرا تعاني منـــه املناطق 
”املوالية“ للنظام السوري كان أحد أهم أسباب 

االستعانة باإليرانيني أوال ومن ثم بالروس.
وأشـــارت املصادر إلى أن مناطق الساحل 
الســـوري اســـتنفدت إلى حد كبير عســـكريي 
الرتـــب الدنيا مـــن جنود وضبـــاط صف وأن 
مؤشرات اخلسائر األخيرة تشير إلى أن كبار 
الضباط في اجليش السوري صاروا يقاتلون 
كجنود مشاة في اخلطوط األمامية للحرب في 

عدد من اجلبهات.
وغطـــت صور اجلنـــود القتلـــى احليطان 
القريبة من الساحات العامة في مدن الساحل 
بطريقة غير مسبوقة في حني متتلئ صفحات 
اجلرائـــد احملليـــة بإعالنـــات النعـــي جلنود 
وضباط كبار ســـقطوا في املعارك األخيرة في 

جبهات متتد على جميع األراضي السورية.
وتشير صفحات على الشبكات االجتماعية 
أطلقها ناشـــطون مؤيدون للرئيس الســـوري 
بشـــار األسد إلى تغير نوعي في قتلى اجليش 
الســـوري وأن عددا من كبار الضباط ســـقطوا 

في املعارك األخيرة.
وبعد أن كانت صفحات ”شهداء الالذقية“ 
و“القرداحة عرين األسود“ و“شهداء طرطوس“ 
تنعى املقاتلني من الرتب العسكرية البسيطة، 
صارت تزدحـــم بقتلى من حملة رتب لواء ركن 
وعميد ركن وعقيد ركن ومقـــدم وأعداد كبيرة 

من رتب رائد ونقيب ومالزم.
وال تتناسب األعداد األخيرة من القتلى من 
أصحاب الرتب العليا مع النسب العاملية التي 
نادرا ما تشهد سقوط ضباط من رتب عليا في 

املعارك.
وأرجـــع مصـــدر عســـكري ســـوري رفض 
الكشـــف عـــن اســـمه ارتفـــاع نســـبة القتلى 
من الضبـــاط الكبار إلـــى أن عـــددا كبيرا من 
املجندين من منطقة الساحل قتلوا في املعارك 
خالل السنوات املاضية كما أن تركيبة اجليش 
السوري كانت تعتمد على جتنيد السنة برتب 
دنيا في حـــني يحتل الضباط العلويون الرتب 

العليا وقيادات الوحدات العسكرية.
وأدت احلرب األهلية السورية إلى انقسام 
كبير دفع الســـنة إلى عـــدم االلتحاق باخلدمة 
اإللزاميـــة أو الهروب منها أو االلتحاق بقوات 

املعارضة مبختلف تنويعاتها.
وانعكس نزيف الرتب الدنيا من ”املوالني“ 
على  أو ”املعارضـــني“  وهـــروب ”املمتنعـــني“ 
الوحدات العســـكرية املقاتلـــة التي صارت ال 

جتد من يقوم بواجباتها إال الضباط الكبار.
وقال املصـــدر إن النظام اســـتعان مؤخرا 
بالضبـــاط غيـــر القتاليني في أســـلحة اإلدارة 

والهندســـة مما أدى إلى سقوط عدد منهم بني 
قتيل وجريح ممـــا يعكس حالة الطوارئ التي 

يعانيها األسد.
وأضـــاف أن قوات حزب اللـــه التي دخلت 
معـــارك ســـوريا منـــذ أكثر من ســـنتني، بدأت 
تعانـــي مـــن اإلرهاق خصوصا فـــي اجلبهات 
الشمالية التي لم تتمكن من إحداث أي اختراق 
فيها على عكـــس انتصارات محدودة األثر في 

جبهات اجلنوب واملناطق احمليطة بدمشق.
وتعانـــي قـــوات حـــزب الله مـــن صعوبة 
احلركة وضعف الدعم اللوجســـتي وهو األمر 
الذي لم تتمكن القوات اإليرانية املســـاندة من 

حتقيقه.
وجلـــأت إيـــران إلى إرســـال مستشـــارين 
عســـكريني مـــن احلـــرس الثـــوري بخبـــرات 
عسكرية واسعة اكتسبوها من سنوات احلرب 
العراقيـــة اإليرانيـــة وحـــرب امليليشـــيات في 
العـــراق، لكنها ســـرعان ما اكتشـــفت أنها في 
حاجة إلى االســـتعانة بقوات مقاتلة لم حتقق 

بدورها الكثير على األرض.
وقال املصدر إن إيران كســـرت في ســـوريا 
”تابوه“ املشـــاركة العســـكرية املباشـــرة الذي 
اختطتـــه لنفســـها بعـــد خســـارتها ألكثر من 
مليون جندي في حربها مـــع العراق وقرارها 
بأن حتارب في املنطقة عبر جتنيد امليليشيات 
كحـــزب الله في لبنان واحلشـــد الشـــعبي في 

العراق واحلوثيني في اليمن.
وخلـــص خبـــراء روس أجـــروا مقابـــالت 
شـــخصية مع العديد من الضباط الســـوريني 
الكبار إلى أن الوضع في اجلبهات ســـيء جدا 
وأن مناطق عدة قد تسقط بسهولة رغم وجود 
ميليشيا حزب الله ومتطوعني أفغان وعراقيني 

وإيرانيني.
وجـــاءت توصيـــة اخلبـــراء حاســـمة في 
القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فالدميير 
بوتـــني بإرســـال قـــوات روســـية للقتـــال إلى 
جانب اجليش الســـوري خصوصـــا عبر دعم 
الدفاعات الســـورية بهجمـــات جوية توجهها 
طائرات روسية ضد حتالفات للمعارضة ميثل 

اإلسالميون العمود الفقري لها.
وساعد الدعم اجلوي الروسي قوات األسد 
علـــى أخذ زمـــام املبادرة في بعـــض اجلبهات 
لكن ســـرعان ما متكنت القـــوات املعارضة من 

استعادة زخم هجماتها.
وقـــال املصـــدر إن عددا من كبـــار الضباط 
العلويني قتل في الهجمات األخيرة التي شنها 
اجليش الســـوري على مناطق تســـيطر عليها 
املعارضة مما شـــكل انتكاســـة جلهود األســـد 
فـــي تقوية وضعه فـــي أي مفاوضات محتملة 

للخروج من األزمة.
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} بريوت - أوقفت الســـلطات اللبنانية شبكة 
جتســـس تضم ثالثة أشـــخاص تعمل لصالح 
إسرائيل، تولت جمع معلومات عن شخصيات 
وأهـــداف أمنية وعســـكرية في جنـــوب البالد، 

وفق ما أعلن األمن العام األحد.
وأفاد األمن العام في بيان رســـمي ”متكنت 
املديريـــة العامة لألمن العام مـــن إلقاء القبض 
علـــى شـــبكة جتســـس تعمـــل لصالـــح العدو 
اإلســـرائيلي في منطقة اجلنوب“، مشـــيرا إلى 
توقيـــف ثالثة أشـــخاص هم ســـوري وزوجته 

اللبنانيـــة ولبنانـــي آخـــر. وبحســـب البيان، 
اعترف املوقوفون خالل التحقيق معهم بـ“أنهم 
قاموا وبتكليف من مشـــغليهم بجمع معلومات 
عن شـــخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية 
اســـتهدافها الحقا، وبتصوير طرقات ومسالك 
وأماكـــن حساســـة داخـــل مناطـــق اجلنـــوب، 
وإرسال األفالم إلى مشـــغليهم الستثمارها في 

اعتداءات الحقة“.
وأحيـــل املوقوفـــون الثالثـــة بعـــد انتهاء 
التحقيـــق معهـــم بإشـــراف مفـــوض احلكومة 

لدى احملكمة العســـكرية القاضـــي صقر صقر 
علـــى القضاء املختص، وفق بيـــان األمن العام 
الذي أفـــاد بأن ”العمل جار على رصد وتوقيف 
كافة األشـــخاص املتورطني معهم وسوقهم إلى 

العدالة“.
ومنذ العام 2009، أوقفت السلطات اللبنانية 
أكثر من مئة شـــخص بتهمة التجّسس لصالح 
إســـرائيل وخصوصا في صفوف العســـكريني 
واملوظفـــني في قطـــاع االتصـــاالت. كما أوقف 
حزب الله الذي يتمتع بنفوذ واســـع في جنوب 

لبنان وميلك جهازا خاصا مبكافحة التجّسس، 
أحـــد مســـؤوليه صيـــف 2014 بتهمـــة العمالة 
إلســـرائيل. وكان يتولـــى مهام التنســـيق بني 
الوحدة املســـؤولة عن ”العمليات األمنية“ التي 

ينفذها احلزب خارج لبنان.
وحتتـــل إســـرائيل منذ حـــرب يونيو 1967 
منطقـــة مـــزارع شـــبعا املتاخمة لبلدة شـــبعا 
ويطالب لبنان باســـتعادتها، بينما تقول األمم 
املتحدة إنها تعود إلى ســـوريا، كون إسرائيل 

استولت عليها من اجليش السوري.

} القاهــرة - قال عضو في فريق التحقيق في 
حادث ســـقوط طائرة الركاب الروســـية بشـــبه 
جزيـــرة ســـيناء املصرية، األحـــد، إن احملققني 
متأكـــدون بنســـبة 90 باملئـــة مـــن أن صـــوت 
الضوضاء الذي ســـمع في الثانية األخيرة من 

تسجيالت الرحلة كان انفجار قنبلة.
وقـــال عضو فريق التحقيـــق وهو مصري، 
طالبـــا عـــدم نشـــر اســـمه بســـبب حساســـية 
املوضـــوع، ”املؤشـــرات والتحاليـــل حتى اآلن 
للصوت املســـجل في الصندوق األسود، تشير 
إلى أنه انفجار ناجت عن وجود مواد متفجرة“. 
وأضـــاف ”متأكـــدون بنســـبة 90 باملئـــة من أن 

االنفجار ناجت عن مواد متفجرة“.
وقالـــت دول غربيـــة قبل أيام إنها تشـــتبه 
بأن متشـــددين زرعوا قنبلة علـــى منت الطائرة 
إيربـــاص 321 التـــي ســـقطت في شـــبه جزيرة 
سيناء يوم 31 أكتوبر بعد 23 دقيقة من إقالعها 

من مطار شرم الشيخ الدولي. 
ونقلت صحيفة ”صنداي تاميز“ البريطانية 
أن املخابرات البريطانية لديها معلومات عن أن 
العقل املدبر في إســـقاط الطائرة الروسية، هو 

أبوأسامة املصري زعيم داعش في سيناء.
وأعلنت لندن اســـتعدادها للمســـاهمة في 
القبـــض على املتهم، كما كشـــفت مصادر أمنية 
مصريـــة هويـــة هـــذا الرجـــل، رغم اســـتبعاد 
الســـلطات املصرية فرضية إسقاط الطائرة عن 

طريق تنظيم داعش حتى اآلن.
وقالت املصادر إن أبوأســـامة األزهري هو 
زعيـــم تنظيم بيت املقدس، الـــذي أصبح في ما 
بعد داعش سيناء، ويدعى محمد أحمد علي من 
أبناء محافظة شـــمال ســـيناء وعمره 37 عاما، 
واعتنق الفكر املتطرف منذ عدة سنوات، وتلقى 

تدريبات عالية بقطاع غزة وسوريا.
وأضافـــت املصادر أنه كان يتردد بني مصر 
وقطـــاع غزة عبر األنفاق احلدودية، ويتنقل في 
املناطـــق الصحراوية بني رفح والشـــيخ زويد 
وســـط حراسة أمنية من عناصر التنظيم الذين 

يحملون اجلنسية املصرية.
غيـــر أن محمد رحمة، املستشـــار اإلعالمي 
لوزير الطيـــران املدني املصـــري، أكد أن جلنة 

التحقيق اخلاصـــة بحادث الطائرة الروســـية 
لن تلتفت إلى مثل هذه الشـــائعات التي تسعى 
الدوليـــني  احملققـــني  وأن  مبصـــر،  لإلضـــرار 
املشـــاركني فـــي التحقيـــق وّقعوا علـــى البيان 
األخير الصادر السبت حول الطائرة، ولم يؤكد 

بعد حدوث انفجار بالطائرة.
جاء هذا التأكيد ردا على ما نشر في وسائل 
إعـــالم حول اعتراف أحد احملققني بأن الصوت 
الذي مت سماعه في مسجل قمرة قيادة الطائرة 

قبل توقفه، هو صوت انفجار.
وقال رحمة ”لألســـف الشـــديد نواجه حربا 
إعالمية واستخباراتية عاتية الستغالل حادثة 
الطائـــرة الروســـية لضرب االقتصـــاد املصري 
والسياحة، وهذه احلرب والشائعات لن تعطلنا 

عن العمل للتوصل إلى احلقيقة“.
وبالفعل فقد أشـــارت تقاريـــر إخبارية إلى 
قيام روسيا وبريطانيا بعمليات إجالء واسعة 
لرعاياهما من شـــرم الشـــيخ ومناطق سياحية 

أخرى في مصر.
وأرسلت موسكو السبت 44 طائرة إلى شرم 
الشـــيخ والغردقة، املنتجعني السياحيني، لنقل 

السياح الروس الذين يقدر عددهم بـ 78 ألفا.
أما لندن التي علقت رحالتها من وإلى شرم 
الشيخ، فباشـــرت اجلمعة إعادة مواطنيها من 
مصر وقامت بإجالء حوالي 3500 بريطاني في 

17 طائرة خالل 48 ساعة.
وصّرح وزير اخلارجيـــة البريطاني فيليب 
هاموند في مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية 
بأنه ”إذا اتضح أن ســـقوط الطائرة الروســـية 
ناجم عن عبوة ناســـفة وضعـــت من قبل عضو 
فـــي تنظيم داعـــش أو من قبل شـــخص متأثر 
بالتنظيـــم، فعلينا من دون أدنى شـــك أن نعيد 
النظـــر فـــي مســـتوى األمن الـــذي نريـــده في 
املطـــارات الواقعة ضمن املناطق التي ينشـــط 
فيهـــا التنظيـــم“. وأضـــاف ”علينـــا أن نضمن 
أن أمن املطـــارات في جميع أنحـــاء العالم في 
مســـتوياته القصـــوى وأنـــه يعكـــس الظروف 
احملليـــة“، ما يعني أنـــه ”أينما كان مســـتوى 
التهديدات احمللية عاليا، فســـتكون مستويات 

األمن املرتفعة إلزامية“.
وتهـــدد الكارثـــة اجلويـــة بتســـديد ضربة 
قاسية جديدة إلى السياحة في مصر وحتديدا 
في شرم الشـــيخ التي تعتبر جوهرة السياحة 

في هذا البلد.
ومنـــذ ثورة اخلامس والعشـــرين من يناير 
2011 التي أســـقطت الرئيس األســـبق حســـني 

مبـــارك، تراجع إقبـــال الســـياح الغربيني على 
املواقع الســـياحية املصرية في وقت تعاني فيه 
البالد من انعدام االستقرار وال سيما في شمال 
سيناء حيث ينشـــط تنظيم ”والية سيناء“ فرع 

تنظيم الدولة اإلسالمية في مصر.
وفـــي مواجهـــة رحيـــل الســـياح وتعليق 
الرحالت إلى مصر، تتمســـك السلطات احمللية 
مبوقفها مشـــددة على ضـــرورة انتظار نتائج 
التحقيق حول حادث حتطم الطائرة الذي أعلن 

تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه.
وتابـــع محمـــد رحمة، املستشـــار اإلعالمي 
لوزيـــر الطيران املدني املصـــري، قوله ”اللجنة 
تواصـــل عملهـــا بشـــفافية وهي ليســـت حتت 
وصايـــة أحد من مصر أو غيرهـــا وال ميكن أن 
يفـــرض أحد عليها رأيـــا أو توجها معّينا وإذا 
ســـعت مصر إلى ذلك فســـتقف ضدها روســـيا 
وإذا أرادت روســـيا فـــرض رأي معـــني يخالف 
احلقيقة فستقف أمامها الدول األوروبية حيث 
تشارك مصر وروسيا وأيرلندا وأملانيا وفرنسا 
فـــي جلنة التحقيق بحوالـــي 47 محققا إضافة 

إلى 11 محققا من خبراء الطيران الدوليني“.
وشـــدد رحمة علـــى أن ”ما أذاعته وســـائل 
اإلعـــالم حـــول الصوت املســـجل فـــي الطائرة 

جـــاء نقـــال عن أحـــد احملققني دون ذكر اســـمه 
ونحن ال نرد على املصـــادر املجهولة وفي مثل 
هـــذه الواقعة ال بد من ذكر اســـم املصدر، وهذا 
كـــذب واضـــح ألن جلنة التحقيق مبـــا فيها كل 
اجلنسيات املشاركة وّقعت على البيان الصادر 
مـــن جلنة التحقيق وجاء فيه بالنص: مت تفريغ 
مسجل صوت غرفة القيادة ”سي في آر“ بنجاح 

ومت االستماع له بشكل مبدئي“.
وأضاف املستشار اإلعالمي لوزير الطيران 
املصري أنه ”على الرغـــم من أن فريق العمل ال 
يزال فـــي مرحلة كتابة النص املســـجل والذي 
سوف يســـتغرق بعض الوقت فقد سمع صوت 
في الثانية األخيرة من التســـجيل وهو يستلزم 
إجراء حتليل طيفي له في مختبرات متخصصة 
من أجل حتديد طبيعة هذا الصوت“، ولم يذكر 
البيـــان املوقع عليه من اجلميع أن هذا الصوت 

هو صوت انفجار.
”رئيـــس  أن  أيضـــا  أضـــاف  املستشـــار 
جلنـــة التحقيق فـــي كارثة الطائرة الروســـية 
أكـــد أن اللجنـــة تـــدرس باهتمام كبيـــر جميع 
الســـيناريوهات احملتملة ملعرفة سبب احلادث، 
ولـــم تصل اللجنـــة حتى هذه اللحظـــة إلى أي 
اســـتنتاجات في هذا الصدد وهذا مبوافقة كل 

أعضـــاء فريـــق التحقيق ويجب على وســـائل 
اإلعالم عدم التســـرع ملعرفة الســـبب احلقيقي 
لسقوط الطائرة وترك الفرصة للجنة للعمل في 
هدوء من أجل مستقبل صناعة النقل اجلوي“.

وتابـــع ”هناك واقعة شـــهيرة فـــي حوادث 
الطيران عندما بدأت جلنة التحقيق في سقوط 
طائرة تابعة لشركة تى دبليو إي األميركية عام 
1999 بفرضيـــة تفجير قنبلـــة في الطائرة وبعد 
عامني تبّني أن االنفجار حدث بسبب انفجار في 
خزانات الوقود، ّمما دفع شـــركة بوينغ لتعديل 

خزانات الوقود في هذا الطراز“.
إلـــى ذلك أعلن ممثـــل عن فريـــق العمليات 
التابع لـــوزارة الطوارئ الروســـية عن وصول 
مجموعـــة مـــن اخلبـــراء الـــروس واملصريني 
واألملان والفرنســـيني إلى مكان حتطم الطائرة 
التحقيـــق  ملواصلـــة  ســـيناء  فـــي  الروســـية 
فـــي أســـباب احلـــادث طبقا ملـــا ذكرتـــه وكالة 

”سبوتنيك“ الروسية لألنباء.
وقـــال املتحـــدث إن مجموعة مـــن اخلبراء 
وصلـــت إلـــى موقـــع ســـقوط حطـــام الطائرة 
برفقة منـــدوب مـــن وزارة الطيـــران املصرية، 
وهـــم يعتزمون فحص أجـــزاء كبيرة من حطام 

الطائرة املنكوبة، حسب الوكالة الروسية.

ترجيح سيناريو تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

اإلثنني 2015/11/09 - السنة 38 العدد 210092

أخبار
[ اتهام عنصر من أنصار بيت المقدس تدرب في غزة بإسقاط الطائرة [ القاهرة: نواجه حربا استخباراتية عاتية لضرب االقتصاد
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◄ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، األحد، آخر التطورات 
والمستجدات في المنطقة واألوضاع  

في فلسطين، كما بحث الرئيسان 
الجهود  التي تبذل لتحديد سقف 

زمني إلنهاء االحتالل.

◄ قالت تقارير إخبارية أمس إن 
روسيا أعادت 11 ألفا من سياحها في 

مصر خالل الساعات األربع والعشرين 
الماضية، بعد حادث تحطم طائرة في 

شبه جزيرة سيناء قبل أسبوع، لكن 
ال يزال عشرات اآلالف بانتظار رحالت 

العودة إلى موسكو.

◄ أصيب العشرات من الفلسطينيين 
بحاالت اختناق جراء إطالق الرصاص 
خالل اقتحام الجيش اإلسرائيلي لحرم 

جامعة فلسطين التقنية في مدينة 
طولكرم، شمال الضفة الغربية، بحسب 

شهود عيان ومصادر طبية.

◄ أصيب ستة إسرائيليين، األحد، 
في ثالث هجمات منفصلة في الضفة 

الغربية المحتلة شنها فلسطينيون 
قتل أحدهم صباحا، في مؤشر على 

حالة االحتقان المستمرة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة.

◄ قال المستشار القانوني للجيش 
السوري الحر أسامة أبوزيد، األحد، 
إنه عبر لوزير الخارجية البريطاني 

فيليب هاموند، عن رفض فصائل 
المعارضة السورية المسلحة، 

االستجابة ألي ضغوط تهدف إلى 
دفعهم نحو التفاوض مع روسيا أو 

المشاركة في مفاوضات فيينا.

باختصار

{مجابهـــة اإلرهـــاب ال تكون فقـــط أمنيا، وإنما تعتمـــد على محاور 
عديـــدة منهـــا المحـــور الدينـــي واإلعالمـــي والثقافـــي، وال بـــد من 

التكاتف لمواجهة كافة أشكال العنف واإلرهاب}.
الفريق أول صدقي صبحي
القائد العام للقوات املسلحة املصرية

{مـــاذا ينتظر أهل السياســـة النتخـــاب رئيس للجمهوريـــة ولماذا 
تعطيـــل الحكومـــة؟ الـــكل ينتظر شـــيئا مـــا، ولكن على مـــا يبدو 
االنتظار سيطول وربما لسنا أولويات على أجندات أصحاب القرار}.
طالل املرعبي
رئيس تيار القرار اللبناني

{القيادة الفلســـطينية لديها ثوابت وطنية وقرارات رســـمية ودعم 
عربـــي ودولي، وعلى الجميع أن يتحمل مســـؤولياته، ألننا أمام مفترق 

طرق خطير ستنعكس آثاره على كل المنطقة}.
نبيل أبو ردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

غموض كبير يلف األســــــباب احلقيقية الكامنة وراء ســــــقوط الطائرة الروسية بسيناء بعد 
تضارب التصريحات بني احملققني، فــــــي وقت تواترت تقارير وأنباء تفيد بوقوف عناصر 
متشددة وراء احلادثة وآخرها ما أوردته صحيفة صنداي تاميز أكدت فيه ضلوع عنصر 

من بيت املقدس تدرب في غزة في القيام بالعملية.

فيليب هاموند:
علينا أن نضمن أن أمن 

المطارات في جميع أنحاء 
العالم في مستوياته القصوى

األمن اللبناني يطيح بشبكة تجسس لصالح إسرائيل

الروس لن يعودوا إلى مصر قريبا

} القصف الروســـي املتواصل منذ أكثر من شـــهر على مناطق املعارضة الســـورية، يدفع السوريني إلى إنشـــاء املزيد من املخيمات اجلديدة، في مناطق 
بريف إدلب الشمالي.

الخرطوم تمنع قيادات معارضة 
من االلتحاق بمؤتمر في باريس

} اخلرطوم - عمدت الســـلطات الســـودانية، 
األحد، إلـــى منع قيادات معارضة من الســـفر 
أثناء اعتزامها التوجه إلى فرنســـا للمشاركة 
فـــي اجتمـــاع لقـــوى نداء الســـودان، ســـيتم 
تنظيمه بدءا من اليوم إلى غاية احلادي عشـــر 

من الشهر احلالي.
وقال األمني العام لتحالف القوى الوطنية 
كل  منعـــت  األمنيـــة  الســـلطات  إن  للتغييـــر 
من الســـكرتير السياســـي للحزب الشـــيوعي 
محمد مختار اخلطيـــب، والقيادي في احلزب 
الشـــيوعي طارق عبداملجيـــد، ورئيس احلزب 
االحتادي املوحـــد جالء األزهري، من الســـفر 

إلى باريس وصادرت وثائق سفرهم.
وأفـــاد عقـــار أن املجموعـــة كانـــت تعتزم 
اللحاق باجتماع لقوى نداء الســـودان لبحث 
أجنـــدة امللتقى التحضيـــري املنتظر عقده في 
أديس أبابا خـــالل نوفمبر اجلاري، ورجح أال 
تســـمح الســـلطات لبقية القيادات باملغادرة، 
الفتـــا إلى أن نائـــب رئيس حـــزب األمة مرمي 
الصادق املهدي كانت غادرت في وقت ســـابق 

إلى القاهرة وستتوجه من هناك إلى باريس.
وانتقد فرح العقار بشدة تصرف السلطات 
واعتبره يناقض بشـــكل واضح ما ظلت تردده 
علـــى قياداتها في احلكومـــة واحلزب احلاكم، 
بإطالق احلريات السياســـية وضمان احلقوق 

األساسية والتي من بينها حق السفر.
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أخبار

◄ أعلن ألكسندر ميخييف مدير 
عام شركة ”املروحيات الروسية“ أن 
الشركة جتري مشاورات مع شركاء 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
لبحث تنفيذ مشاريع مشتركة في 

مجال صناعة املروحيات، وفق 
ما أوردته أمس وكالة سبوتنيك 

اإلخبارية.

◄ سقط أمس ما ال يقل عن ١٢ قتيال 

في أعمال عنف متفرقة شهدتها 
العاصمة العراقية بغداد من بينها 
تفجير انتحاري مزدوج في مدينة 

الصدر وهجوم بالرصاص في 
منطقة السيدية بجنوب املدينة، 

وآخر في منطقة النهضة بوسطها.

◄ اّتهم الرئيس اإليراني حسن 
روحاني أمس بعض وسائل اإلعالم 

املعارضة لسياسته واحملسوبة 
على جناح املرشد األعلى علي 

خامنئي بأنها تتصرف كـ“شرطة 
سرية“، وذلك على خلفية اتهام 
وسائل اإلعالم تلك لصحفيني 

مقربني منه بالتجسس ملصلحة دول 
غربية.

◄ نفى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الكويتي بدر العيسى أمس 
صحة ما تناقلته وسائل إعالم عن 

أنه طلب من اجلانب اإليراني إنشاء 
جامعة مشتركة ببالده. 

◄ ضرب أمس إعصار ميغ جزيرة 

سقطرى اليمنية بعد أيام من 
إعصار تشابال مخلفا خسائر مادية 
جسيمة، وموقعا قتيلني على األقل 
في حصيلة أولية مرشحة لالرتفاع 

نظرا لوجود مفقودين.

باختصار

«لـــم نذهب إلـــى اليمن لتحقيق مطامع خاصـــة ولم نعتد على أحد 

ولم نســـع إلى الحرب أو نطلبها، فليس هذا نهجنا أو طريقنا، بل 

فرضت علينا فرضا بعد استنفاد كل طرق الحل السلمي».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«مطلب اســـتقالل إقليم كردستان حق طبيعي ونرفض البقاء 

ضمن الوحدة العراقية مرغمين. وتحقيق االســـتقالل لن يكون 

بالمواجهة العسكرية بل بالتفاهم والحوار».

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«الجماعات الضالة تســـتدرج أصحاب المشـــاكل األســـرية وذوي 

الحاجـــات بإغراءات مختلفـــة كالمال والوعد بالجنـــة والحور العين 

والزعامة إذا كان المستهدف من الباحثين عن الشهرة».

يوسف الرميح
 باحث سعودي في علم اإلجرام ومكافحة اإلرهاب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - تلقـــي الصراعـــات املتصاعدة بني 
زعمـــاء وقـــادة األحزاب الشـــيعية احلاكمة في 
العـــراق بشـــكوك كبيـــرة على مصير احلشـــد 
الشـــعبي، وقدرتـــه علـــى مواصلـــة القتال في 
جبهات احلرب ضّد داعش، خصوصا وقد بات 
هذا ”اجلسم“ شبه العسكري املؤّلف أساسا من 
ميليشـــيات شـــيعية، يواجه أزمة مالية خانقة، 
فضال عن كونه بات مهّددا برفع الغطاء الديني 
عنـــه من قبل مرجعية النجف التي وقفت أصال 
وراء إنشـــائه، وال يســـتبعد أن تقف خلف حّله 
بعد أن حتّول وسيلة ضغط على احلكومة التي 
تقـــف املرجعية فـــي صّفها بوجه شـــخصيات 
شـــيعية نافذة تناصـــب رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي العداء وتعمل علنـــا على عرقلة عمله 

متهيدا إلسقاطه.
ويعيش العراق هذه األيام على وقع معركة 
بـــني رئيس الـــوزراء  توصـــف بـ“املصيريـــة“ 
احلالي حيدر العبادي الذي تســـانده مرجعية 
النجف في حركة اإلصالح التي أطلقها، وسلفه 
على رأس احلكومة وفي نفس الوقت ”رئيسه“ 
في حـــزب الدعوة، نـــوري املالكـــي الذي يعمل 
بشـــتى الطرق على اســـتعادة رئاسة احلكومة 

منه.
وال تبدو امليليشـــيات الشـــيعية املســـّلحة 
املنضوية ضمن احلشد الشعبي بعيدة عن هذا 
الصـــراع في ظل انقســـام قادتهـــا بني مؤيدين 

للعبادي ومناصرين للمالكي.
وكانـــت املرجعيـــة الشـــيعية العليا ممثلة 
بعلي السيســـتاني قد أصدرت منتصف يونيو 
٢٠١٤ فتـــوى دينيـــة تعـــرف باجلهـــاد الكفائي 
لتشـــكيل حشـــد من املتطوعني ملواجهة تنظيم 
داعـــش الذي غزا البالد وســـيطر علـــى أجزاء 
واســـعة منها في ظـــل حالة من شـــبه االنهيار 

التي وصلت إليها القوات املسّلحة العراقية.
وسارعت امليليشيات الشيعية بدعم إيراني 
إلى اســـتقطاب عشـــرات اآلالف من املتطوعني 
الشـــيعة الذين شـــاركوا في قتال تنظيم داعش 
في عّدة مناطق، إال أن عّدة ظواهر سلبية رافقت 
ذلـــك القتال، أخطرها تســـيب هـــؤالء املقاتلني 
وانســـياقهم في عمليـــات انتقـــام طائفي ضّد 
الســـكان السنة تراوحت بني القتل واالختطاف 
ونهـــب املمتلـــكات علـــى خلفية اتهـــام هؤالء 

السكان باحتضان تنظيم داعش ومساندته.

ورصد متابعون لســـير املعـــارك في األنبار 
مؤّخـــرا تراجعا ملحوظـــا في أعـــداد عناصر 
امليليشيات الشيعية املشـــاركة في قتال تنظيم 

داعش، خصوصا في محافظة األنبار.
وأّكـــد هـــؤالء أّن عّدة ميليشـــيات ســـّرحت 
عددا مـــن مقاتليها، خصوصا مـــن املتطوعني 
اجلدد، فيما اســـتدعت العناصر األقدم واألكثر 
تدريبـــا إلى حيث مقّرات قادتها تعزيزا حلماية 
هـــؤالء القادة في ظل توّقعـــات بإمكانية اندالع 
نزاع مســـّلح بني فصائل شيعية بسبب تصاعد 

اخلالفات بني القادة السياسيني.
كمـــا ال ينفصـــل هذا اإلجـــراء عـــن األزمة 
املالية اخلانقة التي تواجهها امليليشيات نظرا 
لتخفيـــض حكومة بغـــداد ملخّصصاتها املالية 
إلـــى أقل من النصف بســـبب الضائقـــة املالية 
الشـــديدة التي يواجهها العـــراق مع التراجع 

احلاد في أسعار النفط.
وفيمـــا دفـــع كرمي النـــوري الناطق باســـم 
احلشـــد الشـــعبي بفرضية أن يصـــدر املرجع 
الشيعي األعلى علي السيستاني فتوى جديدة 
تقضـــي بحل احلشـــد قريبا عقـــب االنتهاء من 
معارك بيجـــي وعـــودة املقاتلني الشـــيعة إلى 
مناطقهـــم وبيوتهم، حّذر نائـــب رئيس الوزراء 
املســـتقيل بهـــاء األعرجي من حتـــول الصراع 
السياســـي السائد بني األطراف الشيعية حاليا 
إلـــى اقتتال في الشـــوارع، معترفـــا بأن حزب 
الدعـــوة واملجلـــس األعلى اإلســـالمي والتيار 
الصـــدري تخوض صراعا سياســـيا، وثالثتها 

تستند إلى ميليشيات مسّلحة.
وال يستبعد البعض أن تكون معركة بيجي 
التـــي دارت مؤخـــرا وأفضـــت إلى اســـتعادة 
القضاء الواقع مبحافظـــة صالح الدين ويضم 
أكبـــر مصفاة للنفـــط في العـــراق، آخر معركة 
للحشد الشـــعبي ضّد داعش، نظرا للصراعات 
واألزمات ســـالفة الذكر، ونظـــرا أيضا لوجود 
تصميم من قبل الواليات املّتحدة التي ترى في 

احلشد الشعبي ”جيشا إيرانيا داخل العراق“، 
علـــى عدم الســـماح لذلك ”اجليـــش الطائفي“، 
بالتقـــّدم إلى مناطق داخلـــة ضمن اختصاص 
قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة وأبناء العشـــائر 
الســـنية فـــي شـــمال محافظـــة صـــالح الدين 

ومحافظة كركوك ومحافظة األنبار.
وتؤّكد مصـــادر عراقية أّن عـــدم التقّدم في 
معارك األنبار بالســـرعة الكافيـــة مأتاه انتظار 
اكتمال تدريب القوات العراقية وتشكيل ”حشد 
وطني“ مكون من مقاتلني ســـّنة تعمل الواليات 
املتحـــدة علـــى الزج بهـــم إلى جانـــب القوات 
النظامية في معارك حترير مناطقهم من تنظيم 

داعش.
ومتـــت اإلشـــارة بوضـــوح إلـــى دور هذا 
احلشـــد فـــي اجتمـــاع ضـــّم رئيـــس ائتـــالف 
فـــي العـــراق أســـامة  ”متحـــدون لإلصـــالح“ 
النجيفـــي، ورئيـــس إقليـــم كردســـتان العراق 
مسعود البارزاني نوقشت خالله االستعدادات 

ملعركـــة نينوى ومركزها مدينـــة املوصل. وورد 
فـــي بيان صادر عن مكتـــب النجيفي أّن األخير 
التقى ”رئيس إقليم كردســـتان العراق، وجرت 
مناقشـــة التحضيـــرات واالســـتعدادات ملعركة 
حترير نينوى، كمـــا مت بحث موضوع التعاون 
بني احلشـــد الوطني وقوات البيشمركة متهيدا 

للمعركة الفاصلة“.
دور  حتجيـــم  ســـياق  عـــن  بعيـــد  وغيـــر 
امليليشـــيات في احلرب بالعـــراق أعلنت وزارة 
الدفاع العراقية أمس أن القوات األميركية أنهت 
تدريـــب آالف اجلنود العراقيـــني على مختلف 
فنون القتال ومن ضمنها حرب الشوارع لتعزيز 

قدرتهم على قتال تنظيم داعش.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن ”القـــوات 
األميركيـــة أشـــرفت علـــى تدريـــب ٤٨٠٠ مقاتل 
ضمن تشـــكيالت لواء ٧٣ قيادة الفرقة الـ١٥ في 
اجليش العراقـــي“. وأضافت أن اجلنود، الذين 
تلقوا التدريبات في أربعة معسكرات في قضاء 

التاجي شمالي بغداد، سينخرطون في جبهات 
القتال ضد تنظيم داعش.

ومـــن جهتها نقلـــت وكالـــة األناضول عن 
إســـكندر وتوت عضو جلنة األمـــن والدفاع في 
البرملـــان العراقي قولـــه إن ”اجلانب األميركي 
وّســـع حجم الدعم املقدم للجانـــب العراقي في 
احلرب على تنظيـــم داعش“، مضيفا أن ”زيادة 
الدعـــم األميركـــي جاء بعـــد إعالن التنســـيق 
الرباعي“، في إشـــارة إلى املركز االستخباراتي 
اإليراني الســـوري الروســـي العراقي املشترك 
الذي أنشـــئ في بغداد، ونظـــرت إليه الواليات 
املتحدة بعني الريبة باعتباره محاولة لتحجيم 

دورها في العراق.
الذيـــن  ”املقاتلـــني  أن  وتـــوت  وأوضـــح 
انهوا تدريباتهم بإشـــراف اجلانـــب األميركي 
سيســـتخدمون فـــي املعارك مبحافظـــة األنبار 
وكذلك في املعـــارك الالحقـــة مبحافظة نينوى 

شمالي البالد“.

الحشد الشعبي يواجه التفكك على وقع التناحر السياسي في العراق

توّرط ميليشــــــيات احلشــــــد الشــــــعبي في الصراع السياســــــي بالعراق، وما أصبح ميثله 
احلشد من عبء مالي على الدولة العراقية، وتراجع دوره في القتال ضد تنظيم داعش في 
مقابل عمل واشــــــنطن على تقوية اجليش وتأسيس حشد وطني، كّلها عوامل تدفع باجتاه 

تفكك هذا اجلسم شبه العسكري املقام على أساس طائفي.

[ توقعات بأن تكون معركة بيجي آخر معارك الحشد [ حشد عشائري وقوات مدربة أميركيا لتحجيم دور الميليشيات الشيعية

 [ القضية اليمنية في منظور القيادة اإلماراتية مسألة أمن قومي

} أبوظبــي - بحث الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولـــي عهد أبوظبي، أمـــس، مع رئيس 
الوزراء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح ”آخر 
التطورات امليدانية على الســـاحة اليمنية في 
مختلف املدن واحملافظات في ظل االنتصارات 
التي حتققها قوات اجليش الوطني واملقاومة 
الشـــعبية املســـنودة بقوات التحالف العربي 
وعلى رأسها اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة“.
وجـــرى ذلـــك فـــي اتصـــال هاتفـــي بـــني 
املســـؤولْني قالت وكالة األنبـــاء اإلماراتية إّنه 
تطرق أيضـــا إلى عملية تدويـــر القوات التي 
قامـــت بها دولـــة اإلمـــارات مؤّخـــرا وأعادت 
مبوجبها الدفعة األولى من قواتها العاملة في 
اليمن وأرســـلت دفعة ثانية ”الستكمال املهام 
العســـكرية واإلنســـانية في اليمن للدفاع عن 
األمن واالســـتقرار وعودة الشـــرعية“، وفق ما 
ورد على لســـان بحاح خالل اتصاله الهاتفي 

مع الشيخ محمد بن زايد.
وجـــاءت عملية حتريك القـــوات اإلماراتية 
تلـــك بالتزامـــن مع احتـــدام معركـــة محافظة 
تعـــز االســـتراتيجية، وهـــي املعركـــة التـــي 
توصـــف باملفصليـــة في عمليـــة حترير اليمن 
من امليليشـــيات االنقالبيـــة التابعة للحوثيني 

والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكانـــت دولة اإلمارات قـــد اضطلعت بدور 
مفصلـــي ضمـــن التحالف العربـــي في جهود 

حترير اليمن في مختلف مراحلها، ومبختلف 
مظاهرهـــا، مـــن القتال برا وبحـــرا وجوا إلى 
جانـــب القوات الداعمة للشـــرعية، إلى مســـك 
األراضـــي احملّررة خصوصا فـــي عدن وإغاثة 
ســـكانها وإعادة اخلدمات واملرافق األساسية 

إليها.
وفـــي معركـــة تعـــز الدائرة حاليا ســـاهم 
الســـالح املتطور الذي وضعته دولة اإلمارات 
بني أيدي املقاومـــة، وخصوصا املدرعات، في 
كســـر التفوق النسبي الذي كان قائما ملصلحة 
ميليشـــيات احلوثـــي وصالـــح، ودعم صمود 
املقاومة بانتظار معركة شاملة بصدد اإلعداد، 
قالـــت مصـــادر عســـكرية إن قـــوات التحالف 
العربي تســـتعد حلسمها بشـــكل نهائي، بعد 
التمهيـــد لها بقصـــف مواقع امليليشـــيات من 

البحر واجلو.
وتكشـــف تصريحـــات كبـــار املســـؤولني 
اإلماراتيـــني بشـــأن مـــا يجـــري باليمـــن، عن 
نظرتهم إلى القضية اليمنية باعتبارها قضية 

أمن قومي عربي.
وقـــال نائـــب الرئيـــس اإلماراتـــي، رئيس 
مجلـــس الوزراء، حاكم دبي الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، لدى مشـــاركته الســـبت في 
استقبال الدفعة األولى من قوات بالده العائدة 
من اليمن إن ”اإلمارات ال ميكن أن تتأخر يوما 
عـــن أداء واجبهـــا نحو األشـــقاء وال ميكن أن 
تتراجع فـــي مواقفها الثابتة جتاههم إلمياننا 
الراســـخ بعمق انتمائنـــا العربـــي والتزامنا 
الكامـــل بحفظ أمن واســـتقرار منطقتنا مهما 

كلفنا األمر من تضحيات“.
ومن جانبه قال ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان باملناســـبة ذاتها إن 
”مشـــاركتنا في التحالف العسكري العربي في 
اليمـــن جاءت في إطار مهمـــة قومية فرضتها 
واإلنســـانية  القوميـــة  مســـؤوليتنا  علينـــا 

واســـتجابة لطلب من احلكومة الشـــرعية في 
اليمـــن وتنفيذا لقـــرارات الشـــرعية الدولية“، 
مضيفـــا أن ”التحالـــف العربـــي انطوى على 
رســـالة مهمة مفادها أن العـــرب لديهم القدرة 
واإلرادة على العمل املشـــترك حلفظ سيادتهم 
ووحـــدة أوطانهـــم والتصـــدي ألي محاولـــة 
للتدخـــل فـــي شـــؤونهم حتـــت أي شـــعار أو 
ذريعـــة“. واإلمـــارات هي ثاني أكبـــر دولة من 

حيث املشاركة بقوات جوية في عملية عاصفة 
احلـــزم التـــي كانت قد بـــدأت فـــي ٢٦ مارس 
املاضي وحتولت الحقا إلى عملية إعادة األمل 
فـــي ٢٢ أبريل املاضي. وكان ملشـــاركة القوات 
اإلماراتيـــة دور بـــارز في عمليـــة حترير عدن 
وأغلب مناطق محافظة مأرب ذات املوقع الهام 
كبوابـــة لعاصمة البـــالد، والتي تعتبر مصدر 

الطاقة لليمن الحتوائها على آبار النفط.

اإلمارات تدعم دورها في تحرير اليمن مع احتدام معركة تعز الحاسمة

إعادة دفعة من القوات اإلماراتية ليست أكثر من استراحة محارب

انخراط دولة اإلمارات العربية املتحدة بشــــــكل كبير في جهود إعادة الشرعية إلى اليمن، 
سواء ما تعلق منها بالقتال، أو بإعادة مظاهر الدولة إلى املناطق احملررة مأتاه نظرة قيادة 

هذه الدولة اخلليجية إلى القضية اليمنية باعتبارها مسألة أمن قومي.

صمود املقاومة في تعز بانتظار 

معركة مفصلية حاســـمة يجري 

اإلعداد لها وتشارك فيها قوات 

التحالف العربي

◄

استدعاء العناصر األفضل تدريبا 

ضمن امليليشـــيات مـــن جبهات 

القتال ضد داعش تحسبا لتحول 

الصراع السياسي إلى نزاع مسلح

◄

قادة امليليشيات، قدم في الجبهة وأخرى في كواليس السياسة



قال وزيـــر الخارجية التونســـي  } تونــس – 
الطيـــب البكـــوش، أمس األحد، إن الســـلطات 
التونســـية قررت ترحيـــل المطلوبين للقضاء 
مـــن بيـــن القادمين مـــن ليبيا علـــى الفور في 
المطارات والحدود ومتابعة بعضهم قضائيا 

إلى حين قيام مؤسسات دولة في ليبيا.
ويأتي قـــرار الوزير التونســـي في أعقاب 
تكرار عمليات خطف التونسيين العاملين في 
ليبيا من قبل ميليشـــيات مســـلحة للمقايضة 

بهم بقياديين ليبيين موقوفين في تونس.
وقـــال الوزيـــر البكـــوش فـــي تصريحات 
صحفيـــة ”أعطينـــا تعليمـــات بالتوقـــف عن 

اعتقالهـــم (الليبييـــن)، إذا كانـــت أســـماؤهم 
واردة بقائمات فيجب منعهم من دخول تونس 

وترحيلهم على الفور“.
وأضاف قوله ”ال حاجة لنا بهم، ســـتؤدي 
االعتقـــاالت إلى احتجـــاز تونســـيين، عندما 
تقوم دولة في ليبيا عندها سنقوم بمالحقتهم 

قضائيا“.
وليس واضحا ما إذا كانت هناك ضمانات 
للســـلطات التونســـية بعـــدم تكـــرار عمليات 

الخطف في حال تطبيق اإلجراء الجديد.
يشـــار إلى أن ميليشـــيات ليبية احتجزت، 
األســـبوع الماضـــي، أكثـــر مـــن 50 تونســـيا 

للضغـــط على الســـلطات التونســـية من أجل 
إخالء ســـبيل قيادي ليبي موقوف. وفي نهاية 
شـــهر أكتوبر الماضي احتجز 21 تونسيا في 

ليبيا إثر إيقاف قيادي ليبي بتونس.
وقبلهـــا بأســـبوعين احتجـــز مســـلحون 
العشـــرات من التونســـيين في مدينة صبراتة 
بسبب إيقاف مسؤول ليبي من بلدية صبراتة 
بتونس. وشـــدد وزيـــر الخارجية التونســـي 
علـــى أن ”الميليشـــيات ومافيـــات االختطاف 
ليســـت في ليبيا فقـــط، المافيات داخل تونس 
متورطة أيضا وســـنفتح هذا الملف في الوقت 

المناسب“.

وكانت السلطات التونسية أنهت في يونيو 
الماضـــي عمل بعثتهـــا الدبلوماســـية بليبيا 
في أعقاب احتجاز مســـلحين لدبلوماســـييها 
وعمال تونسيين احتجاجا على اعتقال قيادي 
بميليشـــيا فجر ليبيـــا في تونـــس تتعلق به 

دعاوى قضائية.

صابر بليدي

} اجلزائر – أصدر حزب الســـلطة الثاني في 
اجلزائر، التجمـــع الوطني الدميقراطي، الذي 
يقوده مديـــر ديوان الرئاســـة أحمد أويحيى، 
بيانـــا للـــرد على رســـالة املجموعـــة 19، بعد 
أن توجهت خالل الســـاعات األخيـــرة، بطلب 
اســـتقبال للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رفض 
فيه ما أســـماه ”كل أشـــكال االبتزاز واملزايدة 
السياسية“، وشدد على أن رئيس اجلمهورية 
”مســـؤول أمام الشـــعب الـــذي انتخبه وليس 
أمام مجموعة من األشخاص، ال يتوفرون على 

أدنى التوافق السياسي واأليديولوجي“.
وتالفـــى البيان الذي وّقعه أحمد أويحيى، 
ذكـــر املجموعـــة 19، بـــأي مصطلح سياســـي 
بـ“بعـــض  بوصفهـــم  واكتفـــى  حقوقـــي،  أو 
ســـابقون  وزراء  أنهـــم  رغـــم  األشـــخاص“، 
ومناضلـــون تاريخيون ونشـــطاء فـــي مجال 
حقـــوق اإلنســـان، وأكادمييـــون ومســـؤولو 
أحـــزاب سياســـية، على غـــرار لويـــزة حنون 
زعيمـــة حزب العمال التروتســـكي، وبوجمعة 
غشـــير ونـــور الديـــن بن أســـعد، الناشـــطان 
فـــي مجال حقوق اإلنســـان، والـــوزراء خليدة 
تومي، وفتيحة منتوري، وعبداحلميد أبركان، 
واملناضالن التاريخيان البارزان زهرة ظريف 
بيطاط وخلضر بورقعة، إلـــى جانب الروائي 
والكاتب رشيد بوجدرة، وأسماء أخرى وردت 
في القائمة وأخرى لم ترد، بسبب ”الرغبة في 
االختصـــار واحلرص على عـــدم حتويلها إلى 

عريضة“، على حد تعبير لويزة حنون.
وقـــال البيـــان ”لقـــد توجـــه بعـــض مـــن 
األشـــخاص برســـالة إلى رئيس اجلمهورية، 
قبل أن يقوموا بنشرها“، في إشارة إلى تعمد 

أصحابها كشـــفها لوســـائل اإلعـــالم، وهو ما 
يكـــون قد أحرج أركان الســـلطة، في حني علل 
أصحاب الرســـالة املسألة، مبخاوفهم من عدم 
وصولهـــا للرئيس وإخفائهـــا عنه، وهو يعزز 
فرضيـــة عـــزل بوتفليقـــة في إقامته بحســـب 
تصريحات سابقة للويزة حنون، وذكر أعضاء 
من املجموعة في هذا الشأن، أن ”وزيرة الثقافة 
الســـابقة خليـــدة تومي واملناضـــل التاريخي 
مصطفى فتال، راســـال منذ أشهر الرئيس في 
مسائل أخرى ولم يتلقيا أي رد منه، مما يعني 

أن البريد يحجب عنه“.
وعزا بيان احلزب رفضه ملبادرة املجموعة 
19 إلى كون ”الرســـالة تشكك في قدرة الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة على قيـــادة البالد، كما 
أنهـــا تتهمـــه باملســـاس مبؤسســـات الدولة 
ومبصالـــح اجلزائـــر، وأن املوقعـــني عليهـــا 
أشخاص ال جتمعهم قواســـم مشتركة كثيرة، 
وهذا ما يكشـــف عن هوية واستغالل صاحب 
هذه املبادرة لهم، وهو رئيس حزب سياســـي، 
ما فتئ يتكالب في األشهر األخيرة ضد الدولة 
وضد القاضي األول في البالد“، دون أن يشير 

باالسم لزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
وأثـــارت رســـالة املجموعـــة التـــي أمهلت 
بوتفليقة أســـبوعا للرد عليها، جدال ســـاخنا 
في اجلزائر، خاصة وأن هذه املجموعة شددت 
علـــى رغبتها فـــي مقابلة رئيـــس اجلمهورية 
للتأكـــد مـــن إدراته لشـــؤون البـــالد، ومن ما 
املتخذة في  أســـمته بـ“القـــرارات اخلطيـــرة“ 
مختلف األصعدة، ومدى إطالعه على األوضاع 
احلقيقية التي متر بها البالد، وهو ما سيؤكد 
أو ينفي الشـــكوك القائلة بعجـــز الرئيس عن 
أداء مهامه، وأن محيطه وفي مقدمتهم شقيقه 
األصغر ومستشاره سعيد بوتفليقة، هو الذي 
يتخذ القرارات باســـمه، مبـــا فيها التغييرات 

التي مست مؤسستي اجليش واملخابرات.
ومنـــذ نقلـــه للعـــالج فـــي مستشـــفى فال 
دوغراس الفرنســـي من اجللطة الدماغية التي 
أصابته في أبريـــل 2013، توارى بوتفليقة عن 
األنظار ولم يظهر للرأي العام احمللي حتى في 

معترك االنتخابات الرئاســـية األخيرة، وأدى 
اليمني الدستورية حينها بصعوبة وباختزال، 
وصار يكتفـــي ببعض االســـتقباالت لضيوف 
ومســـؤولني أجانـــب، في حني لـــم يظهر أمام 
اجلزائريني إال برســـائل صارت نفســـها محل 

شكوك املعارضة السياسية.
وأضاف بيان التجمع الوطني الدميقراطي 
أن ”الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ميلك مســـارا 
سياســـيا لعشـــرات الســـنني طابعـــه االلتزام 
مبصلحة الوطن منذ اندالع الثورة التحريرية، 
وقد منحه الشـــعب ثقته منذ ســـنة 1999 على 
أســـاس هذه املراجـــع الوطنية، وخالل ســـت 
عشـــرة سنة من تواجده في سدة احلكم، متكن 
الرئيس بوتفليقة من إعادة بعث املؤسســـات 
وإعادة بناء البالد وتثمني املصالح االقتصادية 
الوطنيـــة وتعزيز الرصيد الدولـــي للجزائر“، 

وخلـــص البيان إلـــى أن ”بوتفليقة مســـؤول 
أمام الشـــعب الذي انتخبه، وهو مسؤول أمام 
هذا الشـــعب فقط“. ومن جهتـــه صرح األمني 
العـــام حلزب جبهة التحريـــر الوطني احلاكم 
عمار ســـعداني، بالقول ”لويـــزة حنون فقدت 
توازنهـــا وبوصلتها منذ رحيـــل داعمها“، في 
إشـــارة للمدير الســـابق جلهاز االستخبارات 
اجلنـــرال محمـــد مديـــن، توفيـــق، وتســـاءل 
ســـعداني عن جدوى طلب مقابلة الرئيس إذا 
كان هؤالء يشـــككون في مصدر القرار؟، وتابع 
”الدســـتور ال يســـمح لشـــخصيات مبســـاءلة 
الرئيس ومصطلح الشـــخصيات الوطنية غير 
معـــّرف قانونا“، مفيدا بـــأن ”بعض املبادرين 
في املجموعة طامعون في مصالح شـــخصية، 
ومنهـــم مـــن يريد العـــودة إلى السياســـة عن 

طريق مراسلة رئيس اجلمهورية“.

وبينمـــا أثارت رســـالة املجموعة 19 ردود 
فعل رافضة في معســـكر أحـــزاب املواالة على 
اختالف مرجعياتهـــا وتوجهاتها، فإن أحزاب 
املعارضـــة السياســـية الســـيما املنخرطة في 
تنســـيقية احلريـــات واالنتقـــال الدميقراطي، 
رحبـــت باخلطـــوة ووصفتهـــا بـ“الصحوة“، 
وصرح في هذا الشأن رئيس حزب التجمع من 
أجل الثقافة والدميقراطية محســـن بلعباس، 
فـــي تصريحات لـ“العرب“، بـــأن ”حزبه يبارك 
ألن  ضميـــر،  صحـــوة  ويعتبرهـــا  اخلطـــوة 
أصحابها كانوا إلى حني من الداعني والداعمني 
للعهـــدة الرئاســـية الرابعـــة لبوتفليقة، التي 
ناضلنا رفقـــة املعارضة من أجـــل إجهاضها، 
وهاهـــم اليوم يتأكدون بأنفســـهم من املخاطر 
التي حذرنا منها، ويقاســـموننا نفس املطلب 

الذي رفعناه منذ ندوة مزافران سنة 2014“.
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◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية 
أنها كشفت خاليا تكفيرية تضم 

نساء ورجاال اختصت في تجنيد 
الشباب لتسفيره إلى بؤر التوتر 

بليبيا وسوريا.

◄ أفادت صحيفة ”ال ريبوبليكا“ 
أمس األحد، بأن الشرطة اإليطالية 
ألقت القبض على تونسي ينتمي 

لجماعة إسالمية إرهابية، كان بين 
مجموعة من مهاجري القوارب 

التي تم إنقاذها الشهر الماضي، 
وأعادته إلى بالده على الفور.

◄ قال محمد األمين ولد الشيخ 
الوزير الموريتاني والناطق 

الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار 
الوطني الذي سيجمع مختلف 

أطراف المشهد السياسي في البالد 
”سيجري حتما في وقت قريب“.

◄ خرج آالف المتظاهرين إلى 
الشوارع في مدينة طنجة بشمال 

المغرب لالحتجاج على ارتفاع 
أسعار المياه والكهرباء رغم 

تطمينات الحكومة ودعوات إلنهاء 
التجمعات الحاشدة.

◄ أكد وزير الخارجية المغربي 
صالح الدين مزوار، أن المملكة 

المغربية لن تسمح لمبعوث األمم 
المتحدة إلى الصحراء، كريستوف 

روس، بزيارة األقاليم الجنوبية، 
قائال ”ليست لديه أي مهمة يقوم 
بها بمناطق الصحراء، وعليه من 

المستحيل أن يذهب إلى مدينة 
العيون ليجتمع مع من يريد“.

◄ شدد رئيس الجبهة الوطنية 
الجزائرية موسى تواتي على 

ضرورة عرض التعديل الدستوري 
المقبل على االستفتاء الشعبي 

في إطار ”نزيه وشفاف، تكريسا 
للممارسة الديمقراطية في البالد“، 

على حد قوله.

السلطات التونسية تقرر ترحيل ليبيني مطلوبني للقضاءباختصار

أحزاب املواالة في الجزائر تقطع الطريق أمام املجموعة ١٩
[ حلفاء األمس يضيقون الخناق على محيط بوتفليقة  [ رسالة اللقاء تعمق الشكوك حول الحاكم الفعلي في الجزائر

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعيش عزلة عن الشعب والحكومة

رّدت أحزاب املواالة بســــــرعة على الرســــــالة املثيرة للجدل التي أرســــــلها ما بات يعرف 
بـ“املجموعــــــة ١٩� التي طالبت بلقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتأكد من حســــــن إدارته 
لشــــــؤون البالد، وانتقدت هذه األحزاب مضمون الرســــــالة، معتبرة أنها شكل من أشكال 

”االبتزاز واملزايدة السياسية“.

{أقولهـــا وأعيدها عشـــر مرات، جبهة التحرير ســـتكون دائما هي 

القاطـــرة، فإذا رغب أويحيـــى االلتحاق بنا فمرحبـــا به، وإذا رفض 

مبادرتنا فليبق في مكانه}.

عمار سعداني
أمني عام جبهة التحرير اجلزائرية

{التعـــاون المغربي مع المنظمات الدولية هـــو تعاون جيد ما عدا 

المشـــاكل التي لدينا مع أمنيســـتي وهيومن رايتس ووتش، وهو 

ما سيتم العمل على تجاوزه}.

مصطفى الرميد
وزير العدل املغربي

{خارطـــة الطريق التـــي قدمتهـــا المعارضة من خالل تنســـيقية 

الحـــوار واالنتقـــال الديمقراطـــي تظل هـــي مفتاح األزمـــات التي 

يتخبط فيها البلد}.

جاب الله جاب الله
رئيس جبهة العدالة والتنمية في اجلزائر

} بروكســل– أكـــدت عائشـــة رحال، رئيســـة 
جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، أن المسيرة الخضراء فتحت 
الطريق أمام تحرير أقاليم المغرب الجنوبية.

وأوضحت الناشـــطة الحقوقيـــة في كلمة 
وجهتهـــا للحاضرين بمناســـبة تتويجها من 
قبـــل المرصد الدولي لإلعالم والدبلوماســـية 
الموازية ببروكسل ســـفيرة للقضية الوطنية، 
أن المغـــرب بذل جهـــودا حثيثة من أجل جعل 
هذه األقاليـــم منطقة نموذجية، مشـــددة على 
أن الحل األنســـب واألكثـــر واقعية ومصداقية 
للنـــزاع اإلقليمـــي حول الصحـــراء يتمثل في 

الحكم الذاتي.
هذا وأكـــد العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس فـــي خطـــاب تلفزيوني بمناســـبة 
الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء أن مبادرة 
الحكم الذاتي ”هي أقصى ما يمكن للمغرب أن 
يقدمـــه ويبقى تطبيقها رهينـــا بالتوصل إلى 

حل سياسي نهائي في إطار األمم المتحدة“.
يشـــار إلى أن المغرب بادر باقتراح الحكم 
الذاتـــي فـــي أقاليمـــه الجنوبية كحـــل إلنهاء 
النزاع، يمنـــح منطقة الصحـــراء حكما ذاتيا 
موســـعا في إطار السيادة المغربية. وقد القت 
هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أّن إصرار 

جبهـــة البوليســـاريو علـــى خيار االســـتقالل 
ورفضهـــا التفاوض حول المقتـــرح المغربي، 
تســـبب في تصاعد األزمة السياســـية في ظل 
ممارســـات تعســـفية ضد رافضـــي األطروحة 

االنفصالية في تندوف.
وســـبق أن نّددت عائشـــة رحال، بالوضع 
”اإلنساني الكارثي“ في مخيمات تندوف تحت 

سطوة البوليساريو.
وأكدت في تصريحات ســـابقة لـ“العرب“، 
أنها التقت بالعديد مـــن المنظمات الحقوقية 
الدوليـــة واإلعالمّييـــن للتباحـــث حـــول ملف 
الصحـــراء المغربية، مســـتعرضة االنتهاكات 
الممنهجـــة ضـــّد ســـكان تنـــدوف والمتمثلة 
أساســـا فـــي القمـــع والتنكيـــل بالمعارضين 
جســـديا ومعنويا والتهجير القسري لألطفال 

وتعنيف النساء.
واستنكرت تســـييس ملف حقوق اإلنسان 
فـــي المغرب ومحـــاوالت التشـــويه والدعاية 
المغلوطـــة من قبل خصوم الوحـــدة الترابية، 
حيـــث أفـــادت أن ”النظـــام الجزائـــري يكّلف 
الموالين له من الصحراويين بالقيام بوقفات 
احتجاجية وأعمال اســـتفزازية مدفوعة األجر 

في األقاليم الجنوبية المغربية“.
وتعـــّد عائشـــة رحـــال من أبرز ناشـــطات 
حقوق اإلنســـان الصحراويات الالتي يدافعن 
عن نســـاء تنـــدوف وما يتعّرضن لـــه من قمع 
واضطهاد من قبل الجبهة االنفصالية، وعليه 
قام المرصـــد الدولي لإلعالم والدبلوماســـية 
الموازيـــة ببروكســـل الـــذي يرأســـه رضوان 
بشـــيري، بتكريـــم الناشـــطة رحال بشـــهادة 
تقديريـــة على جهودهـــا الفرديـــة للدفاع عن 

القضية الوطنية، وخصوصا ما حققته مؤخرا 
في السويد.

وجرى التكريم خالل حفل بمناسبة الذكرى 
األربعين للمســـيرة الخضـــراء، حضره منور 
عالم ســـفير المغرب لدى االتحـــاد األوروبي، 
وســـمير الدهـــر ســـفير المغرب لـــدى مملكة 
بلجيـــكا ودوقية لكســـمبورغ. وشـــهد الحفل 
أيضا حضور عدد من الســـفراء والبرلمانيين 
األوروبييـــن وعـــدد كبيـــر مـــن اإلعالمييـــن 

الدوليين.
الجدير بالذكر أن جمعية نساء صحراويات 

من أجـــل الديمقراطية وحقوق اإلنســـان، تعّد 
من بين أبرز المنظمات الحقوقية في أسبانيا 
المدافعـــة عـــن الوحـــدة الترابيـــة والرافضة 
لألطروحـــة االنفصاليـــة، والمالحـــظ أن هذه 
الجمعيـــة تقـــف بالمرصـــاد لـــكل تجـــاوزات 
البوليســـاريو حيـــث ال تتوانى عـــن التنديد 
الصحراويين،  ضّد  التعســـفية  بممارســـاتها 
وذلـــك بإصدار بيانات رســـمية للـــرأي العام 
وحضـــور المؤتمـــرات الدولية حـــول حقوق 
اإلنســـان وتنظيم ملتقيات سواء بالمغرب أو 
في أسبانيا عن األوضاع في مخيمات تندوف.
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} بروكســل - كشفت مصادر أوروبية، األحد، 
أن االتحـــاد األوروبـــي وضـــع خطـــة شـــاملة 
لمســـاعدة دول أفريقيـــا حيث ســـيكون الدعم 
المادي من أبرز الوسائل للحيلولة دون هجرة 

المزيد من الالجئين نحو أوروبا.
وأكدوا أن القمـــة األوروبية األفريقية التي 
ســـتلتئم على مدار يومـــي األربعاء والخميس 
القادمين ستحث البلدان األفريقية على ”إعادة 
قبـــول“ المزيد من رعاياها علـــى أراضيها مع 
مســـاعدات مالية وأيضا لوجستية ومع خطط 

إلعادة االندماج.
هذه االستراتيجية الجديدة ستعرض خالل 
القمة التي تعقد في العاصمة المالطية فاليتا، 
لكن األمر بحسب المراقبين لن يكون سهال في 
ظل الخالفات العميقة بين القارتين بشأن هذه 

األزمة.
وقال دبلوماســـي أوروبـــي، لم تذكر هويته 
وكالـــة الصحافة الفرنســـية، إنـــه ”بالرغم من 
التركيز حاليا على سوريا فإن قمة فاليتا تبقى 
هامة جدا بالنســـبة للعواصم األوروبية ألنها 
تعنى بمشـــكلة الهجرة على المـــدى الطويل“، 

وليست الظرفية.
ويتوقـــع أن تخـــرج قمـــة فاليتـــا 

مع مشاريع ملموسة  بـ“خطة عمل“ 
يفتـــرض أن تنفذ بحلـــول نهاية 
تراعـــي  وأن  المقبـــل  العـــام 

هواجس الطرفين.
مساعدته  االتحاد  وسيعرض 
فـــي مكافحة المهربيـــن ولتثبيت 

األفارقـــة فـــي قارتهم عبر تشـــجيع 
العمـــل  لفـــرص  المولـــدة  المبـــادرات 

وتحفيز االستثمار خاصة في األوساط الريفية.
ويعـــد األوروبيون كذلك بمســـاعدة القارة 
على مواجهـــة حـــركات النـــزوح الداخلي من 
خالل مســـاعدة بلدان مثل الســـودان وإثيوبيا 
والكاميـــرون التي تســـتقبل أعـــدادا كبرى من 

المهاجرين.

ولتمويل كل هذه المشاريع ستطلق القمة 
صندوقـــا ائتمانيـــا ألفريقيـــا تتولـــى إقامته 
المفوضيـــة األوروبية، وتســـهم فيـــه الهيئة 
التنفيذية األوروبية بـ1.8 مليار يورو ويتوقع 
أن يصـــل المبلغ إلـــى 10 ماليين يـــورو. وقد 
ناشـــدت الدول األعضاء إلى اإلسهام فيه بغية 

مضاعفة رأسماله.
لكـــن عـــدة دول تتأخـــر في وضع 
يدهـــا على محفظـــة نقودها. لذلك 
توجـــه إليها رئيـــس المفوضية 
جان كلـــود يونكـــر تحذيرا في 
قـــال  عندمـــا  األخيـــرة  اآلونـــة 
”كيـــف يمكننا بدء حـــوار جدي 
ومسؤول مع جيراننا األفارقة إن 
لـــم نف بالوعود التي قطعناها لهم 

بشكل مناسب؟“.
وتخشى البلدان األفريقية، وفق المتابعين، 
أن تكـــون التعبئة األوروبيـــة الكبيرة لصالح 
الالجئين الســـوريين على حســـابها ســـيزيد 
مـــن تعقيد هذه المســـألة ألن الزعماء األفارقة 
يرفضـــون سياســـة المكيالين التـــي تتبعها 

أوروبا معهم.

وعاب وزير االستيعاب األفريقي السنغالي 
كاظـــم ديوب على األوروبيين في وقت ســـابق 
اعتبـــار األفارقـــة تلقائيـــا بمثابـــة مهاجرين 
اقتصادييـــن يجب طردهم. وقـــال إن ”أوالدنا 
يعانـــون مـــن هـــذه الطـــرق ويفقـــدون عليها 

حياتهم، إننا نعيش بألم هذه المآسي“.
ودعـــا كاظم ديـــوب إلى توســـيع إمكانات 
األكاديميـــة  واإلقامـــة  الســـياحية  الزيـــارة 
والمهنية وتســـهيل الحصول على تأشـــيرات 

دخول.
وبين المهاجرين األفارقة غير الشـــرعيين 
الموجوديـــن فـــي أوروبـــا هنـــاك العديد من 
األشـــخاص الذيـــن وصلـــوا بشـــكل قانوني 
حاملين تأشيرات سياحية على سبيل المثال، 

لكنهم لم يعودوا إلى بلدانهم على اإلطالق.
البعض من الدول األفريقية تبدو مستعدة 
للتعاون شـــرط التمكـــن من إرســـال مزيد من 
العاملين بالطـــرق النظامية إلى أوروبا، فيما 
ال تبـــدي دول االتحاد ميال لفتح قنوات هجرة 

شرعية جديدة.
ويرى الخبراء أنه في الغالب تضع البلدان 
التـــي يتحدر منهـــا المهاجـــرون عوائق، مثل 

عمليـــات العـــودة الضعيفة جـــدا التي تصل 
إلى حوالي 20 في المئة فقط، والســـبب هو أن 
األموال المرسلة من الشتات في أفريقيا تفوق 
قيمة المساعدة للتنمية، ما يجعل منها مصدر 

عائدات أساسي.
وســـتكون القمة التـــي تجمع قـــادة نحو 
60 بلـــدا مـــن القارتين فرصة نـــادرة للتصدي 
لألسباب العميقة التي تدفع هذا العدد الكبير 
من األفارقة إلى البحث عن مستقبل أفضل لهم 
في أوروبا مجازفيـــن بحياتهم أثناء عبورهم 

المتوسط مستقلين قوراب الموت.
وكان مـــن المقرر عقـــد القمة فـــي الربيع 
الماضـــي غـــداة حـــادث غـــرق مأســـاوي في 
المتوســـط قضى فيه 800 مهاجر تكدسوا على 
مركب قبالة ســـواحل ليبيا التي تشكل النقطة 
الرئيسية لطريق الهجرة التي يسلكها العديد 

من المهاجرين األفارقة ألسباب اقتصادية.
ومنذ ذلك الحين انصب االنتباه على طريق 
البلقان التي يسلكها طالبو اللجوء السوريون 

بأعداد غير مسبوقة حتى اآلن. 
لكن تدفق المهاجرين القادمين من أفريقيا 
لـــم يتوقف أيضـــا، فيما يبـــدو أن األوروبيين 

مصممون علـــى إقفال األبواب أمـــام الذين ال 
تتوفـــر لديهم الشـــروط لطلب وضـــع اللجوء 

باستثناء األريتريين.
وهـــؤالء األريتريون كانوا األكثر عددا بين 
حوالـــي 140 ألف مهاجر وصلـــوا إلى إيطاليا 
عن طريق البحر العـــام الجاري، لكن المنظمة 
الدولية للهجرة أحصـــت أيضا بينهم حوالي 

18 ألف نيجيري وأكثر من 8 آالف سوداني.
وانتقلت أوروبا بشـــكل رســـمي قبل شهر 
إلى المرحلـــة الثانية من العملية العســـكرية 
”يونافور ميـــد“ الرامية إلـــى تضييق الخناق 
علـــى المهربين في المتوســـطـ، بعـــد اكتمال 
المرحلة األولى بجمع معلومات حول شبكات 

التهريب.
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ــــــا لكبح تدفق الالجئني،  بعد دعوتهم تركي
سيسعى األوروبيون إلى ممارسة ضغوط 
ــــــدان أفريقيا كي تتعاون  هذه املرة على بل
بشــــــكل أكبر في مســــــألة مكافحة تهريب 
ــــــا بدأت في  ــــــن. ويبدو أن أوروب املهاجري
ــــــى األزمــــــة في ظل  فقــــــدان الســــــيطرة عل
ــــــن الواضــــــح بني دولهــــــا، وبني عدة  التباي
ــــــة في التعاطي مع التدفق غير  دول أفريقي

املسبوق لالجئني.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تستعين بأفريقيا لمكافحة تهريب البشر
[ المفوضية األوروبية تحاول وقف زحف األفارقة بالدعم المالي [ أصوات أفريقية تنتقد االزدواجية األوروبية تجاه الالجئين

عراقيل تعترض الطريق األوروبي األفريقي نحو حل مشكلة الهجرة غير القانونية

◄ كشفت مصادر بريطانية أن رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون سيوجه أقوى 

تحذير له هذا األسبوع باالنسحاب من 
االتحاد األوروبي ما لم تتم االستجابة 

لمطالبه بإصالح المنظمة.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس، األحد، أن الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين سيشارك في 
افتتاح قمة المناخ في الثالثين من هذا 

الشهر.

◄ قتل 20 مسلحا إثر غارات جوية 
نفذتها القوات المسلحة الباكستانية، 
ليلة السبت/األحد، على معاقلهم في 

مقاطعة خيبر القبلية الباكستانية 
المحاذية للحدود مع أفغانستان.

◄ قال مسؤولون في إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما أمس إنه من 

المتوقع أن يعلن البنتاغون خالل 
األسبوع الحالي عن خطة إلغالق 

معتقل غوانتانامو.

◄ بدأت روسيا والهند، األحد، 
مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة 
اإلرهاب (أندرا 2015) في األراضي 

الهندية وتستمر حتى الـ20 من هذا 
الشهر.

◄ انتهكت مقاتلتان يونانيتان من 
طراز ”إف 16“ المجال الجوي لتركيا 

من جنوب غربي مدينة أنطاليا، بحسب 
بيان صادر من رئاسة هيئة األركان 

العامة التركية أمس.

◄ قتل شخصان وأصيب 14 بجروح 
صباح األحد في بلدة نغوبوا التشادية 

عندما أقدمت انتحاريتان يشتبه في 
انتمائهما لجماعة بوكو حرام على 

تفجير نفسيهما.

باختصار

مستعدة  تــبــدو  أفريقية  دول 

للتعاون مع أوروبا، فيما ال تبدي 

قنوات  لفتح  ميال  أوروبــــا  دول 

هجرة شرعية جديدة

◄

أخبار
«أكبـــر تهديـــد تواجهـــه الواليـــات املتحـــدة حاليا في الشـــرق 

األوســـط ولدته سياســـتنا، فتنظيم داعش اإلرهابي كان نتاج 

صناعة السياسة األميركية الخاطئة».

إدوارد سنودن
العميل السابق في وكالة األمن القومي األميركية

«أتفهم ملاذا وألســـباب تاريخية قد تجد أملانيا صعوبة في إنشاء 

نظـــام صارم علـــى حدودها للحد من تدفـــق الالجئني، لكن هذا ال 

يمنعها من تأمني عموم أوروبا». 

دونالد توسك
رئيس املجلس األوروبي

«تأســـيس اتحـــاد الدفـــاع األوروبـــي يعد هدفـــا بعيـــد املدى وال 

يمكنني تحديد ذلك، لكننا نقوم من خالل مشروعات تعاونية في 

التسليح بخطوات في هذا االتجاه بالفعل». 

أورزوال فون دير الين
وزيرة الدفاع األملانية

10
ماليني يورو هي مساهمة 

البعض من الحكومات 

األوروبية في الصندوق 

االئتماني األفريقي

االستفزازات الروسية تكشف إدمان الواليات املتحدة على الحروب
} واشــنطن - أظهـــر وزير الدفـــاع األميركي 
آشـــتون كارتر نبـــرة غاضبة جتاه التوســـع 
الروســـي حينما كشـــف عن أن بالده ســـتزيد 
االســـتثمار في تطوير التكنولوجيا مبا يخدم 
مواجهة خطر روســـيا التي تقعقع ســـالحها 

النووي.
وشدد كارتر خالل مؤمتر عسكري في والية 
كاليفورنيا، مســـاء السبت، على أن البنتاغون 
يعمل على تطوير كل األســـلحة اإلستراتيجية 
التي ميكن بواســـطتها التصـــدي ألي هجوم 

محتمل من اجليش الروسي.
في هذه املناســـبة إنهـــال الوزير األميركي 
على روسيا بكيل من االنتقادات الالذعة نتيجة 
جلملة من ممارســـاتها، وفي مقدمتها انتهاك 
سيادة كل من جورجيا وأوكرانيا، إضافة إلى 
التهديدات التي تبعث بها إلى بلدان البلطيق.
وقـــال إنـــه ”بعـــد 14 عامـــا مـــن مكافحة 
املتمرديـــن ومكافحة اإلرهـــاب نحن في خضم 
مرحلـــة انتقاليـــة اســـتراتيجية للـــرد علـــى 
التحديات األمنية التي ســـتحدد مســـتقبلنا“، 
في إشـــارة إلى روســـيا والصني أيضا بسبب 

بجر الصني اجلنوبي.
ورغـــم اإلصـــرار األميركي علـــى توظيف 
التكنولوجيـــا العســـكرية لصد األعـــداء، أكد 
الوزير أن بالده ال تسعى من جهتها إلى إثارة 
أي حرب مع روسيا إن كانت باردة أو ساخنة.

الكرملني، لم يعلق على هذه االســـتفزازات 
بشـــكل صريـــح، غير أنـــه في كل مـــرة يبعث 
بإشـــارات للغرب عبـــر جتســـيد عقيدته على 
أرض الواقـــع دون اللجـــوء إلـــى املواجهـــة 

املباشرة.
ولفـــت اخلبراء إلى أن هـــذه التصريحات 
تعطي انطباعا بأن واشـــنطن مصابة برهاب 
القلـــق مـــن الصعـــود ”الصاروخـــي“ للروس 
دبلوماسيا وعسكريا، فإلى وقت قريب لم يكن 
يتوقـــع األميركيون أن جتر األزمة الســـورية، 

موسكو نحو مواجهتهم.
وأشـــاروا إلى أن احلروب التي تخوضها 
الواليـــات املتحدة في كثير مـــن مناطق العالم 
مبـــا فيها حربهـــا الباردة الثانية مع روســـيا 
تعيد إلـــى األذهـــان انخراطها في عـــدد يكاد 
ال يحصـــى مـــن احلمـــالت العســـكرية عدمية 

اجلدوى ولم تتكلل بالنجاح منذ عقود.
لكن البعض يعتقد أن السلوك ”العدواني“ 
لروسيا ما هو إال عرض للقوة، لذلك فإن حلف 
األطلسي الذي تقوده واشنطن يراه استفزازا 
مزعجا ورمبا تشـــكل خطرا لكيانه على املدى 

البعيد.
وتســـعى الواليـــات املتحـــدة إلـــى تطوير 
منظومـــات الطيـــران بـــال طيـــار والقاذفـــات 
االســـتراتيجية واالبتكارات التكنولوجية مثل 
تقنيـــات ريلغان لإلطالق الكهرومغناطيســـي 

ومنظومـــات احلـــرب اإللكترونيـــة اجلديـــدة 
والتكنولوجيا الفضائية والفضاء املعلوماتي.
يذكر أن العقيدة العســـكرية لروسيا برزت 
ســـنة 2000 عندمـــا نصـــت على أن األســـلحة 
النووية ميكن اســـتخدامها فـــي حاالت تهديد 

األمـــن القومـــي لها، ورغـــم أنه ال مؤشـــرات 
توحي بـــأن هناك حربا، باملعني التقليدي، في 
األفق مع الغرب، إال أن نشـــر موسكو والناتو 
منظومات الدفـــاع الصاروخي على حدودهما 

قد يكون متهيدا لذلك.

} نايبييدو - قال متابعون للشـــأن في ميامنار 
إن االنتخابـــات التي جتريها البالد ســـتكون 
إعالنـــا حلقبة اضطهـــاد جديدة جتـــاه أقلية 
الروهينغا. فال مؤشـــرات تـــدل على أن هناك 

انفراجة ألزمة أكثر من مليون مسلم.
وفـــي الوقـــت الذي تســـتعد فيـــه ميامنار 
لإلعـــالن عن نتائـــج االنتخابات التشـــريعية 
”املبتورة“ اليوم االثنني، يعيش املسلمون قلقا 
متزايدا من فترة ما بعد هذا االســـتحقاق، في 

ظل اضطهادهم وحرمانهم من اجلنسية.
وتبقى مســـألة أقلية الروهينغا احملرومة 
من كل حقوقها الشرعية واإلنسانية من األكثر 
القضايا حساســـية في هذا البلد ذي األغلبية 

البوذية، إذ حرمت السلطات املسلمني من حق 
التصويت، ولم يتجرأ أي حزب على ترشـــيح 

مسلم واحد ضمن قائماته.
الوطنيـــة  الرابطـــة  حـــزب  واعتـــرف 
للدميقراطية املعارض بزعامة ســـانغ سو كي 
بأنه ســـحب املســـلمني من قائمات مرشـــحيه 
حتت ضغط من مجموعة من الرهبان البوذيني.

وقالت منظمات حقوق اإلنســـان إن مئات 
اآلالف مـــن املســـلمني توجهـــوا إلـــى مراكـــز 
االقتراع، لكنهم منعوا من التصويت ألن النظام 

احلاكم في ميامنار ال يعتبرهم مواطنني.
وحـــذر كل من املستشـــار اخلـــاص لألمني 
العـــام لـــألمم املتحـــدة املعني مبنـــع اإلبادة 

اجلماعية أدامـــا دينغ واملستشـــارة اخلاصة 
لألمني العام بشأن مسؤولية احلماية جينيفر 
ويلز، من تداعيات احلمالت العرقية والدينية 

املسيسة ضد مسلمي البالد.
وللمرة األولى سمح للصحفيني وللمراقبني 
الدوليني متابعَة هـــذه االنتخابات التي جرت 
األحد، وسط شـــكوك املتابعني بشأن نزاهتها 
علـــى ضـــوء االضطهاد املســـتمر للمســـلمني 
وإقصائهـــم مـــن املشـــاركة فـــي االنتخابـــات 

ترشحا وتصويتا.
وتقـــول الســـلطات إن هـــذه االنتخابـــات 
ســـتكون الطريق نحـــو الدميقراطيـــة، بينما 
تتصاعد أصـــوات املعارضة ومنظمات حقوق 

اإلنســـان املنـــددة مبمارســـات التضييق على 
املعارضني واالضطهاد املستمر الذي يقع على 

أقلية الروهينغا منذ عقود.
وبلغ عدد املســـجلني في قائمات الناخبني 
30 مليونـــا، وتقـــدم لهذه االنتخابـــات املثيرة 
للجـــدل أكثر من 6 آالف مترشـــح من 90 حزبا 
يتنافســـون على 664 مقعدا فـــي البرملان، ألول 

مرة، بعد تعيني حكومة مدنية عام 2011.
وتعيش ميامنار فـــي ظل حكم ديكتاتوري 
عســـكري منذ نحو خمســـني عامـــا، وال يزال 
اجليش يتمتع بـ25 في املئة من مقاعد البرملان، 
وهـــذا يضمن له بشـــكل كاف رفض أي تعديل 

على الدستور.

مصير مجهول ينتظر مسلمي ميانمار بعد االنتخابات

كارتر يهدد روسيا بالرد نوويا بسبب توسيع نفوذها



} القاهرة - تطور الوضع في ليبيا وسوريا 
واليمن من انتفاضة ســـلمية تدعو إلى تغيير 
النظام إلى صراعات دموية مســـّلحة، مضى 
عليهـــا أربع ســـنوات، وال مالمـــح في األفق 
القريب تنبئ بحســـمها أو على األقل حســـم 
أحدهـــا، أو تســـوية الصراعـــات الداخليـــة 
املســـلحة فـــي املنطقـــة العربية بـــني ممثلي 
أطراف الصراع، وبعض اجلهات السياســـية 
اخلارجية احملايدة. وسبب ذلك وفق اخلبراء 
تعّدد األطراف املتوّرطة في ما يجري في هذه 

الدول.
وأّدى تعـــّدد الفاعلني في هذه الصراعات، 
وفي غيرها في مناطق مختلفة من العالم، إلى 
أهميـــة صياغة معـــادالت جديدة خلصخصة 
الســـالم. وتعّرف دراســـة صـــدرت حديثا عن 
املركز اإلقليمي بالقاهرة، خصخصة السالم، 
بأنهـــا محاولـــة خللـــق مصالـــح اقتصادية 
ومالية مباشـــرة لكافة األطراف املنخرطة في 

الصراع والعودة للتفاوض.
وتكّونـــت في إطـــار الصراعـــات الدائرة 
في منطقة الشـــرق األوسط شـــبكات واسعة، 
”مشـــروعة“، تعيش على استمرار الصراعات 
الداخليـــة، ولم تعـــد أطراف هذه الشـــبكات 
(أطـــراف متعددة، مثل اجلماعـــات اإلرهابية 
والقـــوى العشـــائرية والقبائـــل احلدوديـــة، 
وامليليشيات املسلحة) قاصرة على تنظيمات 
اجلرمية املنظمة العابرة، للحدود وإمنا باتت 
تشـــمل بعض الـــدول املنتفعة مـــن التجارة 
غير الشـــرعية، حيث تكونت شبكات إقليمية 
للتهريب على غرار شـــبكات تهريب الســـالح 
والنفـــط التـــي حتقـــق مكاســـب طائلـــة من 
اســـتمرار الصراع، حيث تقدر قيمة مكاســـب 
تهريـــب النفط في ســـوريا بحوالي 50 مليون 
دوالر يتقاسمها كل من تنظيم داعش وجبهة 
النصـــرة واألكـــراد ونظام األســـد ومصافي 

النفط في تركيا.
وينطبـــق األمـــر ذاته علـــى التحالف بني 
عصابات تهريـــب املخدرات وحركة ”طالبان“ 
في أفغانســـتان، حيث يتلقـــى التنظيم ما ال 
يقـــل عن 5 ماليني دوالر مقابل حماية عمليات 
نقل محصول اخلشـــخاش، وفق تقرير فريق 
األمم املتحـــدة ملتابعة العقوبات على طالبان، 
وهـــو األمر الذي ينطبق على تنظيم ”القاعدة 
في بالد املغرب العربي“ ونشـــاطه في حماية 
تهريب املخدرات في شـــمال مالي، كما تشمل 
األنشـــطة اإلجراميـــة املرتبطـــة بالصراعات 
الداخليـــة عمليـــات تهريب اآلثار، والســـطو 
املســـلح، واالختطاف مقابـــل فدية، واالجتار 
بالبشـــر، والهجرة غيـــر الشـــرعية، وهو ما 
يـــؤدي لعرقلـــة تســـوية الصراعـــات األهلية 
نتيجة تســـببها في حتقيق مكاســـب ضخمة 
لشـــبكات املصالـــح. وهو ما بـــات يؤّكد وفق 
دراســـة املركـــز اإلقليمـــي، على أن تســـوية 
الصراعات الداخلية في املنطقة رهن بتوافق 

املصالح االقتصاديـــة لعدد كبير من الفاعلني 
من غير الدول إلنهـــاء الصراع وفق معادالت 

العرض والطلب االقتصادية.

خصخصة السالم

ومع تصاعـــد االهتمام الدولـــي باألبعاد 
االقتصاديـــة لتســـوية الصراعـــات والتركيز 
علـــى إرســـاء ”الســـالم القابل لالســـتدامة“، 
الذي أصبح ضرورة ملّحة خاصة بعد أن قّدم 
الغزو األميركي في العراق مثال على العواقب 
الوخيمة التي تنجّر عن الفشـــل في وضع حد 
نهائي لصراع مندلع فـــي منطقة مثل منطقة 

الشرق األوسط.
وأمام العجز السياسي الذي بات واضحا 
ومؤّكدا، بدأت اجلهات املعنية بإرساء السالم 
فـــي العالم البحث عن ســـبل جديـــدة إلنهاء 
الصراعات، ومن هنا جاء احلديث عن اللجوء 
إلى قـــوة اقتصادية دافعة تـــؤدي إلى تهيئة 
املناخ لالســـتمرار في نهج التســـوية. وعادة 
ما يتـــم التركيز على عدة آليـــات، مثل توفير 
ضمانات ومحفزات اقتصادية ومالية ألطراف 

الصراع لعدم االرتداد للصراع مرة أخرى.
الســـالم،  خصخصـــة  مفهـــوم  ويطـــرح 
باعتبـــاره أحد أهم حتوالت مراحل تســـوية 
الصراعات الداخلية، جدال حول األطراف التي 
ميكن أن تساهم في إرسائه، وفي هذا السياق 
تتحـــّدث دراســـة املركز اإلقليمي للدراســـات 

االستراتيجية، عن اجتاهني رئيسيني:
[ اجتـــاه يـــرى ضـــرورة فـــي اضطـــالع 
بـــأدوار  اخلاصـــة  التجاريـــة  الشـــركات 
مركزيـــة لتحقيق األمن واالســـتقرار في بؤر 
الصراعات، وذلك من خـــالل عالقات تعاقدية 

مع احلكومات.
[ االجتـــاه الثانـــي يؤكـــد أن خصخصة 
السياســـية  التســـوية  أن  تعنـــي  الســـالم 
للصراعات باتـــت مرهونة مبعادالت العرض 
والطلب. وهي معـــادالت تتحكم فيها مصالح 
فاعلني اقتصاديـــني ومجتمعيني لديهم رغبة 
مباشرة في استمرار الصراع لزيادة مكاسبهم 
املالية منه، وهو ما يرتبط مبدى كفاية املوارد 
املاليـــة التـــي تخصصها املنظمـــات الدولية 
والقوى اإلقليميـــة للتغلب علـــى اقتصادات 
الصـــراع، ودعم اســـتدامة اقتصادية وتهيئة 

السياقات الستدامة السالم.

صعود اقتصاد السالم

بالعودة إلى ســـجل الصراعات اإلقليمية 
القائمة اليوم نشـــهد تصاعـــدا كبيرا لتركيز 
األطـــراف الدوليـــة واإلقليميـــة املنخرطة في 
الصراعات على اجلانـــب االقتصادي كالعب 
محوري في حتقيق املصاحلة أو التسوية أو 
السالم في نهاية املطاف، وتقف دراسة املركز 

اإلقليمي عند جملة من احملطات التي كرست 
هذا املفهوم اجلديد املطروح في الصراعات. 

وشـــهدت ســـوريا نشـــاطا مكثفـــا لطـــرح 
مشـــروعات إعـــادة البناء االقتصـــادي، حيث 
مت عقـــد مؤمتر دولي إلعادة إعمار ســـوريا في 
مايو 2015 بهدف جذب املستثمرين والشركات 
للمشـــاركة في إعـــادة اإلعمار. وأكـــد الرئيس 
الروســـي فالدميير بوتني فـــي تصريحاته في 
23 أكتوبر 2015 أهميـــة وضع خطط تفصيلية 
إلعـــادة اإلعمار وبناء االقتصاد الســـوري بعد 
القضـــاء على تهديـــدات اإلرهاب. فـــي املقابل 
نشطت مجموعة عمل اقتصاد سوريا في وضع 
خطط إلعادة بناء االقتصاد السوري بالتوازي 
مع طرح بعـــض القوى الغربيـــة إمكانية قيام 

البنـــك الدولي بتمويل عمليـــات إعادة اإلعمار 
بعد تسوية الصراع األهلي في البلد.

على مســـتوى آخر، اســـتغلت إيران إعادة 
اإلعمار للســـيطرة على االقتصاد السوري من 
خالل قيام املستثمرين اإليرانيني باالستحواذ 
على العقارات والفنادق في العاصمة دمشـــق 
ومناطـــق متركز العلويـــني لتعزيـــز امتالكها 
لألصـــول فـــي ســـوريا، وضمـــان بقائهـــا في 
الترتيبات االقتصادية التي تتبع التوصل إلى 

تسوية سياسية للصراع في سوريا.
وفـــي اليمن عقـــدت اللجنة العليـــا إلعادة 
اإلعمـــار والتنمية اجتماعا في 21 أكتوبر 2015 
لتخطيط مشـــروعات إعادة اإلعمار في املناطق 
احملررة فـــي ظل تأكيـــدات بوجود ”مشـــروع 
مارشـــال“ لتمويـــل إعادة إعمـــار اليمن تقوده 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية وعـــدد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي، بينما أكد الســـفير 
التركـــي لـــدى اليمـــن فضلي شـــورمان في 14 
أكتوبر 2015 استعداد تركيا للوقوف إلى جانب 

اليمن، واإلسهام في عمليات إعادة اإلعمار.
يرتبـــط ذلـــك بإعـــالن البنك الدولـــي في 7 
أكتوبـــر 2015 عـــن رؤية اســـتراتيجية جديدة 
ملساعدة دول منطقة الشـــرق األوسط لتحقيق 

االســـتقرار عقب فتـــرات احلـــروب، حيث أكد 
حافظ غامن، نائـــب رئيس البنك الدولي ملنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، أن البنك 
الدولـــي قـــد خصـــص 3.5 مليـــار دوالر لدعم 
املشروعات التنموية في الشرق األوسط العام 
املاضي، وأن حجم التمويل املوجه ملشـــروعات 
املنطقة فـــي العام القـــادم 2016 ســـيزداد إلى 

أربعة مليارات دوالر.
وعقب التوصـــل إلى اتفاق الصخيرات في 
ليبيا في 11 يوليـــو 2015 تصاعدت أطروحات 
متعددة حـــول الترتيبـــات االقتصاديـــة التي 
تؤدي الستدامة السالم ودعم عمليات االنتقال 
السياســـي، حيث أعلن صنـــدوق النقد الدولي 
عقب االتفاق عن تعهده بدعم االقتصاد الليبي 
ومتويل عمليات إعادة اإلعمار. وفي الســـياق 
ذاتـــه، أكـــد وزيـــر اخلارجية اإليطالـــي باولو 
جينتيلوني في ســـبتمبر 2015، استعداد بالده 
للقيام بدور حاســـم فـــي عملية إعـــادة إعمار 

ليبيا.
في املقابل، باتـــت بعض املنظمات الدولية 
غير احلكومية تقوم بأدوار الوساطة املجتمعية 
لتهيئة السياقات للتسوية السياسية بالنيابة 
عن املنظمـــات الدولية احلكومية كنموذج على 
اإلســـناد للغير في صنع الســـالم. حيث قامت 
”مبـــادرة إدارة األزمـــات“ وهي منظمـــة دولية 
غير حكومية معنية بإدارة وحتويل الصراعات 
الدولية، بدور رئيســـي فـــي إدارة احلوار بني 
الفرقـــاء املتصارعني في ليبيـــا، بهدف تثبيت 
االتفاق السياســـي، وتعزيـــز التوافقات حول 
ترتيبات ما بعد التســـوية. كما قامت ”منظمة 
بـــإدارة حوار بـــني قبائل  احلوار اإلنســـاني“ 
اجلنـــوب فـــي ليبيـــا للتوصـــل إلـــى االتفاق 
ينهـــي اخلالفـــات القبلية، وتأســـيس مجلس 
للقبائل لتعزيز التواصل الداعم للتســـوية بني 

التكوينات القبلية في ليبيا.
لكـــن، كل هـــذه اجلهود، لم تصـــل إلى حد 
حســـم الصراع، أو حتى تقريب وجهات النظر 
والتقليـــل مـــن خطـــورة تفاقمه، حيث تشـــير 
الدراســـة إلى أن تتبع الصراعـــات األهلية في 
منطقة الشـــرق األوســـط يكشـــف عن االفتقاد 
للقـــوى الدافعة باجتاه بناء أســـس اقتصادية 
لتحقيق السالم نتيجة تالقي مصالح عدد كبير 
من الفاعلني في اســـتمرار الصـــراع، وتضخم 
حجم وكثافـــة اقتصادات الصـــراع، وتصاعد 
التشـــبيك بني الفاعلني واجلماعات اإلجرامية 
واإلرهابية، إلى درجة تأسيس دورة اقتصادية 

كاملة ينخرط فيها مختلف الفاعلني.
وتخلـــص دراســـة املركز اإلقليمـــي إلى أن 
أغلـــب التفاعـــالت االقتصاديـــة فـــي املنطقة 
العربية اليوم تتجه نحو مزيد الصراع وإرجاء 
التسوية إما على املدى املتوسط وإما حتى على 
املدى البعيد. وسيكون على الشعوب احملاصرة 
أن تنتظر أن يتم التنسيق الدولي بني األطراف 
الدولية واإلقليميـــة وجملة األطراف املنخرطة 
فـــي الصراعات من أجل االتفـــاق في ما بينها 
حول آليات حتقيق مصاحلها من خالل تسوية 

يتم فيها تقاسم السلطة والثروة.

[ اقتصاد السالم.. رشوة أطراف األزمة لوقف الصراع [ الحلول السياسية مرهونة بإغراءات العروض االقتصادية
المعادالت السياسية ألزمات الشرق األوسط تدفع باتجاه الصراع ال التسوية

يدفــــــع تعقد الصراعات في منطقة الشــــــرق األوســــــط وغياب مالمح تســــــوية واضحة لها 
باملجتمع الدولي إلى البحث عن سبل جديدة إليجاد حلول لهذه الصراعات التي يتداخل 
فيها السياســــــي باالقتصادي والوضع الداخلي مبصالح أطــــــراف إقليمية ودولية، والتي 
تكشــــــف، وفق دراسة صادرة عن املركز اإلقليمي للدراسات، عن تصاعد تركيز األطراف 
ــــــة املنخرطة فــــــي الصراعات على ضرورة خلق واقــــــع اقتصادي داعم  ــــــة واإلقليمي الدولي

للتسوية يحقق املصالح املجتمعية في احلصول على مكاسب اقتصادية من السالم.
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في 
العمق

{قـــوات الواليات المتحدة والتحالف ســـتزيد علـــى األرجح ضرباتها 
الجويـــة ضد أهداف تنظيم الدولة اإلســـالمية في العراق وســـوريا 

خالل األسابيع المقبلة}.
تشارلز براون
قائد القيادة املركزية للقوات اجلوية األميركي

{تنــــوع مفــــزع من العبيــــن دولييــــن متورطين فــــي ســــوريا والعراق، 
والتدخل الروسي األخير لصالح حكومة الرئيس األسد زاد فـي تعقيد 

المشهد}.
كرسبني بالنت
رئيس جلنة العالقات اخلارجية في مجلس العموم البريطاني

{اآلن، حيث ترثي كل عائلة ضحية لها ســـقطت في الحرب األهلية 
عليكـــم أن تثقوا عندما أقول إن األســـد لم يعـــد الحل الذي يمكن 

الرهان عليه}.
شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

{خــصــخــصــة الـــســـالم} مــحــاولــة 
ومالية  اقتصادية  مصالح  لخلق 
ــــــراف  ـــاشـــرة لـــكـــافـــة األط ـــب م

المنخرطة في الصراع

◄

} واشــنطن - يفرض تطور التهديد اإلرهابي 
في منطقة الشـــرق األوســـط تطويـــر األدوات 
حملاربته بشكل مماثل، ومن املقترحات الواردة 
في هذا اإلطار دعوة مركز ”أميركان بروغرس� 
(مؤسســـة أبحاث واستشارات مســـتقلة غير 
حزبية)، إلى ضـــرورة الدفع األميركي املتجدد 
لقطع تدفـــق الدعم املالي للشـــبكات اإلرهابية 
التي جتهد منظومة الدولة في منطقة الشـــرق 
األوســـط، وهـــو مـــا  سيســـاعد علـــى تعزيز 

االستقرار واالزدهار في املنطقة.
وال يوجـــد مثال يجّســـد التحـــدي اجلديد 
أحســـن من تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، فبعد 
أن قطـــع مـــع االســـتراتيجية التقليديـــة التي 
تعتمدها القاعدة، اســـتولى داعش على أجزاء 
كبيرة من األراضي باستخدام القوة العسكرية 
والبطـــش. ومثله مثل تنظيـــم بوكو حرام في 
نيجيريـــا، يســـتمد داعش قوته مـــن األراضي 

واملراكز السكانية التي يحتلها.
وفي الوقت نفســـه احتد الصراع بني دول 
املنطقة، وكجـــزء من هذا الصراع أدت الرعاية 
اإليرانية للمجموعات التقليدية مثل حزب الله 
وشـــركاء جدد مثـــل احلوثيني فـــي اليمن إلى 
مزيد زعزعة اســـتقرار الشـــرق األوسط بشكل 
كبير. وقد كان االتفـــاق الدولي البارز الهادف 
إلـــى منع إيـــران من تطويـــر أســـلحة نووية 
إجنازا تاريخيا بالنسبة إلى الواليات املتحدة 
وشـــركائها، فهو يقدم أحســـن خيار الحتواء 
أكبـــر تهديد في منطقة الشـــرق األوســـط، أال 
وهـــو حصول إيران على أســـلحة نووية. لكن 

مـــع تخفيـــف العقوبات املســـلطة عليها، يثير 
هذا االتفـــاق مخاوف بأن تصبح طهران قادرة 
علـــى صب املزيد من الوقـــود املالي على النار 
املشـــتعلة في املنطقة. ومن ثم ومن أجل تعزيز 
املزيد من االســـتقرار اإلقليمـــي من الضروري 
اتباع سياســـة اســـتباقية تســـتهدف شبكات 
الدعـــم املالي للتنظيمات اإلرهابية التي تتلقى 

التمويالت من إيران.
ولتواجه هـــذه التهديدات علـــى احلكومة 
األميركيـــة منـــع الدعـــم املالي وغيـــره املقدم 
لهذه التنظيمات بشـــكل مشـــابه ملـــا فعلت مع 
القاعدة فـــي أعقاب أحداث احلادي عشـــر من 
ســـبتمبر. وقتهـــا بنـــت احلكومـــة األميركية 
بقيـــادة وزارة املاليـــة إطـــارا متينـــا لتعطيل 
متويالت القاعدة وحماية النظام املالي الدولي 
من ســـوء االســـتخدام، بيد أن هذا اإلطار غير 
مالئـــم ملعاجلة النمـــوذج املالـــي للمجموعات 
املقاتلـــة مثـــل داعـــش. ومثلما عبر عـــن ذلك 
مديـــر املخابـــرات املركزيـــة جـــون برينان في 
مـــارس بقوله ”لقـــد حققت الواليـــات املتحدة 
وحلفاؤها جناحا كبيرا فـــي احلط من قدرات 
تنظيم القاعدة املركـــزي، لكن عدة فروع تابعة 
لها وتنظيمات إرهابية أخرى ظهرت في بلدان 

أخرى“. وهناك ثالثة اجتاهات تفسر ذلك:
[ االنتقـــال مـــن التبرعـــات إلـــى التمويل 
الذاتـــي: هـــذا االجتاه يتمثل فـــي انتقال جيل 
جديـــد مـــن التنظيمـــات اجلهاديـــة بعيدا عن 
اعتمـــاد القاعدة ســـابقا علـــى التبرعات نحو 
منوذج متويل ذاتي يرتكز على الســـيطرة على 
األراضي. تقوم هذه التنظيمات بتمويل نفسها 
بشـــكل كبير مـــن خـــالل اســـتخراج الثروات 
واملوارد من األرض والسكان املوجودين حتت 
سيطرتها، بشكل يشـــبه كثيرا حركات التمرد 
التقليدية. وجند أن داعش هو أبرز املجموعات 
اإلرهابيـــة التـــي تلتجئ إلى طـــرق تعود إلى 
تنظيمات مثل اجليـــش اجلمهوري األيرلندي. 
وتعمل هـــذه املجموعات مثـــل الكازينوهات، 
فهي تبقي أموالها ’في البيت‘ وتعتمد بشـــكل 
يسير نسبيا على النظام املالي العاملي إليصال 

املساعدات.
[ االنتقال إلى طيف أوسع من التهديدات: 
يطـــرح داعش والتنظيمات الشـــبيهة به طيفا 
أرحـــب من التهديدات مقارنـــة باإلرهاب املثير 
الذي اعتمدته القاعـــدة. وبالفعل كان التهديد 
احملدق بالدولة العراقيـــة بالتوازي مع تهديد 
البطش اجلماهيري هو ما حفز الرد األميركي 
على داعش. لقد قامت تنظيمات مثل حزب الله 
بتمويـــل الطموحات لتكوين كيانات شـــبيهة 
بالدولـــة عبر املشـــاريع العابـــرة للحدود على 
مدى عقـــود من الزمن، لكن بـــروز املجموعات 
اجلهاديـــة بأعداد كبيـــرة بهدف مـــلء الفراغ 
الـــذي ســـببته احلـــرب واالنتفاضات يشـــدد 

علـــى احلاجـــة املاســـة ملقاربة شـــاملة تعالج 
الطيف الكامل للتهديـــدات التي تطرحها هذه 

التنظيمات.
[ االنتقـــال مـــن التمويل إلى التســـهيل: 
حتافـــظ بعض التنظيمـــات مثل داعش وحزب 
اللـــه على موطئ قـــدم أكبر بكثيـــر من تنظيم 
القاعـــدة األم، ومـــن ثـــم يعتمـــد أكثـــر علـــى 
نطاق واســـع من الدعم اللوجيســـتي يتجاوز 
التحويـــالت املاليـــة. وكثيـــرا مـــا تعتمد هذه 
التنظيمات على الشبكات املرتبطة بها من أجل 
كســـب املال (مثل جتارة داعش غير الشـــرعية 
فـــي النفط) ونقـــل املعدات واألشـــخاص مثل 
املقاتلـــني األجانب. وعادة مـــا تنتقل التدفقات 
املالية لهذه التنظيمات اإلرهابية عبر شـــبكات 
التسهيل هذه، ولذلك يجب أن تكون اإلجراءات 
املتخذة لتعطيلها أكثـــر اندماجا ضمن جهود 
أوســـع -تكون عادة جارية- تستهدف شبكات 

التسهيل.
أحـــد مفاتيـــح النجاح هـــو التعبئة لكامل 
عدة األجهزة ما بني الوكاالت من أجل مجابهة 
تنظيمـــات مثـــل داعـــش وحزب اللـــه. وتدعو 
املجموعـــة األولى من التوصيـــات التي خرج 
بها التقرير األميركـــي إلى تكوين هيكلة لفرق 
عمل تدمـــج بني العمليات وحتســـن املقاييس 
لقياس األثر ومواصلة الضغط على الشـــركاء 
املتمردين. أمـــا املجموعتان الثانيـــة والثالثة 
التمويـــل  ضـــد  معينـــة  إجـــراءات  فتقتـــرح 
والتسهيل حملاربة أهداف ذات أولوية قصوى، 

وبالتحديد داعش ووكالء إيران.

ضخ األموال إلى داعش صب للزيت على نيران المنطقة

سيطرة الجهاديين على النفط في سوريا والعراق

مخـــاوف مـــن أن تصبـــح طهـــران 
قـــادرة على ضخ المزيد من الوقود 

في محارق المنطقة المشتعلة

◄

ٌ
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} بــريوت - تصنف بســــمة قضماني، مديرة 
مبادرة اإلصالح العربي، والعضو املؤســــس 
للمجلــــس الوطنــــي الســــوري، أوروبا ضمن 
قائمــــة األطراف األكثر تضررا من الفشــــل في 
سوريا، مشــــيرة إلى أن تواصل الصراع، منذ 
أكثر من أربع ســــنوات كشف عن تضارب بني 
املصالــــح األميركية واألوروبية في ســــوريا، 
وطــــرح تداعيــــات جديــــدة لألزمة الســــورية 
تفرض تصــــورات أوروبية حاســــمة في هذه 
املســــألة بعــــد أن أصبح اســــتقرارها مرتبطا 
بشــــكل كبير مبــــا يجري في ســــوريا ومنطقة 

الشرق األوسط عموما.
وقــــرر الرئيس الروســــي فالدميير بوتني 
أن تكون ســــوريا جزءا من املقربني من روسيا 
في اخلارج، وليســــت أوكرانيا فحســــب، على 
اعتبار أنها إحدى املناطــــق التي تعتبر مقرا 

حيويا للمصالح القومية لبالده. 

كما توقــــع وقوف القــــوى الغربية عاجزة 
حيال التطورات التي يشهدها العالم. وسواء 
حتركت الترسانة العسكرية الروسية باجتاه 
ســــوريا حملاربة تنظيم الدولة اإلســــالمية أو 
لدعــــم نظام األســــد، فقد نصب بوتني نفســــه 
العبا رئيســــيا فــــي حلبة الصــــراع، لكنه، في 
نفس الوقت وضع نفســــه في موقف يســــمح 
له بإعطاء األوامر إلطالق النار، دون أن ميلك 
اســــتراتيجية إلنهــــاء الصــــراع. ويدفعه إلى 
ذلــــك اعتقــــاده بأنه ميلك القــــدرة على ضمان 
نفوذ روســــيا في هذا البلد احملوري، في حني 
ال متلــــك أوروبــــا أي اســــتراتيجية ملواجهــــة 

الصراع الدائر.
وعلى مــــدى األعوام األربعـة املاضيـة، ظّل 
األوروبيون ينتظرون الرد األميـركي احلاسم 
على ما يجري في ســــوريا، وعّبر بعضهم عن 
اســــتعـداده التام للتحـرك ضـد األسـد بعـد أن 
استخـدم األسلحـة الكيميـائية ضـد املدنيني. 

وبدا الفرنســــيون أكثر التزاما باخلط األحمر 
الــــذي وضعــــه الرئيــــس أوباما (اســــتعمال 
نظام األســــد للســــالح الكيميائــــي)، لكن وجد 
كل من وزير اخلارجيــــة األميركي جون كيري 
ونظيره الروســــي ســــيرجي الفروف وســــيلة 
مناســــبة للخــــروج باتفاق بشــــأن الترســــانة 
الكيميائية لألســــد، وقـد رّحــــب اجلميع بـذلك 
االتفـاق، الـذي مت التوصل إليه في ســــبتمبر 
2013، وزعم أنه  ”يتعني القضاء على منشــــآت 
تطوير وصنع أســــلحة كيميائية ونظم إطالق 

األسلحة“.
وبذلك متّكن نظام األسد من احملافظة على 
قدرته القتالية، بينما اعتقدت الدول األوروبية 
أن بإمكانهــــا التعامل مع هذا الوضع، خاصة 
وأن تنظيــــم داعــــش كان يشــــكل مصــــدر قلق 
طفيــــف نظــــرا لكونــــه يضــــم عــــددا قليال من 
املقاتلــــني الذين ميكن التعامل معهم، ولم يكن 
قد اســــتقوى بالشكل الذي عليه اآلن. لكن هذا 
التقاعــــس كانت لــــه عواقبه، تشــــعر بها اآلن 

جميع الدول األوروبية.
وال شك أن الرئيس األميركي باراك أوباما 
ارتكــــب خطــــأ تاريخيا عبر التقليل من شــــأن 

الصراع السوري. 
واالنسحاب األميركي من سوريا، حتى لو 
أثر على الواليات املتحدة فإن تأثيره ســــيطال 
فترة رئاســــة أوباما، وقد تتغّير األوضاع مع 

قدوم رئيس جديد للبيت األبيض. 
واألزمــــة األكبر، وفــــق بســــمة قضماني، 
هي أزمة أوروبا حيــــث التعامل مع الالجئني 
غيــــر املنضبطــــني علــــى حدودهــــا، واملخاطر 
األمنيــــة املتزايــــدة مــــن الغربيــــني املتطـرفني 
الذيــــن يقاتلون في صفــــوف داعش وهم أبعد 
ما يكونــــون عن الواليـــــات املتحـــــدة مقارنة 

بأوروبا.
وتصــــف مديرة مبادرة اإلصــــالح العربي 
ســــوريا بأنهــــا باتت أشــــبه بســــرطان ينخر 
مصداقيــــة أوروبا ويهدد أمنها. وال شــــك في 
أن إيجــــاد حل للصراع أمــــر معقد للغاية، وال 
ميكن أن يتم اتخاذ قرار متسرع بالذهاب إلى 
احلــــرب من أجل تغيير النظــــام كما حدث في 
ليبيــــا. لكن االســــتمرار في تصويــــر املعضلة 
املانوية بني التســــرع في الذهاب إلى احلرب 

دون خطــــة متكــــن مــــن حتقيــــق االســــتقرار، 
والتجاهل املنهجي ألســــباب صراع مســــتمر 
منذ خمسة أعوام، وتنجر عنه عواقب وخيمة، 

هو أمر يصعب فهمه.
يتعني علــــى األوروبيني االعتــــراف بأنهم 
ال يشــــاركون الواليات املتحدة نفس املصالح. 
وأزمــــة الالجئني هــــي البرهان األكثــــر إثارة 
للدهشة على أن أمن أوروبا هو جزء ال يتجزأ 
من أمن منطقة الشــــرق األوســــط، وأن القادة 
األوروبيني ال يســــتطيعون العودة إلى الوراء 

حلسم هذا الصراع. 
وســــوريا ليســــت أقل شــــأنا مــــن البلقان 
بالنســــبة إلى املصلحة احليويــــة األوروبية، 
ويحــــق لألوروبيــــني الضغط علــــى الواليات 
املتحدة في قضية تهدد استقرارهم الداخلي. 
ولــــن تكون التصريحــــات العلنيــــة كافية، بل 
إنهم، حسب حتليل بسمة قضماني، في حاجة 
إلى اقتــــراح أوروبي واضــــح يتميز باجلرأة 

والواقعية.
وفي ظل هــــذا الوضع، يتعني على أوروبا 
أن تشــــير بوضوح إلى مســــؤولية األسد في 
أزمــــة الالجئــــني وأزمة الدولة بشــــكل ال لبس 
فيه، وأنــــه ال ميكن أن يكــــون طرفا في عملية 
االنتقــــال السياســــي فــــي البالد. فــــي خضم 
حملة عسكرية شرسة تشــــنها كل من القوات 
الروســــية واإليرانية وقوات األســــد، ســــوف 
يؤدي اســــتخدام اللغة الناعمــــة التي تقترح 
تســــوية دون احتمــــال التعامــــل باملثــــل إلى 
إضعــــاف موقف احلكومــــات الغربية، كما أن 
ذلك سوف يؤدي إلى الزيادة من تعنت النظام 
وترســــيخ أقدامه، وزيــــادة اليأس في صفوف 
اجلماعــــات املســــلحة املعتدلــــة، فضــــال عــــن 
املاليني من السوريني العاديني الذين يريدون 
أن يروا عودة شــــيء من الــــروح إلى  بالدهم. 
ولن يســــفر ضعف القوى الغربية ســــوى عن 

إطالة أمد الصراع.
تبدو احلاجة ملحة حلماية املدنيني اليوم 
أكثــــر من أي وقت مضى منــــذ اندالع الصراع 

قبل حوالي أربع أعوام ونصف العام. 
وفــــي الوقت الذي أقامت فيه تركيا منطقة 
حظر للطيران منذ أكثر من عامني على شريط 
ضيــــق علــــى طــــول حدودهــــا، إال أن القوات 
اجلوية الروسية قامت اآلن بالقضاء على هذا 

الشــــريط في حتد صارخ لهذه املنطقة العازلة 
حلماية املصالح التركية وعشــــرات اآلالف من 

العائالت السورية.
ميكــــن أن تكــــون حمايــــة الســــوريني من 
القصــــف اجلوي العشــــوائي للنظــــام تغييرا 
مهمــــا فــــي قواعــــد اللعبــــة ســــيجعل احلــــل 

السياسي ممكنا. 

ويتفــــق خبراء عســــكريون على أن منطقة 
حلظر القصف ميكن أن يتم فرضها من السفن 
في البحر أو من األراضي التركية، وال تتطلب 
حملة جويــــة واســــعة النطاق لتدميــــر نظام 

الدفاع اجلوي التابع لألسد. 
ومن شــــأن منطقة حظر القصف أن تكون 
اخلطوة األولى التي ميكن أن تبدأ في معاجلة 
كل األســــباب اجلذريــــة واآلثــــار املترتبة على 

األزمة. 
وســــوف يؤدي إنقــــاذ األرواح البشــــرية 
وإبطاء نــــزوح الالجئني، والســــماح للهياكل 
املدنيــــة املعتدلة بالتطــــور، إلى كســــر دائرة 

التطرف.

الحل السياسي

خالل مناقشة الوضع السوري مع بوتني، 
ينبغــــي على أوروبــــا والواليــــات املتحدة أن 
توضحــــا أن النظام الســــوري ســــيدفع الثمن 
العســــكري للدعم الروسي املباشــــر إلى غاية 
دخول روسيا والنظام في مفاوضات حقيقية 

حول املرحلة االنتقالية. 
وقــــد متنح إقامــــة منطقة حلظــــر القصف 
حتــــى اآلن فرصــــة لم تكــــن متوقعــــة إلجراء 
ترتيبات عســــكرية وأمنيــــة على أرض الواقع 
والتــــي مــــن شــــأنها أن تســــبق املفاوضــــات 
السياســــية. تدرك املعارضة الســــورية، سواء 
السياسية أو العسكرية بشدة اخلطر املتزايد 

الذي ميثله داعش.
وتخلص بســــمة قضماني إلــــى أنه، وفي 
ظل ظروف معينة تلتــــزم فيها القوى الغربية 
بجديــــة بحمايــــة املدنيني وإنهــــاء اللعبة من 
دون األســــد، ميكن إقناع املعارضة املســــلحة 
باملوافقة على جتميد املعارك مع قوات النظام 
من أجل توجيه الســــالح ضد داعش كأولوية 
قصوى، كما أن اجليش املوالي للنظام ينبغي 
عليه فعل الشيء نفسه في املناطق التي يحكم 

سيطرته عليها. 
ومن شــــأن تقاســــم األعباء بشــــكـل فعلي 
أن يخلــــق القوة الالزمة علــــى األرض، والتي 
ميكن أن تـكـون قـادرة علــــى إحلـاق الهزميـة 

بـداعش. 
وال أحــــد في ســــوريا يرغب في اســــتبدال 
داعش بجبهة النصرة، وتدرك قوات املعارضة 
املعتدلــــة أن الســــبيل الوحيد خللــــق قدرات 
محلية بإمكانها حتقيق االستقرار في البالد، 
هو استمالة اجليش السوري احلر والوحدات 
املتبقية من الوطنيني ”املوالني“ للنظام للعمل 

في نفس االجتاه. 
وســــوف ميهد ذلــــك الطريق إلعــــادة بناء 
اجليش واألمن الســــوريني الوطنيني، شريطة 

أن تقع تسوية سياسية.

أوروبا تدفع ثمن الفشل األميركي في سوريا

[ أزمتا دمشق وكييف: األوروبيون ال يشاركون األميركيين نفس المصالح [ التصعيد الروسي يؤثر على أزمة الالجئين
ــــــع األلفا كيلومتر الفاصالن بني أوكرانيا وســــــوريا، من أن تشــــــكال جبهة واحدة  ــــــم مين ل
للصراع الروســــــي األوروبي. ويذهب بعض اخلبراء إلى القول إن الضربات الروسية في 
ســــــوريا تهدف في جانب منها إلى انتزاع تنازالت من الغرب بشأن أوكرانيا. وعلى ضوء 
تداعيات األزمة الســــــورية التي بدأت تثقل كاهل الدول األوروبية التي وجدت نفسها تدفع 
ثمن الفشل األميركي في سوريا، تتوقع املعارضة السورية بسمة قضماني، مديرة مبادرة 
اإلصالح العربي، أن جتد أوروبا نفسها مجبرة على تقدمي تنازالت، ويعترف األوروبيون 

بأنهم ال يشاركون الواليات املتحدة نفس املصالح دائما.

في 
العمق

«نعـــارض بنـــاء الجـــدران والحواجـــز علـــى حـــدود بعـــض الـــدول 

األوروبيـــة، بهدف وقف تدفق الالجئين نحو القارة، ألن بناء هذه 

الجـــدران أو الحواجز في أوروبا ال يعتبر حال واقعيا لهذه األزمـــة}.
فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«أزمـــة الالجئيـــن الســـوريين قـــد دخلت فعـــال عامها الخامـــس وأصبحت 

احتياجـــات الالجئين والمصاعب التي يواجهونها أكبر من أي وقت مضى. 

واالتحاد األوروبي ملتزم التزاما كامال بإيجاد حل سياسي لألزمة السورية}.
كريستوس ستايليانيدس
مفوض االحتاد األوروبي للمساعدات اإلنسانية

«قرار أوباما إرســـال قوات خاصة إلى سوريا يتماشى مع سياسته 

الراميـــة إلـــى دحـــر تنظيـــم «داعش}، وليـــس دليال علـــى دخول 

الواليات المتحدة الحرب األهلية السورية}.
جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

بوتين يعطي األوامر بإطالق النار دون أن يملك استراتيجية إلنهاء الصراع

أزمـــة الالجئيـــن البرهـــان األكثـــر 

تأكيدا علـــى أن أمن أوروبا هو جزء 

ال يتجزأ مـــن أمن منطقة الشـــرق 

األوسط

◄

بسمة قضماني: 

سوريا ليست أقل شأنا 

من البلقان بالنسبة إلى 

المصلحة الحيوية األوروبية

} بعد شهر ونّيف من بدء التدخل العسكري 
الروسي في سوريا، ونتيجة مراقبة ما 

قامت به روسيا وما الذي استهدفته في 
سوريا، وتتبع مواقفها السياسية الموزاية 

لهذا التدخل، بات جليا أن روسيا جاءت 
إلنقاذ النظام السوري وحماية رأس بشار 
األسد شخصيا، واتخذت لتنفيذ ذلك نفس 
الحجة التي تحجج بها آخرون قبلها، أي 

ضرب اإلرهاب.
شن سالح الطيران الروسي نحو 2500 

غارة جوية منذ بدء التدخل العسكري 
الروسي، كانت حصيلتها مخجلة من 

جهة ومأساوية من جهة ثانية، فقد تسبب 
الطيران الروسي خالل شهر في مقتل 300 
مدني نحو ثلثهم من األطفال، وقصف 12 
نقطة طبية ومشفى ميدانيا، واستهدف 

أفرانا ومخيما لالجئين وملجأ للمدنيين 
ومساجد ومركزا للدفاع المدني، فقتل 

مدنيين في سوريا في شهر واحد أكثر 
مما قتلته قوات التحالف الدولي في عام 

كامل، كما دّمر مقرات ومستودعات أسلحة 
تابعة لفصائل معارضة معتدلة ال عالقة 
لها بتنظيم الدولة اإلسالمية وأشباهه، 

وبالمقابل لم يتأثر تنظيم الدولة اإلسالمية، 
بل زاد تمدده وتوسعه وسطوته، وكأن 

روسيا تضرب طواحين الهواء. 
صحيح أن تدّخل روسيا العسكري في 
سوريا حّول االتجاهات وموازين القوى، 

ليس في سوريا وحدها وإنما في المنطقة 
عموما، لكن هذا التحول ليس بالضرورة 

لصالح الروس والنظام السوري، وإنما قد 
يكون في الغالب لصالح شعوب المنطقة 

وأمنها على المدى المتوسط والبعيد، 
وتبدى ذلك:

على الصعيد العربي، دفع التدخل 
العسكري الروسي بعض الدول العربية 
المفصلية إلى رفع صوتها ألول مرة في 

وجه المجتمع الدولي، وأشارت بشكل غير 
مسبق إلى شرور إيران وأساليبها الملتوية 

وأطماعها شبه االستعمارية في المنطقة، 
فأعلنت صراحة أن لها مواقف مختلفة عن 

موقف الروس بل ومتناقضة معها، وهي 
مستعدة لتحمل نتائج مواقفها الصلبة 

هذه، في تحّد واضح لقوة عظمى تبحث في 
سوريا عن مجد َأفل.

وعلى الصعيد السوري، أعاد التدخل 
العسكري الروسي أوهام إمكانية النصر 

العسكري، فاعتقد النظام أن الجيش 
الروسي بات إحدى ميليشياته، وأنه 

بمساعدته ومساعدة الميليشيات األخرى 
بات قاب قوسين أو أدنى من النصر المبين، 
أما المعارضة المسلحة فأدركت وجود خطر 

داهم، فبدأت تعمل لتصبح أكثر تنظيما 
وأبدت رغبة في التوحد والعمل المشترك، 

وقامت بخطوات أولية في هذا المنحى، 
من أجل التصدي لما تصفه بـ”االحتاللين 

األسدي والروسي“، وهي في الغالب قادرة 
على التصدي ألنها صاحبة األرض والرجال 
والحق، ما ُيعطي إيحاء بأن القادم من األيام 

في الغالب سيكون درسا قاسيا للروس 
والنظام على حد سواء.

على الصعيد الدولي، أدرك الغرب أن 
مماطلته وتردده وعدم استجابته لنداء 

استغاثة السوريين، وتأجيله نزع فتيل 
الحرب في سوريا، جعله خاسرا على أكثر 

من صعيد، فقد أفسح المجال لروسيا 
ألن تظهر ”عنتريتها“، وسمح إليران بأن 
تتوهم أنها وحش المنطقة، وترك النظام 

يدّمر شعبا ودولة، كما زاد من التناقضات 
الطائفية في المنطقة، ودفع األكراد إلى 
إحياء أوهام االنفصال، وأنتج سيال من 

الالجئين ألوروبا والمنطقة، وخلط أوراق 
اللعب اإلقليمية والدولية، وهدد استقرار 
اإلقليم بل والعالم، وال شك أن المجتمع 
الدولي أيقن أن عليه االنحياز المطلق 

للشعب في أي ثورة شعبية في أي منطقة 
من العالم.

منذ أن بدأت الثورة السورية كان 
موقف روسيا سلبيا منها، ولم تخف يوما 

موقفها المؤيد للنظام والرافض لكل مطالب 
المنتفضين، واستخدمت الفيتو أربع مرات 
لمنع تمرير قرارات في مجلس األمن يمكن 

أن تؤثر على النظام، ووفرت له الحماية 
من اإلدانة السياسية والعقوبات الدولية، 
وأظهرت عدم اكتراثها بمطالب السوريين 

السياسية وحاجاتهم اإلنسانية واإلغاثية، 
وأرسلت خبراء عسكريين للنظام وأسلحة 

استخدمها لالستمرار بقتل الشعب، وشككت 
في المعارضة السورية واتهمتها بالفشل 

والفوضى واإلرهاب، وحاولت خداعها بأكثر 
من موقف.

تعتقد روسيا أنها ستفرض حلها 
على جميع األطراف، السورية واإلقليمية 
والدولية، ونسيت أو تناست أن الجميع 
يملك أوراق قوة وليست وحدها في هذه 
”المعمعة“، فالواليات المتحدة وأوروبا 
تملكان أوراقا ليس آخرها أوكرانيا أو 
الدرع الصاروخية ببولونيا أو إمكانية 

تسليح ثوار سوريا، كذلك تملك دول اإلقليم 
المناوئة للنظام ولروسيا أوراق قوة، من 

حدود مشتركة ومقاتلين وبيئة شعبية 

صديقة للغاية، كما يملك السوريون منبعا 
للمقاتلين ال ينضب ليكونوا وقودا لما 

يعتقدون أنها حرب استقالل.
ال شك أن روسيا تريد موطئ قدم 

يمكنها من المشاركة في تحديد مصير 
بلد مفتاح في المنطقة، وهي على قناعة 
ضمنية بأن النظام يعتقد أنها ستفرض 

حّلها على جميع األطراف، السورية 
واإلقليمية والدولية، ونسيت أو تناست 
أن الجميع يملكون أوراق قوة السوري 

انتهى، وأن اليوم الذي سيذهب فيه ليولد 
نظام جديد ليس ببعيد، وتعتقد أن تحركها 

محسوب بدقة تكتيكيا، إال أن حساباتها 
االستراتيجية قد ال تكون كذلك، وهناك خطر 

أن تتحول سوريا إلى مستنقع تغرق فيه 
روسيا كما غرقت في أفغانستان.

روسيا اليوم أمام مفترق طرق، وأمامها 
فرصة وحيدة لتفادي الغرق، وهي أن تعيد 

بسرعة هيكلة الجيش السوري وتدمج 
ميليشيات النظام الطائفية فيه أو حلها، 

وتضع حدا إليران وأذرعها الميليشياوية 
وعلى رأسها حزب الله اللبناني، ثم تعرض 
على المعارضة المسلحة المشاركة بمجلس 

عسكري يضم ضباطا من المعارضة 
والنظام بعد أن تضمن لها أن يكون 

هذا المجلس أول خطوة لتغيير النظام 
بمجمله، وتبدأ، على التوازي، المرحلة 

االنتقالية التي تتضمن انتقاال للسلطة دون 
فراغ، انتقاال من نظام شمولي إلى نظام 
ديمقراطي تعددي تداولي، وفي الغالب 

هذا هو الحد األدنى الذي يمكن أن تقبل به 
غالبية السوريين.

أما إن استمرت باعتبار األسد ابنها 
المدلل وحامي مصالحها، وأصرت على 

عدم رحيله، فإنها ستواجه فشال مخزيا، ألن 
ماليين السوريين ماضون في طريقهم إلى 
الحرية حتى آخر واحد منهم، سواء وافق 

الروس على ذلك أم لم يوافقوا.

روسيا أمام مفترق طرق

باسل العودات

روسيا تعتقد أنها ستفرض حلها 

السورية  األطـــراف،  جميع  على 

وتتناسى  والدولية،  واإلقليمية 

أن الجميع يملك أوراق قوة

◄
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كيف تساعد مصر نفسها؟ البداية 

تكمن في الشفافية والخروج من 

عقدة {املؤامرة} والحصار، 

والتصرف بطريقة حضارية بعيدا 

كل البعد عن الحديث إلى الذات

} قليل من التواضع ضروري، بني حني 
وآخر، خصوصا في بلد مثل مصر تعّرض في 

السنوات األخيرة ملا تعّرض له وهو يستعد 
حاليا اللتقاط أنفاسه، خصوصا بعد التجربة 

املّرة التي مّر بها. املعني بالتجربة املّرة 
استيالء اإلخوان املسلمني على السلطة بعد 

خطفهم لـ“ثورة اخلامس والعشرين من يناير“ 
ومحاولتهم إقامة إمارة إسالمية في أرض 

الكنانة في وقت كان مثلهم األعلى، وال يزال، 
اإلمارة التي أقامتها ”حماس“ في غّزة على 

الطريقة الطالبانية.
قبل كّل شيء، ُيفترض مبصر اخلروج 

من عقدة أّنها محاصرة، أو أن هناك من يريد 
محاصرتها. مصر ليست محاصرة. على 

العكس من ذلك، هناك رغبة عربية ودولية، 
خصوصا أوروبية، في مساعدة مصر التي 

يبدو واضحا أن عليها مساعدة نفسها أّوال، 
وذلك بدءا باالعتراف باألزمات الداخلية التي 

تعاني منها وفي مقّدمتها النمو السكاني 
واإلرهاب والتطّرف وهبوط مستوى التعليم 
والفقر. لو كانت مصر محاصرة، أو لو كانت 

هناك رغبة في محاصرتها، ملا كان الرئيس 
عبدالفّتاح السيسي ُدعي إلى لندن.

كيف تساعد مصر نفسها؟ البداية تكمن 
في الشفافية واخلروج من عقدة ”املؤامرة“ 

واحلصار، والتصّرف بطريقة حضارية بعيدا 
كّل البعد عن احلديث إلى الذات. ال أحد 

يتحّدث إلى نفسه، من أجل إقناع اآلخرين بأّنه 
على حّق، أو من أجل تكوين قناعة مفادها أّنه 

يكفي اإلنسان تصديق ما يقوله لنفسه، كي 
يصدق اآلخرون روايته لألحداث.

وقع حادث الطائرة الروسية. ال شّك أن 
احلادث يشكل ضربة للسياحة املصرية. 

هذه حقيقة ال ميكن الهرب منها. مباشرة 
بعد احلادث، أوقفت شركتا ”لوفتهنزا“ 

و“آر فرانس“ رحالتهما إلى شرم الشيخ. 
كانت تلك إشارة أولى ما كانت لتغيب عن 

ذهن املسؤولني املصريني. بعد أّيام، وخالل 
وجود السيسي في لندن، خرجت تسريبات 

ومعلومات رسمية عن قنبلة انفجرت في 
الطائرة الروسية. مباشرة بعد ذلك، أخذت 

موسكو موقفا حذرا من الروايات التي بدأت 
تنتشر في لندن. ولكن، لم ميض وقت طويل، 

حّتى زايدت روسيا على بريطانيا وأوقفت 
كّل رحالتها اجلوية إلى مصر. ترافق كّل ذلك، 

مع تلميحات أميركية، صدرت عن الرئيس 
باراك أوباما نفسه، إلى عمل إرهابي استهدف 

الطائرة الروسية األوروبية الصنع (شركة 
إيرباص).

وسط كّل هذه املعمعة وفيما بدأ 
البريطانيون والروس يبحثون عن كيفية 
إخراج مواطنيهم من شرم الشيخ، كانت 

مصر حائرة من أمرها. أطرف ما في األمر أن 
احملللني العسكريني املصريني، الذين ظهروا 

في الفضائيات، كانوا على استعداد لقول أي 
كالم… باستثناء االعتراف بأن نظرية العمل 

اإلرهابي احتمال كبير، وذلك في ضوء ما 
تعّرض له البلد منذ رحيل نظام حسني مبارك، 

وحّتى قبل اضطرار األخير إلى االستقالة… 

وفي ضوء التدخل العسكري الروسي في 
سوريا.

هناك حرب تستهدف مصر واألجهزة 
املصرية، لكّن ال وجود لدول تشّن مثل هذه 

احلرب بشكل مباشر. هناك بعض الدول 
التي ال تريد اخلير ملصر، وهي معروفة جّدا. 
هناك حال فلتان في سيناء وعلى احلدود مع 

ليبيا. وهناك ارتباط بني الفلتان واإلرهاب 
في سيناء من جهة، والوضع القائم في غّزة 

حيث ”حماس“ التي تأمل باستعادة مواقعها 
املصرية، وهي مواقع فقدتها مع انهيار حكم 

”اإلخوان“ إثر ”ثورة الثالثني من يونيو 2013“، 
من جهة أخرى.

مّرة أخرى، هناك رغبة عربية وغير عربية 
في مساعدة مصر. لو لم تكن هذه الرغبة قائمة 
ملا شهدنا دوال عدة، على رأسها اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
ودولة الكويت، تسارع إلى دعم االقتصاد 

املصري مبليارات الدوالرات فور سقوط حكم 
اإلخوان الذي كان يرمز إليه محّمد مرسي. 

عمليا، حتّدت هذه الدول اإلدارة األميركية التي 
أخذت موقفا متذبذبا من ”ثورة الثالثني من 

يونيو“.
شئنا أم أبينا، مصر دولة مهّمة. ال توازن 
إقليميا من دون مصر. ما حدث بالنسبة إلى 

الطائرة الروسية جزء من احلرب التي تتعّرض 
لها مصر، وجزء من اإلهمال الذي تعاني منه 

أجهزة األمن املصرية واإلدارة املصرية عموما. 
ال ميكن أن ننسى أن هذه األجهزة تعّرضت 

لضربات قوية في السنوات األخيرة من حكم 
مبارك وأثناء الثورة األولى في أواخر 2010 

وفي 2011 وطوال حكم اإلخوان الذي استمّر 
حّتى منتصف 2013.

ثّمة قوى كثيرة تسعى إلى ضرب االقتصاد 
واألمن املصريني. لذلك، من واجب السلطات 

املصرية حتّمل مسؤولياتها، بدل قول أي 
كالم عن حادث الطائرة الروسية التي تعتبر 

ضربة قوّية لالقتصاد الذي تأتي نسبة 15 في 
املئة من موارده من العملة الصعبة عن طريق 
السياحة. ليس كافيا أن يقول مسؤول أمني 
سابق إن مطار شرم الشيخ مؤّمن وآمن ألن 

حسني مبارك كان يستخدمه بشكل دائم!
حكم حسني مبارك انتهى منذ فترة طويلة.
املطار لم يعد آمنا ومؤّمنا، ألن املسؤولني 
الكبار توقفوا عن استخدامه. هذا كّل ما في 

األمر. ثّم هناك فساد في كّل مكان يستفيد منه 
اإلرهاب. وهذا يعني، بكل بساطة، أن العمل 

اإلرهابي في ما يخّص الطائرة الروسية وارد 
جّدا وليس جزءا من حملة على مصر وعلى 

اقتصادها.
كان حادث الطائرة الذي شهدته مصر 
حدثا كبيرا، خصوصا أنه كشف هشاشة 

اإلدارة املصرية وذلك من خالل ردود الفعل 
التي بدرت عن مسؤولني وشخصيات مصرية 

أرادت الهرب من الواقع.
إّنها جتربة مهّمة وصعبة مرت بها مصر. 

مثل هذه التجربة ميكن أن تكون محطة 
ملراجعة الذات واعتماد خطاب سياسي جديد 

على الصعيدين الداخلي واخلارجي. أكثر 
من ذلك، تبدو احلاجة أكثر من أي وقت إلى 

مراجعة في العمق للسياسية املصرية في 
ليبيا، وحتى جتاه اليمن وسوريا. ال ميكن 

بأّي شكل تبرير التساهل املصري مع نظام 
مجرم مثل نظام بّشار األسد من منطلق العداء 

لإلخوان املسلمني. اإلخوان يلعبون الدور 
األسوأ على الصعيد اإلقليمي وهم في أساس 

اإلرهاب وشكلوا دائما حاضنة له، لكن الشعب 
السوري الذي يذبحه بّشار األسد وحلفاؤه من 
روس وميليشيات مذهبية تابعة إليران، ليس 

اإلخوان املسلمني.
على الرغم من خطورة حادث الطائرة 

وأبعاده، وكون احلادث بحد ذاته من النوع 
األليم، ثّمة حاجة اليوم قبل الغد إلى إعادة 

النظر في أمور كثيرة في مصر. البداية 
تكون مبراجعة اخلطابْني السياسي واألمني 

مراجعة أساسية. العالم ليس غّبيا. املصريون 
ليسوا أغبياء. ال ميكن معاجلة وضع في غاية 

اخلطورة اسمه اإلرهاب املرتبط بـ“داعش“ 
واإلخوان املسلمني و“القاعدة“ بتجاوز الواقع.

على العكس من ذلك، من املفترض حتّمل 
األجهزة املصرية مسؤولياتها من منطلق أنه 

كان هناك خلل في مطار شرم الشيخ، وأن 
احلاجة اليوم قبل غد إلى االنتهاء من هذا 
اخللل عبر كشف كّل الثغرات، مبا في ذلك 

الثغرة التي سمحت بوصول مواد متفّجرة 
إلى طائرة ركاب روسية في ذلك اليوم املشؤوم 

وقبل تلك الرحلة املشؤومة.
كل الدالئل تشير، أقّله إلى اآلن، إلى عمل 

إرهابي. ليس بنفي مسبق حلصول مثل العمل 
تسّد الثغرات الكبيرة التي يعاني منها بلد… 

ليس كّل شيء فيه على ما يرام.

* إعالمي لبناني

كيف تساعد مصر نفسها؟

«الحكومتـــان المصرية والبريطانية على دراية كاملة بأن الطائرة 

الروســـية لم تكن في خطر، وأن شركات الطيران ُأعلمت مسبقا 

بالتدريب العسكري وتلقت إرشادات باإلجراءات الالزمة».

أحمد أبو زيد
الناطق باسم اخلارجية املصرية

«الجيـــش المصري هو من يقـــوم اآلن بتأمين نقل الســـياح الروس إلى 

الطائـــرات العائدة إلى موســـكو بعد أن علقت روســـيا رحالتها الجوية 

إلى سيناء».

أركادي دفركوفيتش
نائب رئيس الوزراء الروسي

حتى لو أثبتت التحقيقات أن وراء 

الحادث عمال إرهابيا، هل املسألة 

تحتاج إلى تعاطف مع مصر أم 

وضع رقبتها تحت املقصلة

محمد أبوالفضل
} دعك من النتيجة التي ستكشف عنها عملية 
حتليل الصندوقْني األسودْين للطائرة الروسية 

التي سقطت في سيناء األسبوع املاضي، 
ودعك من اإلشارات واإلجراءات البريطانية 
واألميركية والروسية وغيرها، التي رّجحت 

سيناريو العمل اإلرهابي للسقوط، ودعك أيضا 
من التصريحات املضادة التي طالبت بالتروي، 

وما صاحبها من تلميحات بوجود مؤامرة 
غربية على مصر.

لنترك كل هذه العناوين الصاخبة، ونتوقف 
عند التداعيات اخلطيرة التي سوف يخّلفها 

احلادث على املدى البعيد، والذي لم يكن 
األول ولن يكون األخير، فقد شهدت دول كبيرة 
حوادث طيران أشد بشاعة، أهمها خطف ثالث 
طائرات أميركية في سبتمبر 2011، استهدفت 

برجي مركز التجارة العاملي بنيويورك، 
والثالثة ذهبت إلى مبنى البنتاغون.

وال تزال هناك ألغاز حتيط بالفاجعة، مع 
ذلك انصب حديث العالم على التعاطف مع 
الواليات املتحدة، ولم يتوقف كثيرون عند 

التراخي والتقاعس، الذي أفضى إلى العملية 
اإلرهابية الكبيرة، ولم نسمع مطالبات أو 

صيحات بوقف الطيران إلى الواليات املتحدة، 
كالتي صاحبت الطائرة الروسية التي سقطت 

في صحراء سيناء، وسيول االتهامات التي 
وّجهت إلى مصر، ألسباب أمنية لم تخل من 
دالالت سياسية، ألن احلادث بدأ يخرج عن 

سياقه اإلنساني، ويتخذ سياقا بعيدا، قبل أن 
تتكشف جميع التفاصيل.

وحتى لو أثبتت التحقيقات أن وراء 
احلادث عمال إرهابيا، هل املسألة حتتاج 

إلى تعاطف مع مصر أم وضع رقبتها حتت 
املقصلة؟ وملاذا لم يحدث ذلك مع عمليات 
إرهابية ال تقل خطورة عن حادث سقوط 

الطائرة الروسية في مصر ذاتها، مثل مصرع 
سياح مكسيكيني في الصحراء الغربية قبل 

شهرين، عن طريق اخلطأ على يد جهاز األمن 
املصري، وقائمة طويلة من العمليات اإلرهابية 
وقعت في األقصر وشرم الشيخ ودهب وطابا 

والقاهرة وكثير من املدن املصرية.
في تقديري يجب التفتيش عن األجواء 

السياسية وخارطة التفاعالت اإلقليمية 
والدولية، التي تلعب دورا مهما في هذه 

االنتقائية، يصلح أن يكون مدخال للتفسير، 
فالهستيريا السياسية واإلعالمية، التي 

اجتهت نحو مصر، ليست ببعيدة عن 
تصورات ومواقف القاهرة حيال عدد من 

القضايا الساخنة في املنطقة.
وبصرف النظر عن صحة أو خطأ سيناريو 

سقوط الطائرة جراء عمل إرهابي من عدمه، 
كانت مصر مهيأة للتعرض إلى مزيد من 

الضغوط، لكسر إرادتها، ألن تعافيها سياسيا 
وصحوتها إقليميا، ميكن أن يحرجا دوال 

كثيرة، وكان من الضروري أن تأتي ضربة 
حقيقية، ذات أبعاد معقدة، إنسانية وأمنية 

واقتصادية وسياسية، فقط يتم توظيفها 
لتكون سيفا مسلطا، يكبح أي رغبة لدى 

قيادتها للتمدد في املنطقة، وعدم التبشير 
بتحالفات قد تقلب بعض التوازنات.

وعندما تأتي الضربة في مجال مثل 
الطيران تكون أشد قسوة، ألن سيناريو العمل 

اإلرهابي أصبح مرجحا في قناعات جهات 
كثيرة، وإثبات عكسه مسألة حتتاج لوقت 
طويل، فمعروف أن التحقيقات في حوادث 
الطيران تستغرق سنوات، وقد تذهب طي 

النسيان، دون أن يتم التعرف على أسبابها.
ورمبا يكون حادث الطائرة األميركية 

التابعة لشركة ”بان أميركان“ فوق لوكربي 
في اسكتلندا عام 1988، أبرز النماذج على 

املساومات واملناورات الغربية، والتي اتهم 
النظام الليبي بالتآمر إلسقاطها، وجرى غض 

الطرف عن جهات أخرى (إيران مثال)، ورغم 

الغموض الذي اكتنف، وال يزال، هذا احلادث، 
إال أنه حتول إلى شماعة للنيل من نظام العقيد 

الليبي معمر القذافي، حتى سنوات قليلة 
قبل رحيله، وانتهى األمر بصفقة سياسية 

وتعويضات مادية ضخمة.
من هنا تأتي الصدمة األولى، واخلوف من 

السباق املبكر لترجيح كفة سيناريو العمل 
اإلرهابي، لتصوير أن مصر غير قادرة على 
مواجهة اإلرهاب مبفردها، فيتم فتح املجال 
لفكرة التدخل الدولي في سيناء أو حلماية 

السائحني، والضغط النكماش مصر على 
همومها الداخلية، وعدم مد أنفها أكثر من 
الالزم، في سوريا وليبيا واخلليج العربي 

مثال.
أما الصدمة الثانية، فهي تكمن في املفاجأة 
الثقيلة التي فجرتها روسيا، مبيلها إلى خيار 

العمل اإلرهابي، بعد إعالنها وقف رحالتها 
اجلوية ملصر، وقد اتخذت موقفا أشد تطرفا 

من بريطانيا، التي حظي ديفيد كاميرون رئيس 
وزرائها بعتاب سابق من الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني، بسبب إعالن األول وقف 
رحالت طيران بالده إلى شرم الشيخ فقط، 

لعدم ثبوت العمل اإلرهابي، ولم مير سوى يوم 
واحد، واتخذت موسكو موقفا أكثر تطرفا، 

وهو ما خلف جرحا عميقا لدى القاهرة، التي 
تطورت عالقاتها مع روسيا مؤخرا.

مؤكد أن املوقف الروسي اتخذ بناء على 
معطيات مقنعة، غير أنه عزز املوقف الغربي، 

ومنح مصداقية لسيناريو العمل اإلرهابي 
ووضع مصر بني فكي كماشة، بني دول غربية 

متلك استعدادا ظاهرا للتوظيف السياسي 
حلادث الطائرة، وبني اهتزاز محتمل في 
العالقة مع احلليف الروسي، الذي أسرع 

بإعالن موقفه قبل ظهور نتائج التحقيقات 
لتخفيف الضغوط الداخلية عن كاهل قيادته 

السياسية واألمنية، لكنه جعل قنواته مفتوحة 

مع القاهرة، عندما استدرك أنه ال ميلك دليال 
على وجود عمل إرهابي.

جتّمعت مجموعة من اخليوط الدقيقة، 
لتكّبل حركة مصر، وتدحض الروايات 

التي تكاتف فيها، حلفاء وأصدقاء وأعداء 
ومغرضني، وتخلق حالة ضاغطة على النظام 

املصري، قد جتبره في النهاية على إعادة 
النظر في حساباته وتقديراته اخلارجية، في 
وقت تتفاقم فيه مشاكله الداخلية، مبا يجعل 
التطلع لطموحات إقليمية ضرب من الرفاهية 

غير احملببة.
من هذه الزاوية، تأتي الطامة أو الصدمة 
االقتصادية، التي خلفتها الطائرة الروسية، 

فمن املتوقع أن يتعرض املوسم السياسي 
لضربة موجعة، ليس للنضوب املنتظر 

للسياحة الروسية التي شهدت انتعاشا الفتا، 
لكن أيضا ألن تأثيرات احلادث، سوف متتد 

حلركة السياحة في غالبية املدن املصرية، 
ما يفضي إلى تداعيات اقتصادية قامتة، 

تضاف إلى أزمة انخفاض مرور السفن في 
قناة السويس، والتي علم من جهات أمنية أن 
وراءها دول كبرى، ضمن محاوالت التضييق 

املتعددة الذي تتعرض لها مصر.
بالرغم من الفروق اجلوهرية في التطورات 

والبيئة السياسية والشخصية وغيرها، بني 
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، إال أنني أميل نحو تفسير 

ما يحدث بأنه عملية تشبه سحب التمويل 
الدولي لبناء السد العالي عام 1956، ومحاولة 

كسر عظم السيسي من جانب قوى غربية 
حاولت من قبل كسر إرادة عبدالناصر، وبقية 

القصة معروفة، لكن اعتقادي بأن استيعاب 
السيسي للدروس ميكن أن يقيه النتائج 

السلبية التي تعرض لها عبدالناصر.

* كاتب مصري

الطائرة الروسية والصدمات المصرية

{الحظـــت اللجنـــة تحليالت بوســـائل اإلعـــالم بعضهـــا يدعي أنه 

يســـتند إلى معلومات اســـتخبارية رســـمية تحدد ســـيناريوهات 

الحادث وتؤكد اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الصدد».

أمين املقدم
رئيس جلنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية 
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} تفيد مقاربة مشيل فوكو بأّن السلطة ليست 
شيئا منتلكه لكنها روح تسري وميلك كل 

واحد منا نصيبه من التواطؤ فيها حتى وإن 
كانت تسحقه، إنها تنتشر أفقيا وعموديا 

وتسري في كل مكان، بدءا من مخدع حارس 
السيارات انتهاء بإدارة قائد القوات املسلحة، 
بدءا من منبر خطيب اجلمعة وانتهاء مبجلس 
املفتي العام. لذلك فإّن تغيير ما يسمى بالنظام 

السياسي ال يتحّقق عبر تغيير احلاكم أو 
املسؤولني أو طردهم، حتى ولو كان طرد بعض 

املسؤولني يحمل بعض اإلنصاف أحيانا، 
وإمنا يتغّير النظام السياسي بتغيير الروح 

التي تسري في كل اجلزئيات والتفاصيل.
إنها مهمة صعبة، بل لعلها املهمة 

األصعب، لكنها املهمة الثورية الوحيدة 
املمكنة، ومن دونها تبقى األمور مجرد حركات 

دائرية تدور في حلقة مفرغة. إن كان منتظرا 
من املثقف التنويري أن يكون شخصا مزعجا 

للسلطة فليس دوره أن يكون معارضا وال 
دوره أن يكون مؤيدا، إنه يتموقع دائما مبعزل 

عن املعارضة واملواالة. ذلك أن أفق املعارضة 
في األخير يبقى هو السلطة. وليست هناك 

معارضة ال تضع السلطة هدفا لها، اللهم إذا 
كان األمر يتعلق بشيء آخر غير املعارضة. أما 

أفق املثقف التنويري فإنه يبقى بالضرورة 
خارج حسابات السلطة، بل يبقى أفقه الفكري 
أوسع مجاال من السلطة. لذلك، ميكننا اجلزم 

بأن الصفة السياسية األدق تعبيرا عن املثقف 
التنويري والذي ليس معارضا وال مؤيدا، 

هي صفة الناقد السياسي. إنه الشخص الذي 
يعمل 7 أيام على 7 أيام دون رقم تأجير ودون 
منصب قار، وليس له من أمل غير العمل على 

تغيير روح السلطة في مختلف مناحي احلياة، 

من خالل املساهمة في تغيير أسلوب التفكير 
ومنط السلوك، ال يهمه احلصاد الفوري ألنه 

يعلم بأنه يزرع ألجل عشرات السنني. 
باملعنى الوجودي، ميكننا اعتبار الّرغبة 

في امتالك السلطة، وهي شيء ال ُميتلك، مجّرد 
تعويض وهمي عن نقص وهشاشة كينونة 
اإلنسان. غير أن التعويض ال يتحقق حتى 

وإن تعلق األمر بأعظم أباطرة األرض، إذ 
سرعان ما يعود كرسي السلطة لكي يرسخ 

الشعور بالنقص بنحو أشد ضراوة على 
منوال القول املأثور: لو دامت لغيرك ملا وصلت 

إليك. ما قد تترتب عليه نتائج عكسية بل 
كارثية في األخير. إن تغول االستبداد لهو 

تعويض سطحي عن هشاشة قناع السلطة. 
املفارقة إذن أن السلطة التي متنح للحاكم 

قناعا هشا يحميه من عرضية الوجود، سرعان 
ما تضعه وجها لوجه أمام تلك العرضية. 
كثر من تستهويهم لعبة القناع، فيعضون 

بالنواجذ على السلطة حتى وهم على فراش 
املوت، يعضون عليها بالنواجذ حتى والبلد 

يحترق، يعضون عليها بالنواجذ حتى ونصف 
الشعب يباد؛ لقد منحتهم السلطة قناعا ما 

عادوا ميلكون غيره؛ وإن خللهم العميق أنهم 
لم يتصاحلوا مع مبدأ الوجود العرضي. في 

حني أن الدميقراطية من حيث هي تداول على 
السلطة، تعكس نوعا من املصاحلة السياسية 
مع الوجود العرضي. بهذا املعنى نفهم كيف 

تطحن السلطة املطلقة من ميارسها قبل أن 
تطحن من متارس عليهم، كيف تخدع من 

ميارسها قبل أن تخدع اآلخرين، كيف تستعبد 
من ميارسها قبل أن تستعبد اآلخرين. لهذا 

السبب كثر من تركوا سلطة جاءتهم على طبق 
من ذهب: يقال إن هيرقليطس تنازل عن امللك 

ألخيه حتى يتفرغ للحكمة. وبذلك رمبا تكون 
أثينا قد خسرت ملكا جيدا لكن البشرية ربحت 

فيلسوفا عظيما.
درس آخر لفوكو، التغيير عملية ال متناهية 
ال تبتغي وهم اخلالص، وأحيانا ال ميكن فعل 

الكثير لكي تكون األمور أفضل، لكننا، وكما 
ينبه فوكو، البد وأن نفعل شيئا ما. علينا 

أن نتصرف بهدوء يوميا في كل التفاصيل، 
بعيدا عن خرافة عصر ذهبي في األفق. واألمر 

هنا أشبه ما يكون بالثورة الدائمة في فكر 
تروتسكي، شريطة حتريرها هي األخرى من 
عقيدة اخلالص. بحيث ال يوجد شكل نهائي 

ميكن أن ينتهي إليه التغيير فتعود األمور 
إلى نقطة اجلمود. التغيير صيرورة ال نهائية 

كما يرى آالن باديو. لكن، إذا كانت احلياة 
متيل إلى الصيرورة والتغير فإن السلطة 

بحكم طبيعتها ميالة إلى الثبات، وحني حتقق 
السلطة مرادها في الثبات فإنها سرعان ما 

تصبح قوة ضّد احلياة. لذلك لم يحدث في أي 
حلظة أن تطورت فكرة خالقة من داخل حقل 
السلطة. وهذا ما يجعل السلطة، حني تكون 

سلطة حيوية، محتاجة إلى هوامش متحررة 
منها وروافد مستقلة عنها، حتى تبقى على 

األقل مكانا صاحلا للحياة.
السلطة مثل البركة املغلقة، إذا لم تتغذ من 

ينابيع متدفقة إليها سرعان ما تصبح آسنة. 
السلطة مبعناها احملصور تفسد اإلنسان. 

هذه حقيقة بديهية، غير أن االعتراف بها لم 
يكن أمرا سهال وال سلسا؛ فقد تطلب حروبا 
أهلية ودماء غزيرة ومنعطفات دراماتيكية. 

ميزة احلداثة السياسية أنها استخلصت 
الدرس واستنتجت في األخير أن السلطة 

ليست فقط قابلة لإلفساد بل قد تصبح بفعل 

انغالقها قوة لتجميد احلياة وإفساد اإلنسان. 
هذه هي البداهة التي أنكرتها عهود القدامة 
معتقدة بأن جوهر السلطة اخلير والصالح، 
وال يكون الفساد فيها إال طارئا عليها أو في 
هامشها، كأن يكون السبب هو غش حاشية 

السطان أو تهاونها، وإال فإن جوهر السلطة 
هو الصالح. عندما نؤكد اليوم أّن السلطة 

تفسد اإلنسان، فاألمر متعلق باعتراف حداثي 
تبلور في سياق قدرة احلداثة السياسية على 

طرح السؤال: ماذا يجب علينا أن نفعل حتى ال 
تتكرر املأساة؟ ما العمل حتى ال تتكرر مآسي 

احلروب األهلية والدينية وصعود األنظمة 
الفاشية والنازية؟ نقطة البداية كانت اعتبار 

السلطة تفسد صاحبها وتفقده بعده اإلنساني. 
على ضوء هذا االعتراف أحيطت السلطة خالل 

النصف الثاني من القرن العشرين بتدابير 
تنظيمية وقانونية بنحو يجعلها حتّد من 

نفسها بنفسها، ضمن ذلك: استقاللية القضاء، 
حرية اإلعالم، نظام الالمركزية، االنتخابات في 

دورتني، حتديد مّدة الوالية.
السلطة تفسد اإلنسان، ولذلك فهي أحوج 
ما يكون إلى أشخاص ال ميكثون فيها طويال.

* كاتب مغربي

} شكلت االنتخابات التركية محطة جديدة 
الختبار مواقف التيارات اإلسالمية في البلدان 

العربية من جتربة اإلسالم السياسي في 
تركيا، كما متثلت بحزب ”العدالة والتنمية“، 

الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، والذي يدير 
تركيا منذ عام 2002.

وفي الواقع فإننا إزاء جتربة مختلفة، أوال 
ألنها ناجحة مبعايير إدارة االقتصاد واملجتمع 
والسياسة في تركيا، في مقابل إخفاق جتارب 

اإلسالم السياسي في البلدان العربية على 
أكثر من صعيد؛ وضمنها إخفاقه في التكيف 

مع الشروط املوضوعية. وثانيا، ألن منطلقات 
هذا احلزب تختلف عن املنطلقات التي يتبناها 

اجلسم الرئيس في التيارات اإلسالمية 
العربية املتمثلة بجماعة ”اإلخوان املسلمني“، 

جلهة النأي عن شعار ”اإلسالم هو احلل“، 
وعن التطبيق احلرفي للشريعة أو القول 
بـ“احلدود“ أو بـ“احلاكمية“ أو باخلالفة. 

وثالثا، ألننا إزاء جتربة لتيار إسالمي يقبل 
بالعلمانية وبالدميقراطية وبتداول السلطة، 

وتقدمي نفسه مبعايير اإلجنازات في املشاريع 
االقتصادية ورفع مستوى التعليم واإلنتاج، 

وهي ليست حال التيارات اإلسالمية العربية 
التي لم جتد بعد طريقها إلى التصالح مع 

الواقع والعصر.
على أي حال لم تكن هذه ”الصدمة“ 

األولى للتيارات اإلسالمية عندنا إزاء التجربة 
التركية، إذ رمبا كانت األولى حصلت إبان 
زيارة أردوغان إلى مصر (سبتمبر 2011)، 

والتي برزت أثناءها تصريحاته عن املصاحلة 
بني اإلسالم والعلمانية، وهو اخلطاب الذي 

استفز ”اإلخوان املصريني“، إلى درجة حملتهم 
إلى الرد عليه ورفض أطروحاته، بدعوى أن 

ظروف مصر مختلفة، ووصل بعضهم حد نزع 
صفة اإلسالمية عن العدالة والتنمية التركي.

وكان أردوغان حتدث إلى برنامج منى 
الشاذلي يوم 12 سبتمبر 2011 بالقول إن 
”الدولة العلمانية ال تعني دولة الالدين، 

متمنيا وجود دولة مدنية تقوم على احترام 
جميع األديان والشرائح في املجتمع في 

مصر. وأن العلمانية ال تتعارض مع الدين 
بل يجب عليها أن تتعايش معه، وأن معناها 
وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع 
األديان، أما األشخاص فال يكونون علمانيني، 
يستطيعون أن يكونوا متدينني أو ضد الدين 

أو من أديان أخرى، فهذا شيء طبيعي“.
هكذا، وعلى خلفية الفوز الذي حققه حزب 

”العدالة والتنمية“ في االنتخابات التركية، 
ميكن مالحظة موقفني رئيسيني، األول، يحتفي 
بالنجاح كأنه مبثابة جناح له، دون أن يذهب 

أصحاب هذا املوقف إلى إجراء مراجعة نقدية 
ألحوالهم ومنطلقاتهم وجتاربهم، بالقياس 

على التجربة التركية التي يشيدون بها. أي أن 
هذا التيار معجب بالتجربة التركية لكنه عاجز 
عن متثلها. والثاني يحتفي بالنجاح املتحقق 
حلزب العدالة والتنمية لكن بحدود، إذ يؤاخذ 

عليه قلة منسوب الدين أو اإلسالمية فيه، 
بل إن البعض وصل حد إخراج هذا احلزب 

من دائرة التيارات اإلسالمية، ألنه يعترف 
بالعلمانية وبالدميقراطية وبتداول السلطة. 

مبعنى أن ما يجمع وجهتْي النظر هاتني، 
أنها ال ترى عجز التيارات اإلسالمية العربية، 

وأنها ال تريد أن تدرس أو أن تتعلم من جتارب 
اآلخرين، وفوق هذا أنها ال تريد أن تتفهم بأنه 

في ظل الدميقراطية فقط، ميكن لكل التيارات 
أيا كان نوعها أن تتعايش، وأنه في ظل ذلك 

ميكن حلزب إسالمي ما أن يصل إلى السلطة 
حتى في بلد علماني، باعتبار أن النظام 

السياسي الدميقراطي يتأسس على التنوع 
واالعتراف باآلخر وتداول السلطة والفصل 

بني السلطات واملساواة بني املواطنني.
مشكلة اإلسالميني عندنا، من الذين 
يرفضون التجربة التركية، أنهم ذاتهم 

مرفوضون من جماعات إسالمية أخرى أكثر 
تطرفا، مثل ”داعش“ وجماعات القاعدة 

واجلماعات السلفية، إذ أن التطرف دوامة ال 
نهاية لها. ومشكلتهم أيضا، أنهم ال يدركون 

أنهم ال ميتلكون جتربة ميكن التمثل بها، وأن 
النماذج القائمة من الصومال إلى السودان 

إلى إيران إلى حزب الله إلى غزة ال تشكل 
منوذجا يحتذى. مشكلتهم فوق كل ذلك أن كل 

جماعة إسالمية تدعي أنها التيار الصحيح 
وأنها حتتكر متثيل اإلسالم واملسلمني.

باختصار فإن التيارات اإلسالمية في مأزق 
كبير إذا ظلت في قطيعة مع الواقع والعصر.

* كاتب سياسي فلسطيني

ما أصغر السلطة ما أكبر اإلنسان

إسالميونا والتجربة التركية

سعيد ناشيد

ماجد كيالي

ميزة الحداثة السياسية أنها 

استخلصت الدرس واستنتجت 

في األخير أن السلطة ليست 

فقط قابلة لإلفساد بل قد تصبح 

بفعل انغالقها قوة لتجميد الحياة 

وإفساد اإلنسان

مشكلة اإلسالميني عندنا، من 

الذين يرفضون التجربة التركية، 

أنهم ذاتهم مرفوضون من 

جماعات إسالمية أخرى أكثر 

تطرفا، إذ أن التطرف دوامة ال 

نهاية لها

محمدمحمد بن امحمد العلوي

خطاب امللك محمد السادس 

كان كاشفا وقويا وظهر هذا جليا 

مع عزمه على تنفيذ املشاريع 

التنموية الكبرى والشاملة 

باألقاليم الجنوبية كجزء أساسي 

من استكمال الوحدة الترابية 

للمملكة

} أقفلت ذكرى املسيرة اخلضراء عامها 
األربعني، فبواسطتها استرجع املغرب 

صحراءه سلميا ودون طلقة واحدة اندحر 
معها احملتل األسباني عن تلك األرض التي 
ما فتئ يطالب بها منذ استقالله عام 1956. 

مسيرة كانت خصوصيتها في سلميتها 
وإميان منظمها، ومن ساروا في ركابه، بعدالة 

قضيتهم، وليضعوا لبنة أخرى في جسم 
مغرب متحرك نحو البناء ويأبى اخلضوع 

واخلنوع ألي احتالل أو دعوة انفصال.
توالت السنوات على املسيرة اخلضراء 

لكن هذا العام كانت للذكرى نكهتها اخلاصة 
وامتيازها في الزمن السياسي املغربي 
واإلقليمي. فألول مرة يلقي امللك محمد 

السادس خطابا باملناسبة من قلب مدينة 
العيون عاصمة األقاليم اجلنوبية.

عشر سنوات متر على الزيارة األولى التي 
قام بها محمد السادس عرفت خاللها قضية 

الصحراء العديد من املتغيرات. وما االستقبال 
الشعبي الذي خصه أهل العيون واألقاليم 
املجاورة للعاهل املغربي إال دليل على أن 

فرضية انفصال تلك األقاليم عن الوطن األم 
معدومة وال توجد إال في أذهان من يراهن على 
السراب. تلك املسيرة اخلضراء التي خطط لها 

وسيرها امللك الراحل احلسن الثاني، ليدحر 
بها استعمارا أسبانيا كتم على أنفاس أبناء 

املناطق اجلنوبية، التزال مستمرة في عهد 
امللك محمد السادس أكثر نضجا ووضوحا 

في الرؤية وإصرارا على النجاح سياسيا 
واجتماعيا وتنمويا.

فكما جرت العادة في خطب العاهل املغربي 
التي اتسمت بالقوة والشمول، كان اخلطاب 

األربعون للمسيرة اخلضراء واضحا في قوله 
فاصال في مرماه، وهذا شيء له ما يبرره. 

فتفاقم وضعية الصحراويني احملتجزين 
مبخيمات تندوف جنوب اجلزائر فاق احلدود 

اإلنسانية وانتهك جميع احلقوق. وضعية 
جعلت امللك محمد السادس يوجه كالما 

مباشرا لساكنة تندوف أوال، ألنها ”ما تزال 
تقاسي من الفقر واليأس واحلرمان، وتعاني 

من اخلرق املنهجي حلقوقها األساسية“، 
وهذه حقيقة وقف عليها العالم كله، هذا العالم 

الذي خدعته اآللة اإلعالمية االنفصالية فقدم 
املساعدات اإلنسانية تلو األخرى لكن التزال 
ظروف احملتجزين بتندوف ال إنسانية باملرة.
السؤال الذي طرحه العاهل املغربي في 

هذا اخلصوص، هو أين ذهبت مئات املاليني 
التي تتجاوز 60 مليون أورو سنويا، دون 

احتساب املليارات املخصصة للتسلح ولدعم 
اآللة الدعائية والقمعية لالنفصاليني؟

سؤال يضع كال من اجلزائر وقادة 
بوليساريو أمام امتحان التاريخ واملنطق 
واألخالق. فمن له اجلرأة على سرقة قيمة 
املساعدات اإلنسانية وحتويلها حلسابات 
بنكية خاصة، ال ميكن أن يكون وفيا لقيم 

اإلنسانية ويأبه بالقوانني واملؤسسات 

الدولية. وهذا ما أكده املكتب األوروبي حملاربة 
الغش، في تقرير صدر سنة 2007 ومت نشره 

نهاية يناير من هذه السنة، وكشف حتويالت 
مكثفة منذ عدة سنوات للمساعدات اإلنسانية 

الدولية املخصصة لسكان تندوف.
خطاب امللك محمد السادس كان كاشفا 
وقويا والفتا. ظهر هذا جليا مع عزمه على 
تنفيذ املشاريع التنموية الكبرى والشاملة 

باألقاليم اجلنوبية كجزء أساسي من استكمال 
الوحدة الترابية للمملكة، وال ميكن أن يتم 
هذا املشروع دون القطع مع اقتصاد الريع 
واستنهاض الهمم واجلهود لتحقيق هذا 

املسعى. وكل من يريد عرقلة هذه اجلهود ال 
مجال له في هذه احملطة التي وصفها العاهل 

املغربي بأنها وصلت ”مرحلة النضج“.
ذهب العاهل املغربي بعيدا عندما وضع 

الكل أمام مسؤولياته، فأبناء املنطقة لهم 
تاريخ طويل من العمل في ميدان التجارة 

والعلم، وهذه حقيقة ال يجادل فيها إال من يريد 
التحجج بالكسل وانتظار املعونة واالعتماد 

على مدخول ريعي لم يبذل فيه جهدا وال طاقة. 
وبالتالي فهم َأولى بتنمية بالدهم وتدبير 
مواردها وتطوير مصادر دخلها وثروتها.

أما الذين يحاولون عرقلة املسيرة التنموية 
واالجتار في استقرار البالد بانسياقهم وراء 
إمالءات أعداء الوطن، فهؤالء يقول امللك ”ال 
مكان لهم بيننا“، لكنه ترك الباب مواربا ملن 

تاب ورجع إلى الصواب. ضربات قوية لزعماء 

االنفصال، تلك التي تخللت اخلطاب امللكي من 
عاصمة الصحراء، فعندما يتساءل امللك عن 

الغنى الفاحش لهؤالء فهو ينطلق من معطيات 
دقيقة وأرقام ال مجال فيها لالختباء وراء حيل 
مبتذلة لم تعد جتدي نفعا. فزعماء بوليساريو 
حولوا أموال املساعدات إلى بناء العقارات في 

أوروبا وأميركا الالتينية.
املكاشفة تطلبت من العاهل املغربي وضع 

العالم أمام سؤال موجه للجزائر بصفة خاصة 
حول، ملاذا لم تقم بأي شيء من أجل حتسني 

أوضاع سكان تندوف الذين ال يتجاوز عددهم 
40 ألفا على أقصى تقدير، أي حي متوسط 
باجلزائر العاصمة؟ سؤال محمد السادس 

هنا يضع حدا لبروباغاندا االنفصاليني التي 
تضخم في عدد السكان احملتجزين بتندوف 

لتسول املساعدات األجنبية. مساعدات كانت 
نتيجة الستغالل مأساة مجموعة من نساء 

وأطفال الصحراء وحتويلهم إلى غنيمة حرب، 
ورصيد لالجتار الالمشروع ووسيلة للصراع 

الدبلوماسي. كما أوضح امللك في خطاب 
املسيرة الذي صارح فيه سكان مخيمات 

تندوف أنه ال يرضى بتلك الوضعية التي 
يعيشونها في الوقت الذي يعرف فيه املغرب، 
بجميع أقاليمه، نهضة تنموية غير مسبوقة، 

وهو يدعوهم إلى االلتحاق بأرضهم األم 
والقطع مع أزالم العسكر اجلزائري.

 * كاتب مغربي

مكاشفة محمد السادس في خطاب المسيرة

«إننـــا جميعـــا مؤتمنون على النهـــوض بتنمية أقاليمنـــا الجنوبية، 

وصيانة كرامة أبنائها، والدفاع عن الوحدة الترابية للبالد، بنفس 

روح االلتزام والتضحية، التي ميزت المسيرة الخضراء».

امللك محمد السادس
العاهل املغربي 
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119اقتصاد
مليار دوالر ســـوف تستثمرها شـــركة تويوتا اليابانية إلقامة 

شـــركة في وادي الســـليكون في الواليات املتحدة تعمل في 

مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي.

دولة من أعضـــاء االتحاد األوروبي طلبـــت املفوضية األوروبية 

بحظـــر زراعة بعـــض املحاصيـــل املعالجة وراثيا فـــي أراضيها 

بصورة كلية أو جزئية.

◄ ذكرت شركة اكسون موبيل أنها 
تقوم بإعداد ردها على استدعاء المدعي 
العام في نيويورك، في إطار تحقيق في 
ما إذا كانت الشركة قد ضللت الجمهور 

أو المستثمرين عمدا بشأن مخاطر 
تغير المناخ.

◄ انخفض إنتاج روسيا من الذهب في 
األشهر التسعة األولى من العام الحالي 

بشكل طفيف بمقارنة سنوية ليصل 
إلى نحو 5 أطنان، في وقت ارتفع فيه 
إنتاجها من الفضة إلى نحو 816 طن.

◄ قالت وزارة الطاقة الروسية إنها 
تتوقع أن يزور وفد سعودي موسكو 
لعقد اجتماع لجنة حكومية مشتركة 
في الفترة بين 24 و26 نوفمبر وأنه 

سيلتقي بوزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك.

◄ كشفت بيانات الجمارك الصينية أن 
التجارة الخارجية للصين تراجعت في 
أكتوبر بنحو 9 بالمئة لتصل إلى نحو 
6 مليار دوالر، بعد أن تراجعت بنسبة 

8.8 بالمئة في الشهر السابق.

◄ أعلن بنك التنمية األسيوي أنه سوف 
يستثمر حوالي 20 مليون دوالر في 

أكبر مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح 
في الفلبين لدعم جهود الدولة في إنتاج 

الطاقة من المصادر المتجددة.

◄ تراجع صافي أرباح مجموعة مولر 
ميرسك الدنماركية للشحن والنفط 
بواقع النصف في الربع الثالث من 

العام الجاري بمقارنة سنوية ليصل 
إلى 778 مليون دوالر بسبب تراجع 

رسوم الشحن والنفط.

◄ تعتزم إسرائيل بناء جسر مع األردن 
لخدمة مشروع صناعي بين البلدين، 

في منطقة غور األردن داخل منطقة 
صناعية مشتركة، للصناعة التحويلية 

والسياحة، والصناعات الغذائية 
والطاقة والمياه.

باختصار

5
باملئـــة معدل البطالة في الواليات املتحدة في نهاية الشـــهر 

املاضي وهو أدنى مســـتوى منذ أبريل 2008، بعد إضافة 271 

ألف وظيفة جديدة في الشهر املذكور.

المزروعي يستبعد حدوث تقلبات كبيرة في أسعار النفط

[ أبوظبي ملتزمة بتوفير إمدادات كافية للسوق النفطية العالمية [ اإلمارات استفادت من تراجع األسعار في تحرير أسعار الوقود

} ديب – افتتــــح معرض دبــــي للطيران أمس 
وسط توقعات محدودة حول الطلبات الكبرى 
لشركات الطيران العاملية، بعد تسجيل طلبات 
مبليارات الدوالرات في النســــخة األخيرة من 

املعرض الذي ينظم مرة كل عامني.
وقــــال بــــن مــــورز احمللــــل فــــي آي.أتش.
أس الستشــــارات الطيــــران واألمن ”بســــبب 
الطلبات الكبيرة الســــابقة، فإن مجمل الطلب 
في هذه الســــنة سيكون أقل بكثير من األعوام 
السابقة… املعرض قد يسجل هذه السنة رقما 

قياسيا جلهة غياب املبيعات“. 

ويقول املنظمون إن النســــخة السابقة من 
املعرض ســــجلت رقــــم أعمال فــــاق 200 مليار 
دوالر، مع تسجيل طلبات لطائرات جديدة بعد 
ساعات على افتتاحه فاقت 162.6 مليار دوالر، 
متفوقــــة بذلك على الرقم القياســــي الســــابق 

البالغ 155 مليارا، واملسجل في عام 2007.
وتشــــارك أكثر مــــن 1100 شــــركة من أكثر 
مــــن 60 دولة في املعرض الــــذي يقع ”في قلب 
العاملية بحســــب املنظمني.  صناعة الطيران“ 
وتشــــمل قائمــــة العارضني عمالقــــي صناعة 
الطائرات شركتي ”ايرباص“ و”بوينغ“ اللتني 
تتنافســــان على زيادة حصتهما في الســــوق 

املتنامية للطائرات في اخلليج.
ولــــدى الشــــركات اخلليجيــــة الكبرى مثل 
طيران اإلمــــارات واالحتاد واخلطوط اجلوية 
القطرية، طلبات كبيرة لدى ”بوينغ“ األميركية 

و“ايرباص“ األوروبية. 

وتبلــــغ حاليا طلبات الشــــركات اخلليجية 
علــــى الطائــــرات ذات الهيــــكل العريض 750 
طائــــرة، ما يجعــــل من غير املرجــــح أن تتقدم 

بطلبات جديدة. 
وأكــــدت بعــــض هذه الشــــركات فــــي وقت 
ســــابق أنها ال تنوي إعــــالن طلبات كبيرة في 

معرض دبي.
وأكد جيمس هوغن رئيس شــــركة االحتاد 
للطيــــران في وقت ســــابق من هذه الســــنة أن 
شــــركته تقدمت بطلبات تكفي خططها للنمو 

حتى سنة 2040.
وتســــلمت الشــــركة فــــي ديســــمبر أولــــى 
طائراتهــــا العمالقة من طراز أيرباص ايه 380 
من أصل 10 طائرات، إضافة إلى طائرة بوينغ 

787 من أصل 72 طائرة.
أما طيران اإلمارات، أكبر مشغل لطائرات 
ايــــه 380 وبوينغ 777، فقد أنهت العام املاضي 

بطلب 150 بوينغ 777 قيمتها 56 مليار دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي للشــــركة الشــــيخ 
أحمد بن ســــعيد آل مكتوم إن الشركة ”وقعت 
الكثير مـن العقود قبـل ســــنتـني“، ملمحا إلى 
أن أي عقــــود كبــــرى غير متوقعــــة خالل هذه 

الدورة.
وأكد أمس للصحفيني أن ”معظم الشركات 
اخلليجيــــة وقعــــت الكثيــــر مــــن العقــــود في 
املعرض الســــابق“، مســــتبعدا أن يتم توقيع 

عقود كبيرة هذه السنة.

} ســان فرانسيسكو (الواليات املتحدة)– أعلن 
فريق مـــن الباحثني اكتشـــاف طريقـــة جديدة 
الختراق نظام التشغيل آي.أو.إس9 وهو أحدث 
إصدارات نظام تشغيل من شركة أبل األميركية.
وسيحصل الفريق على جائزة بقيمة مليون 
دوالر مـــن شـــركة ”زيروديوم“ املثيـــرة للجدل، 
التي كانت قد أعلنت عنها ملن يكتشف ثغرة في 

نظام التشغيل اجلديد.
وذكـــرت زيروديـــوم في تغريـــدة عبر موقع 
تويتر أن ”مـــدة اجلائزة انتهـــت ولدينا فريق 
واحد فائز اســـتطاع حتقيـــق اختراق لدفاعات 

نظام آي.أو.إس9 عن بعد“.
وكانت الشركة، التي تشتري وتبيع الثغرات 
األمنية التي يتم اكتشافها في برامج الكمبيوتر 
وأنظمة التشـــغيل قد هنأت األســـبوع املاضي 
عبر موقع تويتر الفائزين بجائزة املليون دوالر 
التي كانت قد رصدتها ملن يكتشف ثغرة خطيرة 

في آي.أو.إس9. 
لكن الشـــركة لم تكشـــف النقـــاب عن هوية 
الباحثني الفائزين وال تفاصيل الثغرة التي مت 

كشفها.
وأشار موقع ”بي.سي ماغازين“ املتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيا إلى أن شـــركة 
زيروديوم، أطلقت أواخر الشهر املاضي جوائز 
قيمتها 3 ماليني دوالر ملن ينجحون في اكتشاف 

ثغرات تتيح اختراق األجهزة التي تعمل بنظام 
التشغيل آي.أو.إس9 عن بعد. وتعهدت الشركة 
بتقدمي مليون دوالر لكل فريق يكتشـــف الثغرة 
ويقدمها لها بشكل حصري. وذكرت في إعالنها 
أن آي.أو.إس9 مثل كل أنظمة التشـــغيل يعاني 

غالبا من وجود نقاط ضعف أمنية خطيرة.
وأشار موقع بي.ســـي ماغازين إلى أنه من 
غير املســـتغرب عدم إعالن شركة زيروديوم عن 
تفاصيل الثغرة، ألن مؤســـس الشـــركة شوقي 
بيكـــرار له تاريخ فـــي بيع الثغرات املكتشـــفة 

ملن يدفـــع ثمنا أعلى وليس للشـــركات املنتجة 
لبرنامـــج الكمبيوتر أو نظام التشـــغيل. وتقر 
زيروديـــوم أن التحســـينات األمنيـــة العديـــدة 
وكفاءة إجراءات احلد من الثغرات جعلت نظام 
آي.أو.إس9 احلالـــي أحد أكثر أنظمة تشـــغيل 

احملمول تأمينا في العالم.
وكانت الشركة قد رصدت في نهاية سبتمبر 
املاضـــي، 3 جوائـــز بقيمـــة مليـــون دوالر لكل 
جائزة، يحصل عليها الشخص أو الفريق الذي 
يطور طريقة حصرية وال ميكن تعقبها الختراق 

نظام التشـــغيل عبر برامج تصفح اإلنترنت عن 
بعد. وحددت حينهـــا أن الطريقة التي يتم بها 
االختراق، يجـــب أن تكون قابلـــة للتكرار وعن 
بعد ودون شـــعور صاحب اجلهاز املســـتهدف، 
وأن ال حتتـــاج إلى أي رد من جانب مســـتخدم 

اجلهاز لكي تكتمل.
يذكر أن نظام التشغيل آي.أو.إس9 يستخدم 
في الهواتف الذكية اجلديدة آي فون6 إس وآي 
فـــون6 إس بالس وعدد من هواتـــف آيفون من 
األجيـــال الســـابقة، إضافة أجهزة شـــركة أبل 

اللوحية من طرازات آيباد.
وقد انتهت املســـابقة بنهاية شـــهر أكتوبر 

املاضي، ولم يفز بها سوى فريق واحد.
وكانت شركة أبل قد طرحت نظام التشغيل 
اجلديد آي.أو.إس9 في ســـبتمبر، وهو يحتوي 
على مجموعة جديدة من اخلصائص إلى جانب 
تطبيقـــات جديدة وإمكانية اكتشـــاف الثغرات 

األمنية وإصالحها.

الصفقات تغيب عن معرض دبي للطيران

أخيرا اكتشاف ثغرة بمليون دوالر في نظام تشغيل أبل

بن مورز:

المعرض هذه السنة قد 

يسجل رقما قياسيا من 

جهة غياب المبيعات

جيمس هوغن:

االتحاد للطيران لديها 

طلبات تكفي خططها 

للنمو حتى سنة 2040

} أبوظبــي – قــــال وزير الطاقــــة اإلماراتي 
ســــهيل بن محمــــد املزروعي أمــــس إن أي 
تكهنــــات بتقلبات كبيرة في أســــعار النفط 

العاملية خالل األشهر املقبلة غير واقعية.
وأكــــد أنــــه متفائــــل بحــــدوث تصحيح 
تدريجــــي في أســــعار النفط خــــالل العالم 
املقبــــل، وذلك في بيان صــــدر قبل يوم على 
افتتاح معرض ومؤمتــــر أبوظبي للبترول، 

الذي يبدأ اليوم في العاصمة اإلماراتية.
وأضــــاف أن اإلمارات ملتزمة بســــد أي 
نقص في ســــوق النفط العامليــــة، في حالة 
حــــدوث أي اضطراب في إنتاج أي دولة من 

الدول األعضاء في املنظمة.
وأكــــد أن اإلمــــارات ســــتمضي قدما في 
تنفيذ مشــــاريع زيادة طاقتها اإلنتاجية من 
النفط اخلام للمساهمة في ضمان استقرار 

السوق النفطية.
وأضاف أن اإلمــــارات تعمل أيضا على 
زيادة طاقتها التكريرية للنفط اخلام ضمن 
مســــاعيها لتلبيــــة الطلــــب املتنامــــي على 
املنتجات النفطية، وأن ”شــــركاتنا الوطنية 
تســــعى إلى تقليل التكلفة التشــــغيلية عن 

طريق زيادة الكفاءة في عملياتها“.
ورجح أن السوق ســــيحدد سعر النفط 
املســــتدام وأن عمليــــة العــــرض والطلــــب 

ستفرض السعر الصحيح للمنتجني.
وأشــــار إلى أن التوقعــــات التي تذكرها 
وســــائل اإلعــــالم بشــــأن ارتفاع األســــعار 
وانخفاضها غيــــر واقعــــي، وأن املعطيات 
جتعلني متفائال حيال عام 2016 ليكون عام 

التصحيح التدريجي لألسعار.
وأوضح أن اإلمارات استفادت من فترة 
تدني أســــعار النفط فــــي تطوير اقتصادها 
عــــن طريق قانــــون حتريــــر أســــعار وقود 

الســــيارات وتعزيز اســــتخدام التقنية في 
تطويــــر احلقول بطريقة تســــهم في خفض 
مســــتويات البصمــــة الكربونيــــة في قطاع 

النفط والغاز.
وأشــــاد وزير الطاقة مبشــــروع شــــركة 
الســــتخالص وحقن ثاني أكســــيد  ”ريادة“ 
الكربون في حقول شركة أبوظبي للعمليات 
البتروليــــة البرية احملــــدودة (أدكو) والذي 

يتوقع أن يبدأ التشغيل في العام القادم.
وأكد أن الدورة الثامنة عشــــرة ملعرض 
ومؤمتــــر أبوظبي الدولي للبتــــرول (أديبك 
2015) تشكل منصة متميزة لتعزيز االبتكار 
واالســــتدامة واالطــــالع علــــى التطــــورات 
التقنيــــة فــــي مجــــال تطبيقــــات التنقيــــب 

واالستكشاف بقطاع النفط والغاز.
وقــــال إن املعرض واملؤمتر سيشــــهدان 
حضــــور عــــدد مــــن وزراء الطاقــــة وكبــــار 
املســــؤولني في قطاع صناعة النفط العاملية 
الذيــــن أكــــدوا حضورهــــم لهــــذه الفعالية 
انطالقــــا من تقديرهــــم للدور الــــذي تلعبه 
دولــــة اإلمــــارات فــــي قطاع صناعــــة النفط 
والغــــاز والطاقة املتجــــددة وإدراكا ألهمية 
هذا احلــــدث على مســــتوى صناعة الطاقة 

العاملية.
وعبر عن ثقته بأن احلدث سيســــهم في 
خلق فرص جديــــدة واستشــــراف مجاالت 
وابتكارات في قطــــاع الطاقة تدعم صناعة 
النفط والغاز في الدولة وتؤسس لشراكات 

قوية محليا وإقليميا ودوليا.
وقال إن أديبك 2015 يشكل أهمية خاصة 
لتوجهــــات اإلمارات فــــي تعزيــــز إنتاجية 
مصافي النفط وتطوير احلقول في أبوظبي 
وأن التزام صناعــــة النفط والغاز باالبتكار 
والبحــــث والتطويــــر يترتــــب عليــــه قدرة 
القطاع على تلبيــــة الطلب العاملي املتنامي 

على الطاقة على نحو مستدام.
وأكد أن التقدم التكنولوجي يوفر فرصا 
لتطبيــــق حلول مبتكــــرة تتيح اســــتخدام 
املزيد من التطبيقات التي من شأنها إيجاد 
احللول للكثير مــــن التحديات التي تواجه 

االستثمارات في قطاع الطاقة.

وأشــــار إلى بعــــض املشــــاريع النوعية 
التي مت االنتهاء منها وتشــــغيلها في العام 
احلالي مثل مشروع معاجلة الغاز الطبيعي 
احلامض الذي تطوره شركة احلصن للغاز 
والذي بــــدأ مبعاجلة مليار قــــدم مكعب من 
الغاز وإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مكعب 
يوميا يسهم في تعزيز االعتماد على الغاز 

الطبيعي.
وقال إن اإلمارات ”تستورد 50 باملئة من 
حاجتها للغاز الطبيعــــي لتوليد الكهرباء، 
ألن معظــــم الغاز الــــذي يتم إنتاجــــه يعاد 
حقنه في احلقــــول للمحافظة على الضغط 
في احلقول“. وأكد أن الدولة وضعت الكثير 
من اخلطط والبرامج لتوفير املزيد من الغاز 

لعملية توليد الطاقة.
وأشــــار إلى أن اإلمارات متتلك اليوم 3 
مشــــاريع قائمة في مجــــال الطاقة املتجددة 
للطـاقة الشمسية  بينها مشروع ”شمس 1“ 
املركزة الــــذي يعد أحد أكبر املشــــاريع من 

نوعه في العالم.
فــــي هــــذه األثنــــاء قــــال األمــــني العام 
ملنظمــــة أوبــــك عبداللــــه البدري إنــــه رغم 
ضبابيــــة الرؤيــــة احلاليــــة فــــإن أعضــــاء 
املنظمة مســــتعدون للقيام باالســــتثمارات 
الضروريــــة لتلبية حاجـات الطاقـة العاملية 

في املستقبل.
وأضــــاف في تصريحات نشــــرها موقع 
منتــــدى الطاقــــة العاملــــي أن موجــــة إلغاء 
املشــــاريع وتأجيلهــــا هــــي ”دليــــل واضح 
علــــى أن لتقلبات األســــعار تداعياتها على 
االســــتثمارات وأنهــــا قد تزرع بــــذور عدم 

االستقرار في املستقبل“.
وتوقــــع ارتفــــاع الطلب اآلســــيوي على 
النفط إلى حوالــــي 46 مليون برميل يوميا 
بحلــــول عــــام 2040 أي بزيــــادة نحــــو 16 
مليون بـرميـل يوميـا عن مستويـات العـام 

احلـالي. 
وقال إن متطلبات االســــتثمار املرتبطة 

بالنفــــط تقدر بنحو 10 تريليونات دوالر من 
اآلن وحتى عام 2040.

مــــن جهــــة أخــــرى قــــال وزيــــر الطاقة 
ضعــــف  إن  نوفــــاك  ألكســــندر  الروســــي 
االســــتثمار العاملي رمبا يدفع إنتاج النفط 
للتراجــــع ممــــا قــــد يــــؤدي إلــــى نقص في 

إمــــدادات الطاقة اجلديدة وزيادة األســــعار 
واضطرابات سياســــية. وأكد أن نوفاك قال 
في تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة 
العاملي إن تقلبات سعر النفط ترجع بدرجة 
كبيرة إلــــى نقص احلوار والتنســــيق بني 

املنتجني واملستهلكني.

بي.سي ماغازين حذرت 

من أن مؤسس زيرو ديوم 

له تاريخ طويل في بيع 

الثغرات األمنية

توقع وزير الطاقة اإلماراتي أن يشــــــهد العام املقبل استقرار أسعار النفط مبوجب عوامل 
العرض والطلب. وأكد أن بالده عازمة على زيادة إنتاجها وطاقة التكرير وزيادة كفاءتها، 

إضافة إلى التزامها بتوفير إمدادات كافية لألسواق العاملية.

سهيل املزروعي: عوامل العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجني

شوقي بيكرار (وسط) معروف بشراء وبيع الثغرات األمنية في أنظمة التشغيل

ألكسندر نوفاك:

ضعف االستثمار ربما يدفع 

إنتاج النفط للتراجع ويؤدي 

إلى نقص في اإلمدادات

عبدالله البدري:

متطلبات االستثمارات النفطية 

تقدر بنحو 10 تريليونات دوالر 

حتى عام 2040

ة 
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◄ أكدت مصادر في قطاع النفط أن 
السعودية تمضي قدما في توسعة 

حقل خريص النفطي العمالق 
لكنها قالت إن المشروع يتقدم 

بوتيرة أبطأ من المخطط لها في 
األصل ألسباب تتعلق بالميزانية.

◄ قالت المنطقة الحرة لجبل علي 
في دبي (جافزا) إن 736 شركة 
عالمية تعمل في قطاع النفط 

والغاز أسست مكاتبها اإلقليمية 
فيها وإن تجارتها بلغت العام 

الماضي أكثر من 14 مليار دوالر.

◄ تبدأ اليوم في أبوظبي أعمال 
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 

للبترول (أديبيك 2015) والتي 
تستمر ألربعة أيام، بمشاركة 

عالمية واسعة ألبرز الشركات 
والخبراء في قطاع النفط والغاز.

◄ أعلن بنك أتش.أس.بي.سي 
أمس أنه سيقوم بإغالق فرعه في 
الوحيد في األراضي الفلسطينية 

بشكل كامل في نهاية العام الحالي، 
وأن يوم 31 ديسمبر سيكون آخر 

يوم لفرع المصرف في رام الله.

◄ أظهر تقرير صادر عن سلطة 
النقد الفلسطينية (البنك المركزي) 
أن احتياطاتها من النقد األجنبي 

تراجعت في نهاية أكتوبر الماضي 
بنسبة4 بالمئة بمقارنة سنوية، 

لتبلغ نحو 449 مليون دوالر.

◄ أعلنت الشركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية 

أمس أنها أصبحت توفر كامل 
احتياجات القطاع الصناعي من 

الغاز بعد تشغيل المحطة العائمة 
الثانية للتغييز وربطها بالشبكة 

القومية للغاز.

باختصار

} بروكســل – حـــذرت األمم املتحـــدة مـــن أن 
منطقـــة حوض بحيرة تشـــاد التـــي تعاني من 
الفقر واجلفاف وأعمـــال العنف قد تتحول إلى 
مصـــدر حلركـــة هجـــرة كثيفة في حال فشـــلت 
األســـرة الدولية في قمتني مقبلتني حاســـمتني 

حول الهجرة واملناخ، في التوصل إلى حلول.
ويأمل املراقبـــون أن تؤدي القمة األوروبية 
األفريقية في الفاليتا هذا األسبوع وقمة املناخ 
فـــي باريـــس في ديســـمبر، إلى حترك حاســـم 
لصالح دول منطقة الســـاحل جنوب الصحراء، 
والتي تواجـــه جماعة بوكو حـــرام النيجيرية 

اإلسالمية.
وقـــال توبـــي النزر منســـق أنشـــطة األمم 
املتحدة اإلنسانية في املنطقة، إن هناك أسبابا 
كثيـــرة غير قابلة للجدل لتكثف جهود األســـرة 

الدولية لتخفيف األزمة.
وتؤكد الدراســـات أن النزاع مع بوكو حرام 
أدى إلـــى تهجير 2.5 مليون نســـمة من منطقة 
بحيرة تشـــاد، التي حتتـــوي على مخزون ملياه 
الشرب وانحسر حجمها بنسبة 90 باملئة خالل 

نصف قرن.
وقد يحرم اختفـــاء البحيرة جراء التقلبات 
املناخية، ماليني األشـــخاص من املياه الالزمة 
للزراعة والصيد وتربية املواشي والتجارة في 

منطقة تعد نسبة الوالدات فيها عالية جدا. 

جفاف الساحل األفريقي

ينذر بأزمة هجرة جديدة

} رئيســـة صنـــدوق النقد الدولي كريســـتني الغارد في مؤمتـــر صحفي مع وزير املالية القطري علي شـــريف العمادي أمس فـــي الدوحة بعد اجتماعها 
مبسؤولني خليجيني في العاصمة القطرية.

التحفظ على أموال رجال أعمال يصدم األوساط االقتصادية المصرية
[ مخاوف من اتخاذ مزيد من إجراءات التحفظ على أموال المستثمرين [ القرارات تدفع الجنيه إلى التراجع مقابل الدوالر في السوق السوداء

} القاهــرة – قامت قوات األمن مبداهمة منزل 
صالح دياب مؤسس مجموعة بيكو لالستثمار، 
في غرب القاهـــرة، واعتقاله إضافة إلى جنله، 
بعـــد اتهامهما في قضايا فســـاد مالي وإهدار 
املال العام واالســـتيالء علـــى أراض في طريق 
القاهرة اإلسكندرية الصحراوي بسعر بخس.

وعبر اقتصاديون مصريون عن مخاوفهم، 
بسبب طريقة االعتقال التي جاءت بشكل مثير 
للغاية، حيث مت اقتياده فجر أمس من مســـكنه 

إلى املخفر وهو مقيد بسالسل حديدية.
وشـــملت القرارات احلكومية التحفظ على 
أمـــوال 17 رجل أعمـــال، بينهم محمود اجلمال 
والـــد زوجة جمال مبارك، علـــى خلفية قضايا 

فساد.
وتشـــير التحقيقات إلى حصول املتهمني، 
إســـكندرية  مصـــر  بطريـــق  أراض  علـــى 
الصحراوي (غرب القاهرة) بهدف االستصالح 
الزراعـــي تصل إلى 750 فدانا  بأســـعار زهيدة 
وصل ســـعر الفدان إلى 35 دوالرا، بينما يصل 
ســـعرها األصلي إلى أضعاف هذا الرقم، وبدال 
من اســـتصالحها قاموا بتشـــييد مساكن على 

أجزاء منها، ما ضاعف قيمتها املادية.
ويجري التحقيق مع وزير الزراعة املصري 
الســـابق صالح هالل في قضايا فساد وإهدار 
املال العام منذ شهرين، جراء قيامه بتخصيص 
مســـاحات كبيرة من أراضـــي الدولة لعدد من 

رجال األعمال، دون وجه حق.
ورغم أن البالغات املقدمة ضد دياب ترجع 
إلـــى عام 2011 إال أن توقيـــت توقيفه أثار جدال 
واســـعا، وقرأها كثر على أنها رســـالة سلبية 
ضد رجـــال األعمال، وهو ما يؤثـــر على مناخ 

االستثمار املتعثر أصال منذ فترة.
وقال إيهاب ســـعيد العضو املنتدب لشركة 
إن عملية  أصول للوســـاطة املالية لـ“العـــرب“ 

توقيـــف ديـــاب وزمالئه أحدثت صدمة وســـط 
مجتمـــع رجال األعمال، وأرخـــت بظالل قامتة 
على ســـوق املـــال املصـــري، ورجـــح أن تدفع 
مؤشـــراته إلى التراجع، بســـبب عـــزم بعض 
املستثمرين األجانب على اخلروج من السوق.

األجانب  املســـتثمرين  تعامالت  وســـجلت 
صافي بيع واسع أمس في تعامالت البورصة 

املصرية.
وأضـــاف أن نبـــأ توقيف ديـــاب واجلمال 
وغيرهمـــا، تزامن مـــع طرح مصرفـــي األهلي 
ومصر لشـــهادات استثمار جديدة بعائد يصل 
إلـــى نحو 12.5 باملئة، وهـــو عائد يفوق عوائد 
شـــهادات قناة الســـويس اجلديـــدة بنحو 0.5 

باملئة.
جتعـــل  أن  ميكـــن  اخلطـــوة  إن  وقـــال 
املســـتثمرين يترقبـــون لفترة مدى اســـتقرار 
األوضاع في مصر، في وقت تستهدف القاهرة 
فيه جذب اســـتثمارات جديدة، لكـــن مثل هذه 
املمارســـات قد تخيـــف بعض رجـــال األعمال 
املصريني واألجانب، وتفرض عليهم احلذر من 

توسيع استثماراتهم في السوق املصري.
وتستهدف مصر خالل العام احلالي جذب 
اســـتثمارات أجنبية جديدة بقيمة 10 مليارات 

دوالر.
وكان ديـــاب ضمن عدد من رجـــال األعمال 
الذين حتفظـــوا على التبـــرع لصندوق ”حتيا 
مصر“ الذي دعا إلى تأسيسه الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســـي، أمال في توجيه عائداته 
إلقامة مشـــروعات صغيرة واملساهمة في حل 

مشكلة البطالة.
وقـــال اخلبيـــر االقتصـــادي مدحـــت نافع 
إن توقيـــف رجال أعمـــال في هذا  لـ“العـــرب“ 
التوقيـــت قد يرجـــع إلى حاجـــة الدولة لنحو 

3.5 مليار دوالر، بســـبب تأجيل مصر لتطبيق 
ضريبـــة القيمـــة املضافـــة بـــدال مـــن ضريبة 
املبيعـــات. وأوضـــح أن احلكومـــة كانت تضع 
الزيـــادة فـــي املوازنـــة العامة للدولـــة ضمن 
اإليرادات املتوقعة، لكن عملية التأجيل تسببت 
في فجـــوة متويليـــة، ميكن أن تترتـــب عليها 

تداعيات وخيمة.
وأشار إلى أن احلكومة املصرية تبحث في 
دفاترها القدمية لزيـــادة مواردها، بالتالي من 
املتوقع خالل الفترة املقبلة أن يتم التحفظ على 
أمـــوال عدد آخر من رجـــال األعمال املتورطني 
أو املتهمني أو ممن حتوم حولهم شـــبهات في 
قضايا فســـاد، بعد أن بـــدأت بالتصالح معهم، 
من خالل رد جزء من األموال، نظير مصاحلات 

قانونية تهدف إلى تعزيز موازنة الدولة.
وأشـــار إلى أن القبض على دياب وزمالئه 
قد يكون احترازيا، ومتوقع في النهاية أن يتم 

التفاوض معهم، مقابل دفع املبالغ املالية التي 
ســـتقررها احلكومة، مقابـــل التصالح بصورة 

قانونية.
وأوضح حسني صبور رئيس جمعية رجال 
أن احلكومة ال  األعمال املصريـــني لـ“العـــرب“ 
تتســـتر على رجال األعمال، لكن من الضروري 
االنتظار حتـــى تنتهي التحقيقـــات، وعلى كل 
رجل أعمال تســـبب في ضـــرر للدولة أن يقوم 

بإصالح موقفه.
وقال إنه مهما حصل من ترهل، هناك دولة 
قانون في مصر وهناك محاسبة، و“ال أحد فوق 
القانون“ وعلينا االنتظار ليأخذ القانون مجراه 
ونرى النتيجة، ألن القفز عليها اآلن، ستكون له 
تداعيات اقتصادية خطيرة، وانعكاسات سيئة 

على مناخ االستثمار بوجه عام .
وقال محللون في سوق الصرف لـ“العرب“ 
إن ســـعر الدوالر ارتفع مقابل اجلنيه املصري 

فـــي الســـوق املوازية خـــالل تعامـــالت أمس، 
حيث قفز بنحو 0.5 باملئة في السوق السوداء 
مســـجال نحو 8.52 جنيه للدوالر بالسوق، بعد 
أن كان عند مستوى 8.47 جنيه لكل دوالر خالل 

تعامالت السبت.
وقال وســـطاء إن هنـــاك اجتاها من بعض 
رجال األعمال الذين لديهم قضايا مع احلكومة 
إلى شراء الدوالر من السوق املوازية واالحتفاظ 
بـــه بعيدا عن البنوك، خوفا من إصدار قرارات 

بالتحفظ على أموالهم في املصارف.

االعتقاالت تعصف بثقة المستثمرين في االقتصاد المصري

ســــــيطرت حالة من الترقب واحلذر على األوســــــاط االقتصادية املصرية، بعد إعالن اعتقال 
ــــــوا إن طريقة االعتقال ميكن أن تكون  رجــــــل أعمال مصري بارز والتحفظ على أمواله، وقال
لها تداعيات خطيرة على مناخ االســــــتثمارات في البالد، الذي هو بأمس احلاجة إليها بعد 

الضربة الشديدة التي تلقاها قطاع السياحة.

صندوق النقد يدعو دول الخليج إلى فرض الضرائب وإصالح اإلنفاق
قالت كريســـتني الغـــارد مديرة  } الدوحــة – 
صنـــدوق النقد الدولي أمـــس األحد إن معظم 
دول مجلس التعاون اخلليجي الست املصدرة 
للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن 

بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من اآلخرين.
وجـــاءت التصريحات بعـــد اجتماعها مع 
كبار املســـؤولني االقتصاديني في دول اخلليج 

العربية في الدوحة.
وقالت الغـــارد إن كل دول اخلليج بحاجة 
إلـــى مزيد مـــن التعديـــالت علـــى ميزانياتها 
للتكيف مع تراجع أســـعار النفـــط على املدى 
الطويـــل وإن معظمها تبنى سياســـات مالية 
ستســـمح بالقيـــام بتلك التعديـــالت من مركز 
قوة وستحد من تداعياتها على معدالت النمو 

االقتصادي.

وقلص تراجع أســـعار النفـــط والغاز منذ 
العام املاضي إيـــرادات احلكومات من تصدير 
الطاقة مما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز 
امليزانية. وأشارت إلى أن الدول التي ”لم تفعل 
ذلـــك بوســـعها بالتأكيد التعلم ممـــن فعلوا“، 
لكنها لـــم تذكر أي دولة باالســـم. وحثت دول 
اخلليج على ســـن ضريبة للقيمة املضافة على 
مستوى املنطقة بأسرع وقت ممكن ألنها ستدر 
إيـــرادات كبيرة حتـــى عند نســـب منخفضة. 

وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.
وقالـــت الغارد إن احلكومـــات بحاجة إلى 
كبح منو اإلنفـــاق، وإنه ”في ضـــوء احلقائق 
املاليـــة اجلديـــدة، ال يوجـــد مجـــال ملزيد من 
النمـــو في فواتيـــر األجور العامـــة. على دول 
اخلليج مواجهة تلك احلقيقة“. وحضت مديرة 

صنـــدوق النقد الدولي علـــى إجراء ”تعديالت 
ملواجهـــة انخفـــاض أســـعار النفط،  ماليـــة“ 
متوقعة بقاء األسعار على مستوياتها املتدنية 

لسنوات.
وقالت بعد لقائها بوزراء ومســـؤولني من 
دول اخلليج ”نعتقد أن ســـعر النفط سيستمر 
على املســـتوى الذي هو عليه بضع ســـنوات، 
وبنتيجة ذلك، على دول مجلس التعاون إجراء 

بعض التعديالت املالية“. 
وأوضحت فـــي مؤمتر صحفي في الدوحة 
على  أن هذه التعديالت تشمل ”رقابة صارمة“ 
اإلنفاق، ال سيما في ما يتعلق برواتب القطاع 

العام، وتشجيع القطاع اخلاص.
وأضافت ”من وجهـــة نظرنا، على كل دول 
مجلس التعـــاون أن تتابع تنفيـــذ التعديالت 

أو تبـــدأ بتنفيذهـــا“، مشـــيرة إلـــى أن ”حجم 
التعديـــالت وضرورتهـــا“ يختلفـــان بني دولة 
وأخرى. ويتوقع صنـــدوق النقد تراجع النمو 
فـــي دول مجلس التعاون مـــن 3.2 باملئة خالل 
العـــام احلالي إلى 2.7 باملئـــة في العام املقبل، 
وانخفاض عائدات الصادرات بنحو 275 مليار 
دوالر هـــذه الســـنة مقارنة مبســـتويات العام 

املاضي.

حسين صبور:

ال أحد فوق القانون وال بد من 

االنتظار إلى حين ظهور نتائج 

إجراءات التحقيق

اقتصاد
سوق الكويت 

5.776.84

0.11%

4.193.85

1.62%

سوق مسقطسوق قطر

11.221.61

1.90%

3.347.23

3.00%

5.915.43

0.05%

سوق السعودية

6.922.96

0.55%

سوق البحرين

1.246.68

0.30%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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مدحت نافع:

الحكومة تبحث في دفاترها 

القديمة للحصول على أموال 

لتمويل موازنة الدولة

إيهاب سعيد:

قرار التحفظ على األموال 

صدمة لمناخ االستثمار وأدى 

إلى تراجع البورصة المصرية

صندوق النقد يتواقع تراجع 

نمو دول الخليج إلى 2.7 

بالمئة العام المقبل من 3.2 

بالمئة العام الحالي
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ميالدي دخل الفتح اإلسالمي إلى تونس ودخل عقبة بن نافع 

وجنـــده مدينة القيـــروان ومعهم ظهرت الشاشـــية وعرفت 

باسم الشاشية القيروانية وطورها بعد ذلك األندلسيون.

سنة على األقل عمر الســـفينة التي تصنع بالطريقة التقليدية 

فـــي البحريـــن، وذلك بفضل دهنها بزيت الصل املســـتخرج من 

زيت السمك وبمواد أخرى مانعة للتسرب.

ألف شاشـــية تصنع في تونس أي حوالي 50 طنا كإنتاج سنوي 

لحرفيـــي الشاشـــية تباع منها نحـــو 20 ألفا في تونـــس والبقية 

تصدر نحو نيجيريا وليبيا والنيجر. 67060400

د. محمد الجويلي

} تتمّيـــز الشاشـــّية الليبّية عن التونســـية 
احلمراء بلونها األسود الداكن وبالنتوء الذي 
يعلوها من الوسط في ما يقارب السنتمترين. 
وال يتم استعمال صوف األغنام التونسية في 
صنعها ألنـــه ليس بالّنعومـــة الكافية نتيجة 
العوامل املناخيـــة التي تتمّيز بهبوب الرياح 
الرملّيـــة خاصة في الوســـط واجلنوب التي 
تســـّمى بالغربي التي تصّيـــر صوف األغنام 
مجّعـــدا وغيـــر صالـــح لصناعة الشاشـــّية. 
وتتطلـــب صناعة الشاشـــّية الواحدة ما بني 

١٠٠ و١٥٠ غراما من الصوف حسب حجمها.
هـــذا وقـــد دخلـــت الشاشـــّية مـــع الفتح 
اإلســـالمي إلى تونس أي مع دخول عقبة بن 
نافع وجنده مدينة القيروان سنة ٦٧٠ ميالدّي، 
وصارت تعرف باسم ”الشاشّية القيروانية“. 
ولكـــن يعـــود إلـــى األندلســـيني الفضـــل في 
تطويرها عندما جلأ إليها املوريســـكيون أي 
مســـلمو األندلس الذين طردهم ملك األسبان 
فيليب الثالث ســـنة ١٦٠٩ واستوطنوا تونس 
كمـــا اجلزائـــر واملغـــرب وأحيـــوا صناعـــة 

الشاشّية فيها.
وقـــد ظّلت الشاشـــّية لعقـــود طويلة رمزا 
للهوّيـــة الوطنّيـــة فـــي ليبيا وتونـــس، غير 
أّن عـــزوف الرجال عنهـــا بـــدأ تدريجّيا منذ 
املنتصـــف األّول من القـــرن املاضي مع وقوع 
البلديـــن حتـــت نيـــر االســـتعمار، إّال أّنهـــا 
اســـتطاعت أن تصمـــد أمـــام موجـــة فرجنة 
اللباس لـــدى الفئات املتعّلمـــة واملثقفة وظّل 
أغلب الرجال في هـــذه الفترة يرتدونها حّتى 
أّن الشـــاب أو الرجل الذي يتجّرأ على نزعها 
حّتـــى وإن حافظ على اجلّبـــة أو البرنس أو 
احلولي والبلغة احلذاء التقليدي املصاحبني 

في العـــادة لها في هيئة واحـــدة وزّي واحد 
يعتبـــر وكأّنـــه قد حـــاد عن طريـــق اجلماعة 
بالتعبير  وتنّكـــر لهوّيته الوطنّية و“طـــورن“ 
العامي التونسي، أي انسلخ عن جلدته وبدأ 
يتشّبه باملستعمرين األوروبيني تنطبق عليه 
مالحظـــة ابن خلدون ”املغلوب مولع بالتطّبع 

بأخالق الغالب“.
فـــي حني أّن اجلماعة ترنـــو إلى أن تكون 
الغلبـــة فـــي نهاية املطـــاف لها وذلـــك بطرد 
املســـتعمر مـــن أراضيهـــا ولن يتـــّم لها ذلك 
إّال بالتمّســـك بهوّيتهـــا والـــذود عنهـــا. هذه 
الهوّية التي يشـــّكل اللباس بصفة عامة أحد 
مالمحها األساســـّية ولباس الرأس على وجه 
اخلصوص أهّم عالمة هوّية فيه باعتباره أّول 
ما يظهر من اجلســـم وأعاله ومنه اشتّقت كّل 
معاني الرئاســـة والقيادة. ولعّل لهذا السبب 
كانت اجلماعة تتســـامح نســـبّيا في العزوف 
عن اجلّبة والبرنس ولكّنها لم تكن تتســـامح 
فـــي نزع الشاشـــّية التي كان يعتبـــر التخّلي 
عنها مجلبة للعار لصاحبها وأهله وعشيرته.

غير أّن جالء االســـتعمار وتأسيس الدولة 
الوطنّيـــة لم مينعا من فرجنة الذوق واللباس 
في القطرين تدريجّيا وبدأت الشاشـــّية تغيب 

شـــيئا فشـــيئا عن رؤوس الرجال ابتداء من 
سبعينات القرن املاضي حّتى أّنه ميكن القول 
إّنها في طريقها لالنقراض وبقيت حكرا على 
قّلة منهم في البلدين من املســـّنني أو يضعها 
البعـــض مع غيرها من قطع اللباس التقليدي 
األخرى كاجلّبة أو احلولي: اللحاف الرجالي 
األبيـــض مـــن الصوف فـــي األعيـــاد الدينّية 
ولرّمبـــا في بعـــض االحتفـــاالت العامة حيث 
يعمد بعض السياسيني إلى لباسها استمالة 
للعامة وإمياء بتمّســـكه بالثوابـــت الوطنّية 
بحثا عّمـــا ميّده بشـــرعية احلكم وسياســـة 

الشأن العام.
ويجمـــع املهنيـــون على أنه لـــوال تصدير 
الشاشـــّية الســـوداء إلـــى الـــدول األفريقية: 
مالـــي ونيجـــر وخاصة نيجيريا ملـــا بقي في 
سوق الشواشني معّلم شاشّية واحد، وتشير 
أرقام الديوان التونسي للصناعات التقليدية 
إلى أن اإلنتاج الســـنوي حلرفيي الشاشّية ال 
يتعـــدى ٥٠ طنا. وتعادل هذه الكمّية نحو ٤٠٠ 
ألف شاشّية تباع منها نحو ٢٠ ألفا في تونس 
والبقيـــة تصّدر نحو نيجيريا التي تســـتقبل 
وحدهـــا ٨٨ باملئـــة من صـــادرات الشاشـــّية 

التونسية، والبقية نحو ليبيا والنيجر.

ة كغيرها  ورغم احملاوالت إلنقاذ الشاشـــيّ
مـــن املالبـــس التقليدّية من االندثـــار بتنظيم 
يوم وطني في تونس للباس التقليدي يشّجع 
فيـــه على ارتداء اللباس التقليدي مبا في ذلك 
الشاشّية من املسؤولني واملوظفني في الدولة 
وفـــي املـــدارس واإلدارات العامـــة، وســـعى 
أصحـــاب املهنة مـــن الشواشـــني بوحي من 
مصّممي األزياء ومن املختّصني في األسلوبية 
وجمالّية اللباس من خّريجي املعاهد احلديثة 
في املوضة إلـــى خرق منطّيـــة اللون األحمر 
القرمـــزي للشاشـــّية الـــذي عرفـــت بـــه دون 
ســـواه في تونس على مّر األزمـــان، والعدول 
عنه وجتاوزه إلى ألـــوان أخرى مثل األصفر 
واألزرق والرمادي وما توّســـطها من األلوان 

الفاحتة والداكنة بغية استمالة الشباب.
ورغم إحياء الشاشـــّية في ألوان جديدة، 
فإّن العـــزوف عنها ما انفّك يتعاظم يوما بعد 
يـــوم رغـــم أّن إخراجها في ألـــوان جديدة قد 
عرف بعض النجاح مـــع نهاية القرن املاضي 
وبدايـــة القرن اجلديـــد، ولكّن هـــذه التجربة 
واحملاولـــة اإلحيائّيـــة ســـرعان مـــا اعتراها 
الفشـــل ولم تتمّكن الشاشّية حّتى في ألوانها 
اجلديدة مـــن مزاحمة الطرابيـــش والقبعات 

املعوملـــة واملكتســـحة لـــألذواق واألســـواق. 
غير أّن عجز الشاشـــّية التـــي يصطلح عليها 
شـــعبّيا في تونس بالكبوس -لكونها تكبس 
الـــرأس وتلّفه- عـــن االســـتمرارّية وترّنحها 
أمام ضربات الزمن، لم يحل دونها والتشـــّبث 
بالبقاء في مستوى الرمز وأن جتد مالذا آمنا 
ميكنهـــا من الدميومة فـــي املتخّيل اجلماعي 
واألمثال الشـــعبية، بحيث يقـــال تعبيرا عن 
صداقة شـــخصني يتالزمان تـــالزم املرء لظّله 
”رأســـان في شاشّية“ وملن يشعر باألنفة وعّزة 
النفـــس والنجاح رغم كيـــد الكائدين ”معنقر 
ومن يخاتل الناس ”يحّط شاشـــّية  الكبوس“ 
هـــذا على رأس اآلخـــر“. الشاشـــّية مادة في 
طريقها إلى االندثار ولكن في مســـتوى الرمز 

ستظّل على األرجح، موجودة على الدوام.

الشاشية صمدت أمام االستعمار ولم تصمد بعد تغير الذوق العام
[ محاوالت إنقاذ اللباس التقليدي لم تحل دون عزوف الشباب عنه [ الدفاع عن الهوية الوطنية جعل المجتمع ال يتسامح مع نزع الشاشية 

 الشاشية التقليدية بدأت تندثر من الحياة اليومية لذلك نقص تعاطيها كصناعة تقليدية

الشاشــــــّية هي عبارة عن طاقية مســــــتديرة 
ــــــع من الصــــــوف وتعتبر من  الشــــــكل تصن
املكّونات الرئيسية للباس الرجال التقليدي، 
ــــــة والبرنس  ــــــس من اجلّب ــــــف في تون ويتأّل
و“البلغــــــة“ (خّفان مصنوعــــــان من اجللد)، 
وفي ليبيا من احلولي األبيض والســــــروال 
ــــــع  وتصن الســــــوداء.  ــــــة  والفرمل ــــــي  العرب
الشاشّية في تونس منذ العصور الوسطى 
ــــــوط صوف الغنم الناعــــــم التي يّتم  من خي
اســــــتيرادها من فرنســــــا ويشــــــرف عليها 

شواشون ورثوا هذه احلرفة أبا عن جّد.

} املنامة - اليوم لم تعد ورش صناعة السفن 
كما في السابق طاغية على املشهد الصناعي 
البحريني ولم تعد تلك الســــفن املصنوعة من 
اخلشــــب والتــــي تلصق أجزاؤهــــا باخلياطة 
موجودة على الســــواحل البحرينية كما على 
الســــواحل العربية بل أصبحت جميع السفن 
متشــــابهة مصنوعــــة مــــن احلديــــد والفوالذ 
وبأعلى تقنيات الصناعــــة والتركيب وهو ما 

جعلها تتشابه وبال هوّية.
كانت السفن البحرينية قدميا مثاال للهوّية 
(التســــمية  القالفني  والحتــــراف  البحرينيــــة 
احمللية لصانعي الســــفن) فيها وإبداعهم في 
تطويرها من ســــفن بسيطة صغيرة، تستعمل 
للصيــــد بطــــرق بدائيــــة وبحمولــــة صغيرة 
لكميات قليلة، إلى جعلها ســــفنا بأحجام أكبر 
قادرة على رفع حموالت كبيرة مما يتم صيده 
لتستعمل في ما بعد لنقل البضائع وللتجارة 

البحرية.
فالهوّيــــة البحرينيــــة ارتبطــــت على مدى 
عصــــور بالبحــــر ومبــــا ابتكره اإلنســــان من 
ممارســــات ومــــن صنائــــع وعــــادات وتقاليد 
ومهــــن يغلــــب عليهــــا طابع البحــــر واملالحة 
حيث وجدوا أنفســــهم مدفوعــــني إلى حتدي 
قوة البحر ليخلقوا من ثرواته مصدرا للحياة 
وللعمل وللغذاء، فهــــو ميثل إلى اليوم مكونا 
أساسيا في جميع وجوه حياتهم االقتصادية 
وقد  واحلضاريــــة  والثقافيــــة  واالجتماعيــــة 
ارتبــــط ارتباطا وثيقــــا بذاكرتهــــم وبتراثهم 

الشعبي.
وبحكم موقع مملكــــة البحرين اجلغرافي 
وشــــواطئها املمتــــدة فقــــد عرفــــت باعتبارها 
مركــــزا من مراكــــز التجارة البحريــــة، ونقطة 

عبور رئيســــية بني مناطق اإلنتاج في الشرق 
ومناطق االســــتهالك في اخلليج وفي أوروبا 
والغرب خالل فترة تاريخية سابقة، وساعدها 
فــــي ذلك براعة احلرفيني في صناعة الســــفن، 
والذين كانوا يعتبــــرون روادا في هذه املهنة 
ملهاراتهم التي فاقت جميع بنائي الســــفن في 

اخلليج ككل.
ألجل هــــذا كلــــه حتــــرص الســــلطات في 
البحريــــن خاصة منها املســــؤولة عن الثقافة 
والتراث وعن احلــــرف اليدوية على احملافظة 

علــــى هذه الصناعة من خالل بعض احلرفيني 
املهــــرة الذيــــن برعــــوا فــــي صناعة الســــفن 

اخلشبية بشكلها التقليدي. 
الذيــــن  احلرفيــــني  تدعــــم  اليــــوم  وهــــي 
يصنعونهــــا بأحجام مصغرة لتســــتعمل في 
الديكور وليقتنيها زوار اململكة والســــائحني 
ويحملوها معهم ملختلف أنحاء العالم لتصبح 
مبثابة جواز ســــفر يعرف ويذكــــر كل من تقع 
عينه عليها بتاريــــخ البحرينيني وببصماتهم 

املميزة في تطوير بناء السفن.
وقد كانت صناعة السفن تتركز في مدينتي 
املنامة واحملرق وأشهرها ما كان موجودا في 
النعيــــم ورأس الرمان، أمــــا احملرق فقد كانت 
مركز هذه الصناعة التي انتشرت في مناطقها 
الســــاحلية املواجهة للمدينة حيث ميارســــها 
القالفون املهــــرة. وتقوم هــــذه الصناعة على 
األخشــــاب املســــتوردة من الهند وهي أنواع 

خاصة من خشــــب الســــاج والصنوبر املقاوم 
للرطوبــــة، ويعتمد فــــي صناعتها على أدوات 
النجــــارة مثــــل املجــــدح والقــــدوم واملنشــــار 

وغيرها.
ومتر صناعة الســــفينة عبر مراحل دقيقة 
متتالية حيث تنطلق بتحديد القالف حلجمها 
من حيث الطول والعرض واالرتفاع بحســــب 

نوعها والغاية التي ستستخدم لها. 
ووفق قياسات متناهية الدقة حتفظ توازن 
الســــفينة عند اإلبحار تنطلق عملية البناء في 

الشاطئ الذي ستبحر منه بعد أن تكتمل. 
وبعد قطــــع اخلشــــب وتفصيلــــه على يد 
القالف املاهــــر الذي لم يدرس ال التصميم وال 
الهندســــة يتم البدء في عملية تركيب الهيكل 
وهــــو العمود  الرئيســــي وبتثبيت ”البيص“ 
الفقري للســــفينة، مرورا إلــــى تثبيت األلواح 
اخلارجيــــة وبعد ذلك يتم تركيب ”الفنة“ وهي 
ســــطح الســــفينة، ومن ثم يثبت ”الدقل“ وهو 
الصاري وتختتم عملية الصناعة باســــتخدام 
وأنــــواع خاصة من الغزل  القطن أو ”الفتيل“ 
املدهون والغارق بالزيت أليام ورمبا شــــهور 
وتتم عملية ســــد الفراغات والدهن اخلارجي 
بزيــــت الصــــل املســــتخرج من زيت الســــمك 
وأنــــواع أخــــرى من املــــواد املانعة للتســــرب 
والتي تطيل عمر الســــفينة ليصل أحيانا إلى 

ما بني ٦٠ و٨٠ عاما.
ومبجرد االنتهــــاء من صناعة الســــفينة، 
والتي إن كانت كبيرة احلجم تأخذ وقتا طويال 
قد يصل إلى أسابيع وأشهر، يتم إنزالها إلى 
البحــــر بطريقة يدوية أيضــــا وباالعتماد على 
أخشاب توضع كالسكة لتوصلها من الشاطئ 
إلى مياه البحر مبشاركة عدد هام من الرجال 
حتــــى يتمكنوا مـــــن حتريكهــــا ودفعها نحـو 

املاء. 
وكانت هذه العملية مبثابة احتفالية كبرى 
يعم فيها الفرح باستكمال القالف للقطعة التي 
بــــذل أياما من عمره وهو ينتظر رؤيتها تبحر 
في وقــــار واتــــزان وكانت األصــــوات تتعالى 
مرددة األهازيج الشعبية املعبرة عن االبتهاج.

وتعد هــــذه الصناعة من أهــــم الصناعات 
التقليديــــة التــــي اشــــتهر بها أهــــل البحرين 
وذلــــك لتلبيــــة احتياجــــات املجتمــــع التــــي 
فرضتها طبيعة اجلزيــــرة البحرية، بداية من 
صيد األســــماك والغوص واســــتخراج اللؤلؤ 
وانتهــــاء بنقل املياه والبضائــــع والركاب من 
وإلى شــــواطئ اخلليج املختلفة حتى اكتسب 
العاملــــون بها وضعا اجتماعيا وماديا أهلهم 
ليكونــــوا رمــــوزا في مجتمعهم لذلك اشــــتغل 
كثير من البحرينيني في هذه املهنة وتوارثوا 
ورشــــها وحرفيتها جيال عن جيل قبل دخول 

الصناعات احلديثة للدولة.
وال شــــك أن احترافية القــــالف البحريني 
تبــــدو جلية إذا قارنا بــــني ما يصنعه وبني ما 
يتوفر له من مواد ووســــائل بسيطة تساعده 
فــــي شــــغله، فهو لم يكــــن ميلك مــــن األدوات 
غير املنشــــار بأنواعه، واملجداح، أي املثقاب، 
والقــــدوم، والرندة أو ما يعــــرف بالفارة اآلن، 
وامليبــــر الذي كان يســــتخدم كإبــــرة خلياطة 
الغزل ونســــج الشــــراع، إال أن القــــالف ابتكر 
بهذه املواد البسيطة أنواع متعددة من السفن 
وهو من الســــفن  منها ما يعرف بـ”البانوش“ 
املخصص  متوســــطة احلجــــم، و”الشــــوعي“ 
فقط للصيد، و”البتيلة“ وهي الســــفن الكبيرة 
مبقدمــــة منحنيــــة وكانت تســــتخدم للغوص 
والســــفر، و”البوم“ وهو النــــوع األكبر حجما 
واألكثر تنوعا في االســــتخدام ســــواء للصيد 
أو الغــــوص أو الســــفر البعيــــد وكذلــــك نقل 
البضائع، و”اجلالبوت“ املخصص الستخراج 
اللؤلــــؤ، و”البقارة“ وهي من الســــفن الكبيرة 

التي توقفت صناعتها اليوم.

صناعة السفن التقليدية في البحرين مهنة برع فيها األجداد وأهملها األحفاد

صناعة السفن التقليدية في البحرين بلغت درجة عالية من االتقان

إلى  مادة في طريقها  الشاشية 

االندثار ولكن في مستوى الرمز 

مــوجــودة  األرجـــح  على  ستظل 

على الدوام

◄

ـــم يــوقــف  جــــالء االســتــعــمــار ل

وبدأت  واللباس،  الــذوق  فرنجة 

الــشــاشــيــة تــغــيــب ابـــتـــداء من 

سبعينات القرن املاضي

◄

الهوية البحرينيـــة ارتبطت بالبحر 

وبما ابتكره اإلنسان من ممارسات 

ومن صنائع وعادات وتقاليد ومهن 

يغلب عليها طابع البحر

◄

عرف البحرينيون صناعة السفن منذ مئات السنني وبرعوا فيها ألن البحر كان مورد رزقهم 
األول ولكــــــي يتمكنوا من اســــــتغالل ثرواته مبا يلبي حاجياتهم حرصــــــوا على توفير أدوات 
ووسائل الصيد التي متكنهم من ذلك. هذا ما جعل صناعة السفن تزدهر في مملكة البحرين 
وتنتشــــــر منها إلى بقية دول اخلليج. غير أن هذه الصناعة اليدوية للسفن اخلشبية القدمية 

تراجعت اليوم وأصبحت من الصناعات التقليدية اآليلة لالندثار.

ّ



} أنقــرة - قامـــت القـــوات األمنيـــة التركية 
باعتقال أكثر من 35 شخصا في األيام األخيرة 
الماضية لالشتباه في انتمائهم إلى تنظيم ما 
يســـّمى بالدولة اإلســـالمية الذي يركز نشاطه 
في شـــمال ســـوريا علـــى الحدود مـــع تركيا. 
ولكـــن العديد من المراقبيـــن يؤكدون أن هذه 
الحملة ليســـت ســـوى دعاية إعالمية تســـبق 
اجتماع مجموعة العشـــرين التي ســـتقام في 
مدينـــة أنطاليـــا التركيـــة بعد أيـــام. في حين 
تؤكد العديدة من اإلشـــارات تورط المخابرات 
التركية في صناعة شـــق واسع من الجهاديين 

في داعش لصالح مناوراتها في المنطقة.
وقد كشفت اعترافات بعض مقاتلي تنظيم 
ما يســـّمى الدولة اإلســـالمية، أن التنظيم أقام 
في منطقة حدودية بين ســـوريا وتركيا مخّيما 
لتدريب االنتحاريين. ويقـــول أحد الموقوفين 
الفرنســـيين فـــي اعترافاته، إنـــه كان في هذا 
المخّيـــم وشـــاهد مجموعات تتلقـــى تدريبات 
وخبـــرات عســـكرية ليتم في ما بعد إرســـالها 
إلى لبنان ومناطق أخرى. وكشفت المعلومات 
أيضا عن إنشـــاء معســـكرات تدريب لعناصر 
القاعدة والســـلفية من األتراك، ومّمن يسّمون 
بالمجاهديـــن العرب فـــي منطقة وزيرســـتان 
الواقعة شـــمال باكســـتان، ليتم إرسالهم إلى 

سوريا بعد إتمامهم فترة التدريب هناك.
 وتقـــول تقاريـــر صحفيـــة إن المئـــات من 
الجهادييـــن يتم اإلبقاء عليهـــم في بيوت آمنة 
بجنـــوب تركيا قبل تهريبهـــم عبر الحدود إلى 

سوريا.

وكاالت اســـتخبارات إقليميـــة قريبـــة من 
حكومة رجب طيب أردوغان، كشفت أيضا عن 
تلعبه أنقرة لتكـــون نقطة عبور  دور ”خفـــي“ 

لهؤالء الجهاديين من وإلى أوروبا وسوريا.
ونجـــح تنظيـــم القاعدة في تأســـيس أول 
قواعده في تركيا، العضو في حلف الناتو، كما 
أسس التنظيم فروعا له في سوريا متكونة من 
منشآت ومعسكرات تدريب ومساحات للرماية، 
جزء كبير منها على األراضي التركية. وحددت 
المصـــادر المعلوماتية ثالثـــة مواقع تحتوي 
على معســـكرات تدريب وتجنيـــد للجهاديين 
فـــي تركيـــا. الموقـــع األول يوجد فـــي مدينة 
”كرمـــان“ التي تقع وســـط األناضـــول بالقرب 
من إســـطنبول، والثاني في مدينة ”أوزمانيا“ 
اإلســـتراتيجية بالقرب من القاعدة العسكرية 
التركية األميركية المشتركة في عدنان ومنطقة 
التركي على  وسط آسيا إلى ميناء ”ســـيهان“ 
البحر المتوســـط، بينما يقع الثالث في مدينة 

”سان ليلورفا أورفا“ جنوب غرب تركيا.
وفي سياق متصل، وفي إطار التوصل إلى 
حل مشـــترك للتعامل مع تهديد ”الجهاديين“ 
الذين يسافرون إلى سوريا بهدف القتال، سبق 
لبلجيـــكا أن دعت خالل العـــام 2014 إلى عدة 
اجتماعـــات، أولها كان في مايو 2014 تمت فيه 
دعوة الدول األوروبية التســـع المعنية بملف 
”الجهادييـــن“ األجانب في ســـوريا وبحضور 
ممثلين عن الواليات المتحدة وتركيا وتونس 
والمغـــرب واألردن، وفي هذا الســـياق أفادت 
الداخليـــة البلجيكيـــة، بأن التعامـــل مع ملف 
العائدين من المقاتلين في ســـوريا يشكل أحد 
أهم المشـــاغل الحالية، مشـــيرة إلى أن وجود 
مرتكز لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا (أي 
تركيا)، يعتبر مشكلة جديدة طرحها النزاع في 

سوريا.
يذكـــر أن مســـؤولين أتراكا ســـبق لهم أن 
صّرحوا بأن حياة بومدين، شـــريكة كوليبالي 

الذي اقتحـــم المتجر اليهودي شـــرق باريس 
بالتزامن مع عملية شـــارلي إبيدو في 7 يناير 
2015، كانـــت في تركيـــا قبل خمســـة أيام من 
الحـــادث. ونقلـــت وكالة أنبـــاء األناضول عن 
وزيـــر الخارجية مولود جاويـــش أوغلو قوله 
فـــي مقابلة صحفيـــة ”إن بومدين وصلت إلى 
إسطنبول قادمة من مدريد في الثاني من يناير 
2015، ولـــم تتلـــق تركيا أي طلـــب من باريس 
بمنع دخولها“. وأضاف ”توجد صورة لها في 
المطار وبعد ذلك أقامت مع شـــخص آخر في 
فندق، وعبرت إلى سوريا في الثامن من يناير 
2015، نســـتطيع قول ذلك بناء على تسجيالت 

هاتفية“.
وتطرح هذه المعلومات المسّربة والمعلنة 
مـــن حكومات وأجهـــزة اســـتخبارات العديد 
من التســـاؤالت عـــن الدور الـــذي تلعبه تركيا 
فـــي تزويـــد المنطقـــة بالجماعـــات اإلرهابية 
وتغذيتهـــا وحول الســـبل الكفيلـــة بالقضاء 
عليهـــا في ظل النظـــام التركـــي الحالي الذي 
يروج للغرب على أنه يحارب اإلرهاب في حين 

يتغاضى عن معسكرات ميدانية في تركيا.
وتقول بعض اآلراء في هذا الســـياق، مثل 

تحليل الباحث جاسم محمد في كتابه ”داعش 
أمن الدولة التركية فـــي العهد اإلخواني“، إن 
تركيـــا تعتبر من الدول العميقـــة في المنطقة 
واســـتخباراتية،  عســـكرية  مؤسســـة  وتملك 
”وهذا يعني أن االســـتخبارات التركية تمسك 
ربما ببعض قيـــادات التنظيم وتتعامل معهم 
اقتصاديـــا كبيـــع النفـــط من تركيـــا والعراق 
وإقامـــة  الحـــدود  عبـــر  المقاتليـــن  وتدفـــق 
معســـكرات تدريبية، باإلضافة إلـــى أن تركيا 
تعتبـــر مـــالذا ومحطة عبـــور بالنســـبة إلى 
داعش، فمن خاللهـــا يتمكن التنظيم من إدارة 
شبكة من الشركات والعمالء وغسيل األموال، 
لتظـــل أنقرة فـــي النهاية بوابـــة التنظيم إلى 

العالم أيضا“.

} القاهــرة - قالت مشـــيخة األزهر في مصر، 
إنهـــا ”الحظت أن هناك أمـــواال تضخ لتحويل 
الشـــباب المصـــري إلـــى المذهب الشـــيعي“، 
محـــذرة من أن ”هذا األمر قد يـــؤدي إلى فتنة 
وإراقة دماء فـــي البالد“. وقد كان هذا التنبيه 
مرتكـــزا إلى أن مصر تعتبر ”بالد ســـنة“، ولم 
يشـــر األزهر إلـــى أن التعاطي مـــع التيارات 
الدينية التي تنشـــط بشكل مشـــبوه، يجب أن 
يخضع لقانون الدولـــة المدنية وليس لمنطق 

طائفي بين سنة وشيعة.
وبحسب بيان لمشـــيخة األزهر، قال أحمد 
الطيب شـــيخ األزهـــر ”إننا الحظنـــا أن هناك 
أمـــواال تضـــخ (لم يحـــدد حجمهـــا)، لتحويل 
شباب أهل السنة إلى المذهب الشيعي، وهذا 
مـــا نعترض عليه، ألن هذا األمر ســـوف يؤدي 
بالضـــرورة إلـــى فتنـــة وإراقة دمـــاء في بالد 
أهل الســـنة، وهو ما يرفضه األزهر“. وأضاف 
الطيـــب، ”حديث األزهر هذه األيـــام عن تفنيد 
االتهامات التي وجهها بعض المنتسبين إلى 
المذهب الشيعي ضد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وســـلم، وضد أم المؤمنين عائشـــة 

رضي الله عنها، ال يخدم سياسة معّينة“.
وحول ســــبب مواجهة التشــــيع في مصر، 
قال الطيب ”األزهــــر يتحدث في هذه القضايا 
ليتصــــدى للعبــــث بوحدة األمة اإلســــالمية“، 
فيما وجه حديثه إلى إيــــران قائال، ”أخرجوا 
الدين من أالعيب السياســــة، وأنفقوا أموالكم 
الفائضة عن حاجتكم على الفقراء والبؤســــاء 
الذين أضّرتهم الحروب“. ودعا شــــيخ األزهر 
مجــــددا علماء األمــــة إلى ”االجتمــــاع إلعالن 
حرمــــة قتل الشــــيعي للســــني، وقتل الســــني 

للشيعي“.

وفـــي 22 أكتوبـــر الماضي، قـــررت وزارة 
األوقـــاف غلق ضريح الحســـين لمـــدة 3 أيام 
”منعـــا لطقوس شـــيعية“ في عاشـــوراء. وقال 
البيان إن ”مديريـــة أوقاف القاهرة قررت غلق 
ضريح الحسين منعا لألباطيل الشيعية التي 
تحدث يوم عاشـــوراء، وما يمكن أن يحدث من 
طقوس شـــيعية ال أصل لها في اإلســـالم، وما 

يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكالت“.
وســـبق أن أكـــد مفتـــي الديـــار المصرية 
األســـبق علي جمعـــة وجود حـــرب خفية بين 
الخاليـــا التـــي تحاول اســـتقطاب مجموعات 
إلـــى المذهب الشـــيعي في مصـــر، مثنيا على 
أن اســـتقطاب الشـــباب يتـــم عبر المســـاجد 
يرتادهـــا  التـــي  الصوفيـــة  والفضـــاءات 
المواطنون بشـــكل عادي وتلقائـــي مثل مقام 

”الحسين“ في القاهرة.
وتقـــول شـــهادات إن االنتشـــار الشـــيعي 
المفعم بخلفية سياسية في مصر كان أساسه 
الطلبـــة القادمون من دول عربيـــة ذوو خلفية 
طائفية شـــيعية سياســـية. وفي هذا السياق 
أشـــار الكاتـــب المصـــري المتشـــيع صالـــح 
الوردانـــي إلـــى ذلك بقوله ”بعـــد خروجي من 
المعتقـــل في منتصـــف الثمانينـــات احتككت 
بكّم من الشـــباب العراقي المقيم في مصر من 
المعارضة وغيرهم، وكذلك الشباب البحريني 
الذين كانوا يدرسون في مصر، فبدأت التعرف 
على فكر الشـــيعة وأطروحة التشيع من خالل 
مراجـــع وكتـــب هـــم وّفروها لي ومـــن خالل 
اإلجابـــة على كثيـــر من تســـاؤالتي وقد دارت 
بيننا نقاشـــات كثيرة“. كما أكد مبروك عطية، 
أســـتاذ ورئيس قســـم الدراســـات اإلسالمية 
بجامعة األزهر، أن سبب انتشار المد الشيعي 
فـــي الفتـــرة األخيرة مـــرده انتشـــار القنوات 
الفضائيـــة الشـــيعية التي أصبحـــت من أهم 
وسائل الترويج للفكر الشيعي، كما أنها زادت 

من االحتقان بين الطرفين.
ولكـــن في المقابل، يؤكـــد عدد من الخبراء 
أن سياســـة األزهر في مواجهة مالمح التشكل 
الطائفي الغريب عن مصر ليســـت السياســـة 

المأمولـــة لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف، إذ ال يعدو 
خطاب األزهـــر بدوره أن يكون طائفيا منطلقه 
ما يســـّمى ”الدفاع عن المجال الســـني أو عن 
ســـنية مصر“، وهـــو أمر ال يســـتقيم إذا أراد 
المصريون الدفاع عن أمن الدولة واالســـتقرار 

بأن يكون خطابهم طائفيا أيضا.
فعنـــد إحصاء العـــدد من البيانـــات التي 
أصدرتهـــا مؤسســـة األزهـــر فـــي مـــا يتعلق 
باالعتـــداءات علـــى المســـاجد ودور العبادة 
فـــي بعـــض الـــدول العربية، فإن خطـــاب تلك 
أهل  البيانات يركز باألساس على ”مظلومية“ 
الســـنة في المناطق التي فيها أكثرية شيعية 
من ناحية المذهب، وهذا التمييز بين الســـنة 
والشيعة في اتخاذ المواقف أّثر على الصورة 
التـــي يمتاز بها األزهـــر لكونه مرجعية علمية 
ودينيـــة، ليظهر وكأن األزهر مؤسســـة دينية 
موجهة إلى مخاطب ســـني، وهـــو المخاطب 
الطائفي الوحيد المعني بخطاب األزهر وهذا 
أمر ”ال يؤســـس إلى إشـــعاع عالمي لمؤسسة 
األزهر الداعمـــة للنفس المدني والعقالني في 
التعاطي مع الشـــأن الديني والسياسي“، كما 
صـــرح بذلك محمد أبو زيد األمير رئيس قطاع 

المعاهد األزهرية.

وأضاف العديد من المراقبين أن الخطاب 
األزهري يجب أن يتغير بشـــكل جذري انطالقا 
مـــن تغيير رؤيته إلى الواقـــع الديني وعالقته 
بالسياســـة والحياة. إذ يقول هشـــام النجار، 
وهو باحث في خطاب الجماعات اإلســـالمية، 
إن ”التعاطي مع شـــأن المســـلمين في العالم 
وانتشارهم وكيفية تعاملهم بعضهم مع بعض 
يجـــب أن يخضع لفلســـفة واحـــدة ومقاييس 
واحدة في التعامل، فمسألة مواجهة االنتشار 
الشيعي السياســـي في مصر ليست مناقضة 
لضرورة مواجهة التطرف السني والجماعات 

اإلرهابية في مناطق عديدة من العالم“.
وقد علق النجار على الخطاب األزهري في 
الســـنوات الماضية التي أعقبت ثورتي يناير 
ويونيو بأنه «خطاب بدأ يتلمس الطريق نحو 
اســـتيعاب مدنية الدولة لكن دون أن يستوعب 
ذلك بشكل كامل»، وهو األمر الذي طبع ارتباكا 
واضحا علـــى خطاب األزهـــر و»انتقائيته في 
تناول قضايا المســـلمين فـــي العالم» خاصة 
في ما يتعلق بالطائفية في العراق التي انحاز 
األزهر إلى الســـنة فيها حسب التحليل الكمي 
لبيانات وتصريحات مشـــايخ األزهر وشيخه 

أحمد الطيب.

وما زاد من غموض خطاب األزهر وطبيعة 
دوره الفعلـــي فـــي مقاومة أســـلمة المجتمع 
والدولـــة من قبـــل أي تيار ديني ينشـــد لعب 
دور سياســـي (ســـواء ســـني أو شـــيعي) هو 
أن األزهـــر ذاتـــه ال يزال يصر على «وســـطية 
اإلســـالم واعتداله» وهذا األمر يعد لبســـا في 
ذاتـــه باعتبـــار أن المتقبل لهـــذا الخطاب «لن 
يفهم بشـــكل واقعي وملموس وسلوكي معنى 
الوســـطية في الدين» حســـب تصريح الباحث 
في الجماعات اإلســـالمية أحمـــد بان. وتعتبر 
الوســـطية واالعتدال من أكثـــر المصطلحات 
تداوال لدى علماء األزهر دون أن يتم تعريفهما 
بشـــكل مبسط حتى يتمكن المتلقي من ترجمة 

الخطاب إلى سلوك.
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التشيع السياسي في مصر يضع األزهر أمام استحقاقات تجديد الخطاب
[ التصدي للتشيع السياسي ال يتم عبر خطاب طائفي مضاد  [ األزهر إليران: أخرجوا الدين من أالعيب السياسة

◄ احتج ناشطون حقوقيون 
غالبيتهم من النساء في العاصمة 
األفغانية كابول، على رجم عناصر 
من حركة طالبان لفتاة عمرها 19 
عاما في بلدة فيروز كوه بوالية 

غور غربي أفغانستان، بتهمة 
الزنا.

◄ قالت محطة ”إن.بي.سي“ 
نقال عن مسؤولين أميركيين، إن 
اتصاالت بين قيادات في تنظيم 

الدولة اإلسالمية في الرقة بسوريا 
وأشخاص في شبه جزيرة سيناء، 

تم رصدها تضمنت التباهي 
بإسقاط الطائرة الروسية.

◄ قال مصدر عسكري في النيجر 
إن أكثر من 30 مدربا عسكريا 

أميركيا وصلوا إلى وسط النيجر 
للمساعدة في تدريب القوات 

المحلية على قتال جماعة بوكو 
حرام اإلرهابية في المنطقة.

◄ تنظيما القاعدة في بالد 
المغرب اإلسالمي والقاعدة 

في بالد الجزيرة قاال في بيان 
مشترك، إن التنظيم المركزي 

للقاعدة ال يعترف بشرعية الخالفة 
التي يدعيها تنظيم الدولة 

اإلسالمية، وأن القاعدة أحق 
بإعالن تلك الخالفة.

◄ أعلنت الحكومة المحلية في 
إقليم أتشيه اإلندونيسي المحافظ، 

إن اإلقليم بدأ في تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية، وقال رئيس 

الدائرة القانونية للشريعة إنه 
على غير المسلمين االختيار بين 

الشريعة أو القانون العادي.

عبـــر  يتـــم  الشـــباب  اســـتقطاب 

الصوفية  والفضـــاءات  املســـاجد 

يرتادها املواطنون بشـــكل  التي 

عادي وتلقائي

◄

مواجهـــة  فـــي  األزهـــر  سياســـة 

التشـــكل الطائفـــي الغريـــب عن 

مصر، ليست السياســـة املأمولة 

لتحقيق ذلك الهدف

◄

املئات من الجهاديني يتم اإلبقاء 

عليهـــم فـــي بيـــوت آمنـــة بجنوب 

تركيا قبل تهريبهـــم عبر الحدود 

إلى سوريا

◄

االستخبارات التركية تمسك ربما 

ببعض خيـــوط قيادات التنظيم، 

وتتعامل معهم اقتصاديا

◄

باختصار

«الخاليا التي تســـعى إلى فرض املذهب الشـــيعي في مصر، تستغل 

التدين الفطري للشـــعب لتبث مبادئها وتتسرب من خالل أنشطتها 

الثقافية واالقتصادية إليه».

ماهر فرغلي
باحث مصري في اجلماعات اإلسالمية

«جامع األزهر شـــهد منذ تأسيسه العديد من التحوالت في مضامينه 

ونظرتـــه للمذهبية في اإلســـالم، لكن ما بقي في القـــاع هو أن األزهر 

كان دائما منارة للعلم الشرعي اإلسالمي العقالني».

أحمد عبدالرحيم
باحث سوداني في العلوم اإلسالمية

«هناك إشـــارات توحـــي بأن تركيا إن لم تكن تدعم داعش مباشـــرة، 

فإنها تســـكت عـــن تحركاته املريبـــة على كامل الشـــريط الحدودي 

معها، وهذا خطر إستراتيجي وجب التفطن إليه». 

حسني هريدي
مساعد وزير اخلارجية املصري األسبق

التشيع السياسي في مصر تحركه أجهزة إقليمية ومواجهته ال تكون بخطاب طائفي آخر

 أجانب قبض عليهم وهم بصدد العبور عبر تركيا لاللتحاق بعناصر داعش في سوريا

اعترافات وتسريبات استخباراتية تكشف الدور التركي في احتضان داعش

ــــــدة تعنى بالدفاع  ــــــرى في الوطن العربي وظائف عدي قد تكون للمؤسســــــات الدينية الكب
عن األمن والســــــلم االجتماعيني املتعلقني باملمارســــــة الدينية للناس، وهي وظيفة أساسية 
من الوظائف املناطة بعهدة املؤسســــــات الدينية الرشــــــيدة. لكن إذا تعلق األمر بالتعاطي 
املنقوص مع الظواهر الدينية املتعلقة بالسياســــــة، فإن دور احلماية قد ينقلب إلى الضد، 
ولعل  تعاطي مؤسســــــة األزهر مع االنتشــــــار الشيعي في مصر من زاوية نظر سنية يعد 
تعاطيا خطيرا ألنه يغذي الطائفية بشــــــكل آخر، وهذا اإلشــــــكال يعيد وضع األزهر أمام 
مهمــــــة جتديد اخلطاب الديني برمته وذلك مــــــن مواجهة جذرية للتدخل الديني في املجال 

السياسي.

حملة مرّكزة يشــــــنها األمن التركي على بعض العناصر املشــــــتبه فــــــي انتمائها إلى تنظيم 
ــــــم املغمور بدأ في االنتهاء  ــــــة اإلســــــالمية اإلرهابي، توحي مؤخرا بأن دور هذا التنظي الدول
مبجرد إيجاد حوافز دولية للبحث في حل لألزمة السورية. وتكشفت هذه احلملة عن عالقة 
ــــــم داعش، عززتها اعترافات املوقوفني وتقارير بعض أجهزة  ما بني األجهزة التركية وتنظي

االستخبارات اإلقليمية.



} توفي أمس األحد، في العاصمة الفرنسية، 
الشاعر العراقي الكبير عبدالرزاق عبدالواحد، 
بعد أن عاش قرابة تســـعة عقود، شاهدا حيا 
على العـــراق وتحوالته، ومســـاراته الفكرية 
والسياســـية والروحية، وكان عبدالواحد قد 
غادر العـــراق مضطرا بعد االحتالل األميركي 
لبـــالده، وبعـــد تلقيـــه تهديـــدات بالقتل من 
الميليشـــيات الطائفية، أجبرته على االنتقال 
إلى كل من دمشـــق وعمان والواليات المتحدة 

وفرنسا.
لـــم يكـــن عبدالـــرزاق عبدالواحـــد مجرد 
شـــاعر وريث لعراقـــة القصيـــدة العربية في 
بـــالد الرافدين، بل كان جســـرا مـــن االتصال 
مـــع الروح الحضاريـــة للعراق التـــي تمثلها 
طوائفه وأديانه، وهو ليس فقط سليل الطائفة 
الصابئـــة المندائيـــة، بـــل كان الرجـــل الذي 
اختارته طائفته إلعادة كتابة كتابها المقّدس 
”الكنزاربـــا“، فصاغـــه بلغة رفيعـــة على مدى 
ســـنوات طويلة، قضى خاللهـــا تجربة عميقة 
مع اللغـــة العربية وماء دجلـــة الذي يعّمد به 

المندائيـــون أبناءهم. كان يعيش بعد خروجه 
من بغـــداد، حزنـــا عميقا، في بيتـــه في ريف 
دمشـــق، غير مصّدق أن بغـــداد التي هام بها، 
ترســـل إليه التهديدات، قبـــل أن يغادرها بعد 

تدهور األوضاع األمنية فيها إلى عمان.
حيـــاة عبدالواحـــد السياســـية والثقافية 
لـــم تبدأ فقط، مـــن خالل عالقتـــه الوثيقة مع 
الرئيـــس العراقي الراحل صدام حســـين، بل 
قبل ذلك بكثير، حين عـــرف في دار المعلمين 
منـــاخ كليـــات اآلداب والعلـــوم فـــي بغـــداد، 
مســـتمعا جيدا، خلقه المناخ كما خلق غيره، 
وحين أوقف عبدالكريم قاســـم الشاعرالكبير 
محمد مهدي الجواهري وأطلق سراحه بدرهم 

واحد.
كتب عبدالرزاق عبدالواحد قصيدته التي 
طرد علـــى إثرها من التعليـــم والثقافة، وبعد 
العـــام 1963 نقل إلى بغداد، إلى وزارة الثقافة 
ثم  واإلعالم، ســـكرتيرا لتحرير مجلة ”أقالم“ 

رئيسا لتحريرها.
الكتـــب،  عشـــرات  عبدالواحـــد  أصـــدر 
والدواويـــن الشـــعرية، بدءا مـــن ”خيمة على 
مشـــارف األربعيـــن“ ثـــم ”الخيمـــة الثانية“، 
وصوال إلى ”قصائد كانت ممنوعة“، و“أوراق 
على رصيف الذاكرة“، و“في لهيب القادسية“. 

وعّين مديرا عامـــا للمكتبة الوطنية العراقية، 
ومديـــرا عامـــا لثقافة األطفـــال، وعميد معهد 
الوثائقييـــن العرب، ومستشـــارا فـــي وزارة 

الثقافة، ليحال إلى التقاعد في العام 1993.
عبدالـــرزاق عبدالواحـــد عـــرف العـــراق 
كمـــا عرف راحة يده، ثقافـــة وتقاليد وأنماطا 
اجتماعيـــة وإنســـانية، كتـــب مـــرة ”أخذني 
السياب معه إلى مقهى الرشيد حيث التقيت، 
وللمـــرة األولـــى، برشـــيد ياســـين، ومحمود 
البريـــكان، وأكـــرم الوتـــري، كنت أســـكن في 
القسم الداخلي للطالب، في نفس الردهة التي 

يسكنها بدر، وإلى جواره“. 
ليعتقل بسبب مواقفه السياسية مع أدباء 
العراق الكثر الذين عاشـــوا تجربة الســـجن، 
مثـــل مظفر النواب وبلند الحيدري، وأشـــرف 
علـــى مشـــهد ثقافي كبير فـــي العراقي بدوره 
فـــي مهرجـــان المربد، وكان لـــه دور كبير في 
تأســـيس جمعية أهليـــة تضـــّم الصابئة في 
نشـــاط مشترك واحد، حين قصده المندائيون 
ليساعدهم في ذلك، فقال حينها لصديقه طارق 
عزيز ”إن كان المندائيون يشكلون مشكلة لكم، 
فهم مبعثرون في كل مكان، وأنا أســـتطيع أن 
أجمعهم لكم في مـــكان واحد، إن وافقتم على 
تأسيس جمعيتهم“، وهكذا حصل على موافقة 

لضّم الصابئة في تشكيل جماعي للحفاظ على 
تراثهم الروحي والفكري، وأصبح أمينا لسّر 
الهيئـــة اإلدارية في ذلك النـــادي: ”التعارف“ 
في المنصور ثم فـــي القصر األبيض، قبل أن 
يهديهم رئيس الجمهورية أحد مسابح بغداد 

المهجورة ليكون مقرا دائما للصابئة.
 مـــات عبدالرزاق عبدالواحد تاركا عبارته 
العراقيـــة تتردد من خلفه ”صياغتي لشـــعري 

جزء من صنعتي كصائغ مندائي“.

ذكريات عبدالواحد مع السياب

”أول مرة رأيت فيها بدر كانت في مســـتهل 
العام الدراســـي 1948/47، يوم قبلت طالبا في 
قســـم اللغة العربيـــة بدار المعلميـــن العالية، 
وكان بدر طالبا في الصف الرابع قســـم اللغة 

اإلنكليزية. 
عرفتنـــي به ابنـــة خالي الشـــاعرة لميعة 
عباس عمارة، وكانت طالبة في الصف الثالث 
قســـم اللغة العربيـــة، وكان بينهـــا وبين بدر 
إعجـــاب فيه الكثير مـــن المـــودة والزهو من 
جانبها، وما هو أكثـــر من ذلك من جانب بدر. 
ولعل تعلق بدر بلميعة بذلك االندفاع المحموم 
هو الذي جعلنـــي أثيرا عنده، عزيزا عليه منذ 

أول أيام تعارفنا. 
ال أدري لماذا يحضرني اآلن قول الشـــاعر 

العذري:

وأقسُم أني لو أرى نَسبا لها
ذئاَب الفال ُحبَّت إلّي ذئابها!

فكيف إذا كان النســـب شـــاعرا شابا يفهم 
لوعة المعانـــاة، ويضيف تزكية لبدر بإعجابه 

به؟
في تلك الســـنة أصدر الســـياب مجموعته 
الشعرية األولى ”أزهار ذابلة“. إلى اآلن ال أزال 
أذكـــر كيف كنا نحمل رزم الكتب، ونبيعها إلى 
الطلبـــة، أو نودعها لـــدى المكتبات محاولين 
أن نســـترجع لبدر جزءا من كلفـــة الطبع دون 

جدوى.
في تلك الســـنة أخذني بدر معه إلى مقهى 
الرشـــيد حيث التقيت، وللمرة األولى، برشيد 
ياســـين، ومحمود البريـــكان وبلند الحيدري، 

وأكرم الوتري، إضافة إلى السياب.
كنت أسكن في القسم الداخلي للطالب، في 
نفس الردهة التي يســـكنها بدر، وإلى جواره. 
كان شـــديد النحافة، يداه وســـاقاه مثل أعواد 

القصب. 
أذكـــر أننا في عـــام 1947 كنا فـــي تظاهرة 
طالبية عارمة احتلت ســـاحة القشـــلة، فصعد 
بدر على ســـقف ســـيارة وبدأ ينشـــد قصيدته 

الرائعة:

بسمَة النور في ثغور الجراِح
أنِت قبَل الصباح، نجُم الصباِح
كّلما ُلحِت في خيال الطواغيت

ـّفاِح وألهبِت مرقـَد السَّ
ذاَب قيد على اللظى وَتراَخْت
قَبضاٌت على حطام السالِح!

كان بدر يرتعش من قّمة رأسه إلى أخمص 
قدميه، وكنت أمســـك بساقيه خشية أن ينـزلق 
من ســـقف الســـيارة. إلى اآلن ال أزال أتذكر أن 
أصابـــع يـــدي الواحدة كانـــت أطرافها تلتقي 

حول كاحله مع الجورب والبنطلون.
وبدر كان صغير العينين، منتشر األذنين، 
شاحب الوجه، أملسه، ال تنبت فيه إال شعيرات 

ناعمات متفرقات فوق شفته العليا.
انتبهـــت إلـــى بدر فـــي صباح يـــوم مبكر 
وهو يدّس رأســـه في خزانة مالبســـه، فاتحا 
بابيهـــا ليحجب وجهه عن الناظرين، جلســـت 
على فراشـــي أنظر إليـــه دون أن يدري، فرأيته 
يمّر على شـــعيرات شنبه بقلم رصاص أسود، 
محاوال أن يكثف وجودها دون أن يلحظه أحد.

منذهـــا تعودت أن أســـتيقظ مبكرا ألراقبه 
وهو يفعل ذلك يوميا دون ملل.. وتعلمته منه، 

وفعلته أنا أيضا فيما بعد“.

مفهوم عبدالواحد للشعر

يقول في أحد الحوارات التي أجريت معه 
”الشـــعر تعبير عن بناء روحـــي وذهني مركب 
وهو ولوج إلى مخيلة غير ناصعة ومن هناك، 
من هـــذا الالنصـــوع، يتهيأ الشـــاعر للدخول 
فـــي عالم الجمال، الشـــعر هو التـــوازن الذي 
يتم ما بين االكتشـــاف والخلق، الشـــعر إقناع 
الطبيعة بإعادة تشـــكيلها من جديد، والشـــعر 
يعني اإلفالت من األشـــياء الجدية والواضحة 
والصريحة وهـــو خطاب موجه نحو مجهول، 
ال يســـتطيع المـــرء االتصال بـــه إال عبر تفهم 
ذلـــك المجهول وهذا يتطلـــب االنصياع الكلي 

للسحر وللهذيان“.
ويقول عن دوره في الحفاظ على القصيدة 
العموديـــة إنه ”قد أّخر إلى وقـــت غير معلوم 
مراســـيم دفن القصيدة العموديـــة، ألنه أبقى 
علـــى آخر خيط من العســـل لذائقة المتلقي إذ 
وظائف  اســـتطاع إعطـــاء ”اللغة العموديـــة“ 
جديـــدة، بعد أن كانت هذه اللغة قد تخصصت 
ضمـــن أبوابها المعروفة، ناهيك عن محاوالته 
لتحديث الصدى السمعي لدى المتلقي بتعدد 
انتقاالته ومفارقاته للمفـــردة ذات الداللة غير 
الموســـيقية كما أصلح العديـــد من المفردات 
التي أتت بدورها بالصور الشعرية المناسبة 
غير المجزأة أو المقطوعـــة وهذه المحاوالت 
تنســـجم تمامـــا مع اإلطـــار النظـــري لمفهوم 

الحداثة ومتطلباتها“.
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ثقافةثقافة

إبراهيم الجبين

عبدالـــرزاق  الراحـــل  الشـــاعر   - باريــس   {
عبدالواحـــد (2015/1930)، كان مجايال وزميال 
لرواد الشعر الحر من أمثال بدر شاكر السياب 
ونـــازك المالئكة وشـــاذل طاقة عندمـــا كانوا 
طالبا في دار المعلميـــن (كلية التربية) نهاية 
األربعينات من القرن الماضي، وإن كان يكتب 
الشـــعر الحر بدوره، فإنه كان يميل إلى كتابة 
القصيدة العمودية العربية بضوابطها. ورغم 
موقفـــه الرافـــض لقصيدة النثـــر، فإنه يعتبر 
”الشـــعر هو الحلم كله“. وقـــد عاش العديد من 
التغييـــرات التي شـــهدها العـــراق، من إعالن 
االستقالل إلى حكم صدام حسين، إلى الحرب 
اإليرانية العراقية التي كتب عنها الكثير، مما 
انعكـــس على قصائـــده التي اكتســـت طابعا 
حماســـيا، مثل قصيدته ”رّوعتم الموت“. ومن 
أهم مجاميعه الشـــعرية نذكـــر ”قصائد كانت 
ممنوعـــة“، و“أوراق علـــى رصيـــف الذاكرة“، 

و“الخيمة الثانية“، و“في لهيب القادسية“.

تجربة حافلة

الحروب  عبدالواحـــد  عبدالـــرزاق  عـــاش 
المتعاقبـــة علـــى العـــراق، كحـــرب الخليـــج 
األولى، سنة 1991 والثانية، ورغم كل الحروب 
التي عرفهـــا وطنه، فقد ظل منتصرا لشـــعبه 
ولمبادئه، وكان دائما يرّدد ”كتبنا للحرب ولم 
نحـــارب، وكتبنا للحب وما أحببنا بصدق، أو 
إننـــا لم نجد من يحبنا بصدق، أو إننا لم نجد 
الحب الذي نحلم بـــه“. انتمى عبدالواحد في 
بداياتـــه خـــالل منتصف القـــرن الماضي إلى 

مجموعة من الشـــعراء الشـــباب آنـــذاك، وهم 
بدر شـــاكر الســـياب ورشـــيد ياســـين وأكرم 
الوتري ومحمود البريكان وشاذل طاقة وبلند 
الحيـــدري، وكانـــوا يلتقون في مقهى حســـن 
عجمـــي حيـــث يقـــرأون قصائدهـــم لبعضهم 

ويعقدون حولها جلسات نقد.
والراحـــل عبدالواحد كان يؤكـــد دائما أن 
نازك المالئكة والســـياب ال يختـــزالن بدايات 
الحركـــة الشـــعرية العراقية، وإنمـــا بداياتها 
تمتد إلـــى ما قبلهما بأكثر من عشـــرين عاما، 
فهناك الرصافي والجواهري وأســـماء عديدة 
من الشـــعراء والكتاب الذين أسســـوا لمشهد 

أدبي مغاير. 
حصل عبدالـــرزاق عبدالواحد على العديد 
من الجوائز منها وسام بوشكين في مهرجان 
الشـــعر العالمـــي فـــي بطرســـبرغ عـــام 1976 
ودرع جامعة كامبردج وشـــهادة االســـتحقاق 
منهـــا 1979، وميداليـــة ”القصيـــدة الذهبية“ 
فـــي مهرجان ســـتروكا الشـــعري العالمي في 

يوغوسالفيا 1986.
 كما حصل الشـــاعر علـــى الجائزة األولى 
في مهرجان الشـــعر العالمي في يوغوسالفيا 
1999 و“وسام اآلس“، وهو أعلى وسام تمنحه 
طائفـــة الصابئـــة المندائييـــن للمتميزين من 
أبنائهـــا 2001، وجـــرى تكريمـــه ومنحـــه درع 
دمشـــق برعاية وزير الثقافة الســـوري يومي 
24 و25 نوفمبر 2008 بمناســـبة اختيار دمشق 
عاصمـــة للثقافة العربية، وحضر التكريم عدد 
مـــن كبار األدباء العرب، وألقـــي فيه عدد كبير 

من البحوث والدراسات.

ــــــني نخيل العراق وأنهــــــاره، وعلى إيقاع خرير مياه دجلة والفــــــرات، صدح صوته عاليا  ب
متجاوزا حدود املكان، ُلّقب بشاعر القادسية تارة وشاعر أم املعارك تارة أخرى، الشاعر 
العراقي عبدالرزاق عبدالواحد، الذي يعّد من أبرز القمم الشعرية العربية، رحل عن عاملنا 
أمس الثامن من نوفمبر، في أحد مستشــــــفيات العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 
الـ85 عاما بعد صراعه مع املرض. رحل الصوت املنبرّي واجلهورّي، تاركا إرثا شــــــعريا 
ضخما وقصائد ســــــتظل راسخة في الذاكرة، ”العرب“ تنشر ما كتبه الشاعر الراحل عن 

ذكرياته مع السياب وكلمات لكتاب ومثقفني عرب عن جتربته.

صياغتي لشعري جزء من صنعتي كصائغ مندائي

عبدالرزاق عبدالواحد رفقة الشاعر إبراهيم الجبين 

} حيـــن أخبرني صديق لي أنه زار الشـــاعر 
عبدالرزاق عبدالواحـــد في بيته، وعن حفاوة 
األخير به وهو الشـــاب الصغير المراهق ابن 
السابعة عشـــرة، اســـتأت من صاحبي، كنُت 
أرى أن التقرب إلى شعراء السلطة خط أحمر، 
إّال في ما تفرضه ظروف الحياة، فكيف واألمر 
هنـــا زيارته فـــي بيته، في حيـــن كانت زيارة 
الشاعر محمد علي الخفاجي أو الوقوف معه 
تمثـــل لي رمزيـــة لمعارضة الســـلطة القائمة 

آنذاك.
لكـــن موقفي هذا لم يمنعني من متابعة ما 
ينشر في صحف ومجالت ومطبوعات أخرى، 
واقتناء مجاميعهم الشـــعرية واألدبية، وكنت 
أنصت لهم بشـــكل جيد وال ســـيما المميزين 
حين يعرض لنا تلفزيون العراق القناة األولى 
(التاسعة سابقا) أحد هؤالء وهو يتلو شعره، 
في مناسبات أو فعاليات شعرية، وعلى الرغم 
من ميلي الشـــديد إلـــى الحداثة ولكن ســـعة 
اطالعي على دواوين الشـــعر العربي القديم، 
زرعت فّي حب الشعر مهما كان جنسه وشكله 
وموضوعاته، ألن هاجسي الشعر النقّي حتى 
لو كان لدى مداحين لســـلطات أتناقض معها، 
ألن التفريق بين الفني والسياسي مبدأ ثابت 

عندي.
كانت لغة الشـــاعر عبدالرزاق عبدالواحد 
وجزالتهـــا،  ورصانتهـــا  بقوتهـــا  ُتســـّمرني 
أحســـها تدغدغ ثقافتـــي الشـــفاهية، وأعني 
بالشفاهية كل جملة ونسق وأسلوب تكرر في 
القول حتى أضحى شـــائعا ومستساغا لألذن 
تطرب عليـــه لتعودها، فكثـــرة التكرار رّوَض 
األذن التـــي بدورها رّوضت الذائقة، لكنني لم 
أشـــعر بانخطاف وانجـــذاب مثلما كان يفعل 
شعر حســـب الشـــيخ جعفر وســـامي مهدي 
وجماعـــة كركـــوك (ســـركون بولـــص، صالح 
فائـــق، فاضل العـــزاوي، مؤيد الـــراوي، جان 
دمو) وما يفعله شـــعراء آخرون مثل عيســـى 
حسن الياســـري وأدونيس ومحمد الماغوط 
وشعراء لبنانيين، والجيل الذي يصغر هؤالء 
بسنوات َقلَّْت أو كثرت، منهم صاحب الشاهر 
وزاهر الجيزاني وعقيل علي ورعد عبدالقادر 
وكمال ســـبتي وأمل دنقل ومحمد عفيفي مطر 

وال يمكـــن أن أغفل الـــرواد، فجميعهم قرأتهم 
بمحبة وكانت قصائدهم تتراوح بين اإلعجاب 
الشديد واالستحسان. معظم َمن قرأت لهم لم 
أجد دافعا قوّيا إلعادة ما أنجزوه، باستثناءات 
بســـيطة يقف فـــي مقدمتها ســـركون بولص 
األقـــرب إلـــى ذائقتـــي وصالح فائـــق وعقيل 
علي ووديع ســـعادة وبعض كتابات لشـــعراء 
كثيريـــن ومـــن أجيـــال مختلفة، مثل أنســـي 
الحاج الذي أحببت مقاالته أكثر من شعره وال 
يعني قولي هذا انتقاصا أو تقليال من أهمية 
منجزه الشـــعري، لكن مقاالته كانت تسمرني 
بدقتهـــا وكأنه يزن كلماته بالمثقال (خمســـة 

غرامـــات وهـــو وزن الذهب في 
العـــراق، الحرفة التي اشـــتهر 

بهـــا الصابئة قوم الشـــاعر 
عبدالـــرزاق عبدالواحـــد)، 
دقـــة أنســـي الحـــاج في 

مقاالتـــه يعادلهـــا في 
الضفة األخرى فخامة 
المعمـــار اللغوي عند 
عبدالرزاق عبدالواحد.

بمعماريـــة  شـــاعر 
لغويـــة نـــادرا مـــا قـــرأُت 

أنســـي  مثله،  حّي  لشـــاعر 
الحاج صائغ ذهب الكالم في 

نثره، وعبدالـــرزاق عبدالواحد 
الذهب  صياغة  بحرفـــة  الصابئي 

يصوغ معمارا لغوّيا تطرب له األذن 
والذائقة الشـــفاهية، لكـــن الذي تملكته 

الحداثـــة مثلـــي ويغبط الشـــاعر ســـركون 
بولـــص، ُيدهشـــه كيـــف اســـتطاع األخير أن 
يسحب اللغة المتبخترة في أبراجها العاجية 

عبدالـــرزاق  وظفهـــا  التـــي 
جيدا  توظيفا  عبدالواحـــد 
اســـتطاع  كيف  وناجحـــا، 

الفتـــى الكركوكـــي الفقيـــر أن 
ومحالت  الشواطئ  إلى  يسحبها 

كركـــوك القديمـــة وأزقتهـــا وإلـــى 
هواجـــس ابـــن األقليـــة المزدوجة 

لغوّيا ودينّيا.
عبد الرزاق عبدالواحد الصابئي وأنســـي 
الحاج العربي المســـيحي وســـركون بولص 
السرياني المسيحي، األول أعلى من معمارية 
اللغة العربيـــة بفّنه التقليدي (الكالســـيكي) 
والثانـــي بشـــعره المختلف فـــي أمرين األول 

أنه لم يكتب وزنـــا والثاني كانت لغة الكتاب 
المقدس مهيمنة عليه، لم تهيمن لغة ”كنزاربا“ 
كتاب الصابئة المقدس على شـــعر األول، بل 

لغـــة القرآن الكريم، وكان ينصح كل َمن 
يســـأله من الشـــعراء الشباب أن 

يقرأ القرآن ويحفظ منه كثيرا.
في حين نجد ثالثهم سركون 
بولص وهو الوحيد بين الثالثة 

يختلف في أدّق أمرين وهما 
اللغـــة (القوميـــة) والدين، 
بكونه  معهما  تشابه  وإن 
وتشـــابه  مســـلم،  غيـــر 

بالمســـيحية مع أنســـي الحاج، لكن سركون 
بولص لغتـــه األم أو األولى غير العربية، هل 
لهذا الســـبب أنجز ســـركون بولص 
لغتـــه  جعـــل  فـــي  مهمتـــه 
في  تتمطى  العربيـــة 
الشارع، وتمشي 

في األســـواق بال خدم وبهرجـــة، لغة ال أحب 
الزعم أنها تنتمي إلى الهامش، ألن عبدالرزاق 
عبدالواحـــد ينتمي إلى الهامـــش وليس إلى 
المركزية العربية اإلســـالمية الســـنية، بل إن 
تاريخنا يحفل بشـــعراء وأدبـــاء ينتمون إلى 
الهامش اللغوي أو العقائـــدي ولكنهم كتبوا 
بلغة فيها زخرف القول، ومؤثثة بروح ملوكية 

وكهنوتية.
علـــى الرغم مما تناهى إلى مســـامعي من 
أن أم ســـركون بولص مسيحية مصالوية أي 
عربية، فـــي حين والده ســـرياني من حكاري 
(فـــي تركيـــا اآلن) لكنـــي أميل إلـــى القول إن 
وعي أنســـي الحاج وسركون بولص للحداثة 
كان نابعا من قراءات مختلفة شـــّكلت وعيهما 
األول، في حين الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد 
شّكل التراث والقرآن وعيه المبكر، وهو الذي 
كان يجاهر بحقيقة تسامح وتمازج وتعاشق 
مع الثقافة العراقية عبر زيارات أمه المتكررة، 
وهـــو معها، إلى أضرحة األولياء المســـلمين 
كاإلمام علي بن أبي طالب في النجف وأبنائه 
في كربـــالء وأحفاده في بغداد وســـواها من 

مناطق العراق، مثلها مثل أي مسلمة ريفية.
الفخامـــة فـــي معماريـــة لغـــة عبدالرزاق 
عبدالواحد لم تعد تغريني إّال في حاالت نادرة 
أشـــعر فيها بطغيـــان الحس اإلنســـاني على 
قصائده وهي قليلة قياســـا بسلطوياته، أقول 
سلطوياته اســـتنادا على قوله في قصيدة له 

”أنا شاعر سلطوي“.
 ومـــع تقدم العمر وكثرة القراءات، تصبح 
القـــراءة منفعة بالنســـبة لـــي، والمنفعة هنا 
ليســـت ســـلبية بل هي جوهرية، أنـــا أحاول 
أن أكتـــب الشـــعر، وأميل إلـــى الحداثة، وأن 
قصيدة مثل قصيدة ســـركون بولص تتفق مع 
ميولي وهواجســـي وذائقتـــي، بينما قصيدة 
عبدالـــرزاق عبدالواحد تقف على النقيض من 

قصيدة سركون بولص.
ال يميـــل قولي إلـــى إســـاءة أو تقليل لما 
أنجزه عبدالـــرزاق عبدالواحد، فأنا أفّرق بين 
فنية القصيدة عنده وبين شـــعره الســـلطوي 
ومدائحه الكثيرة لشـــخص تسبب في تدمير 
بلدي من وجهة نظري، وتغييب العشرات من 
أهلـــي وأقاربي ومعارفي، وهذا شـــأن آخر ال 
عالقة لـــه ببناء القصيدة التـــي أتناولها هنا 
واســـتفزازها لذائقتـــي أو لشـــفاهيتي مثلما 

أوضحت فهمي للشفاهية في بداية المقال.

م هم قرأت من ظم م
ما أنجزوه، باستثناءات 
دمتها ســـركون بولص 
ي وصالح فائـــق وعقيل 
بعض كتابات لشـــعراء 
ل مختلفة، مثل أنســـي 
االته أكثر من شعره وال 
صا أو تقليال من أهمية 
 مقاالته كانت تسمرني 
ماته بالمثقال (خمســـة 

لذهب في 
 اشـــتهرر
شـــاعرر
ـــد)، 
في

يـــة
رأُت
ســـي
الم في

بدالواحد 
الذهب  ياغة 

تطرب له األذن 
كـــن الذي تملكته 
ط الشـــاعر ســـركون

ف اســـتطاع األخير أن 
رة في أبراجها العاجية 

ــرزاق 
جيدا 
تطاع

فقيـــر أن 
ومحالت  ئ 

قتهـــا وإلـــى 
ــة المزدوجة 

احد الصابئي وأنســـي 
يحي وســـركون بولص 
ألول أعلى من معمارية 
لتقليدي (الكالســـيكي) 
ري ى و

ختلف فـــي أمرين األول 

بل األول، ر ش ى مقدس ا بئ ص ا ب كت
لغـــة القرآن الكريم، وكان ينصح كل َمن

يســـأله من الشـــعراء الشباب أن 
يقرأ القرآن ويحفظ منه كثيرا.

في حين نجد ثالثهم سركون 
بولص وهو الوحيد بين الثالثة 

يختلف في أدّق أمرين وهما 
بين ي و و و وبو

اللغـــة (القوميـــة) والدين،
بكونه  معهما  تشابه  وإن 
ببابههه وتشـــ مســـلم،  غيـــر 

ص بو ركون س أنجز بب س ا هذا
لغتـــه  جعـــل  فـــي  مهمتـــه 
في  تتمطى  العربيـــة 
الشارع، وتمشي 

} الرثاء ال يليق بشاعر كبير بالحجم الشعري 
الذي عليه الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد، ألن 
الرثــــاء يعني إعالن النهايــــة والصمت، بينما 
هــــو الصوت الذي ســــيظل يعلو علــــى األيام 
والسنين، كما علت أصوات أسالفه، منذ ألف 

عام إلى اليوم، وهو له الغد أيضًا.
كمــــا أن الرثــــاء ال يليــــق بشــــاعر تحدى 
”ُصّناع الموت“ ممــــن اغتصبوا أرض الوطن، 
وقارعهــــم بالقول: إذا أتيــــح لكم أن تغتصبوا 
األرض فــــي غفلة من تاريخهــــا، فلن ُيتاح لكم 
أن تغتصبــــوا روح هذا الوطــــن العصّي الذي 

سأظّل أرّتل اسمه. 
وكمــــا تحدى الموت تحــــدى الغربة، وظّل 
فــــي غربته يعللها بغربــــة الوطن وقد وقع في 

يد الغرباء. كان الشاعرعبدالرزاق عبدالواحد 
آخــــر الشــــعراء الكبار في شــــعرنا المعاصر، 
شاعر ال ينتمي إال إليه، وروح شاعرة ال تتفتح 
إال علــــى كلماته ورؤاه. وهو الشــــاعر الذي لم 
يتقدم عنده شــــيء على الشعر. فما كان يهمه 
هو الشــــاعر فيه، بكل ما حمل هذا الشاعر من 

نعيم، وشقاء، وصبر.
وحين وجد نفســــه مقذوفــــًا إلى الغربة لم 
ُيعّبــــر عن غربتــــه تعبير نادم، وإنما تماســــك 
بموقفه وهو يقول: بالموقف يكون اإلنســــان، 
ومــــن الموقــــف يبني الشــــاعر مجــــده، ومن 
الموقف، وبالموقف يبدأ القول، وإلى الموقف 
يــــؤول موقفــــًا (وال أقــــول: ينتهــــي). عرفتــــه 
بحضوره الشــــعري واإلنســــاني منــــذ أواخر 
ســــتينات القرن العشــــرين. وعرفتــــه بغربته 
منــــذ أوائل القــــرن الحادي والعشــــرين، وفي 
الحالتيــــن وجدُت نفســــي أمام شــــاعر كبير، 

وإنسان كبير.

الرثاء ال يليق بشاعر من طرازه

} هـــذه المّرة ليس موتك إشـــاعة، بل حقيقة 
مؤلمـــة صادمة ُنِقلْت لنا نبـــًأ موجعًا من أحد 

مستشفيات باريس.
يقـــول النبـــأ توفـــي شـــاعر العـــراق األكبـــر 

عبـــد الـــرزاق عبـــد الواحد عـــن عمـــر ال يعّد 
بالســـنين التي اجتازت عتبة السنة الخامسة 
والثمانيـــن، بـــل يقـــاُس بالعطـــاء الشـــعرّي 
الخـــّالق الـــذي تميز به الشـــاعر وهـــو يبحُر 
مـــن منتهـــى ســـفينة رواد ”الشـــعر الحر في 
العـــراق“، حيـــث عاصر تجربتهـــم وكان خير 
امتداٍد لهـــا من خالل مســـيرته الطويلة التي 
تنّوعت في ألوانها الشعرّية، وأبدع فيها كّلها، 

فتراه شـــاعرًا عموديا من فحول الشـــعراء في 
قصيدته العمودّيـــة، وتراه بارع األداء متوقدًا 
في قصيدة التفعيلة، وتراه رقيقا بســـيطا في 
قصيدة الطفل، وتراه عاشـــقا جنوبيا ملطخا 
بالطيـــن وهو يكتب القصيدة الشـــعبّية، وهو 
جامـــٌح متوقٌد في كّل شـــعره الـــذي طرق فيه 
أبـــواب التعبير اإلنســـانية كلهـــا، ليؤكد أنه 

الشاعر الحقيقي األصيل. 
ولعـــل قصيدته ”في رحاب الحســـين“ من 
عيون الشـــعر العربي التي تحدثت عن واقعة 
الطـــف وعن الحســـين وأهله وصحبـــه الذين 
استشـــهدوا، وعّبـــر عـــن هواجســـه تجاههم 
شـــاعرنا الكبيـــر وهو ينطلق مـــن وجع ذاتي 
وتجربة حيـــاة جعلت القصيـــدة منقوعة بدم 
صدق التجربة، وهي تقدم إبداعا متفردا رسخ 

في جبين التاريخ المضيء. 
هكذا كان الشـــاعر عبدالـــرزاق عبدالواحد في 
كل دواوينه، التي نذكر منها: لعنة الشـــيطان 
1950، طيبة 1956، النشيد العظيم 1959، أوراق 
على رصيف الذاكرة 1969، خيمة على مشارف 
األربعيـــن 1970، الخيمة الثانية 1975، ســـالما 
ياميـــاه األرض 1984، هـــو الـــذي رأى 1986، 
البشير 1987، ياسيد المشرقين ياوطني 1988، 
األعمـــال الكاملـــة 1991، ياصبر أيـــوب 1993، 

قصائد في الحب والموت 1993.
عرفـــُت الشـــاعر الراحل مطلع تســـعينات 
القرن الماضي، وكان متابعا مشجعا للشباب، 
رغـــم رأيه الخـــاص بقصيدة النثـــر، التي كنا 

نكتبها، وقد التقيُت معه مرات عديدة.
لقد رحل الشـــاعر الكبير عبـــد الرزاق عبد 
الواحـــد بعيـــدا عن تربـــة وطنه الـــذي أحبه، 
العزيز حتما خالدا في  وســـيكون ”أبو خالد“ 
ضمير الثقافة العراقية وفي وجدان كل من قرأ 

شعره وأدرك القيمة الحقيقة لعطائه.

أفول النجم العراقي 

عبدالواحد رفقة الجواهري

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن معرض الشارقة 
الدولي للكتاب بات واحدا من أهم املنصات الفكرية والثقافية 

العربية والعاملية. 

فاز بجائزة آســـيا جبار في فئـــة الرواية املكتوبـــة باللغة العربية 
الروائي عبدالوهاب عيســـاوي عن عمله {سيرة دي مويرتي: جبل 

األموات}، والصادرة عن دار الثقافة ملحافظة الوادي. 

تقيم مكتبـــة الكتبجية بمقرها في بالقاهرة، حفل توقيع رواية 
{ريســـيتال}، الصـــادرة عن دار {الرســـم بالكلمـــات}، للكاتبة 

شيرين بدران، وذلك يوم غد الثالثاء ١٠ نوفمبر الجاري. 

نفـــى الشـــاعر حســـن الزهراني رئيـــس نـــادي الباحة األدبـــي، تأجيل 
املهرجـــان األول للقصـــة القصيـــرة والقصيـــرة جـــدا الـــذي ينظمه 

النادي، مؤكدا أن موعد املهرجان سيحدد قريبا.

تصدرت رواية «محامي نصاب» لجون جريشام، قائمة نيويورك تايمز 
للروايات األكثر مبيعا سواء للنســـخ الورقية أو اإللكترونية، متفوقا 

على رواية «مسيرة شر» لروبرت جالبرايث.

صدر مؤخرا عن دار املعتز للنشـــر والتوزيع في عّمـان، ديوان شعري 
جديـــد للشـــاعر ســـليم أحمـد حســـن، جاء بعنـــوان {مملكـــة حواء}. 

الديوان من القطع املتوسط.

} إّني أرى اآلن حشـــدا من الشعراء يغادرون 
أرض الله خلفك. مت بعيدا غريبا مستوحشا، 
وكنت اختصرت حتى مشـــهد موتك على عتبة 
دار، ظّلت زرعـــا طّيبا بذاكرتك التي لم تمرض 

أبدا:
ال ُهم يلوحـُون، ال أصواتـُُهم تـِصُل
ّمار، ال األهُل ال الدار، ال الجار، ال الُسّ
وأنت تـنأى، وتـبكي حولـك السـّبـُُل
ـِجاُج األرِض يا رُجـل ضاقْت عليك ف

ُســـيقُع حواٌر بديـــٌع ”هناك“ بينـــك وبين عّمك 
الذي تعشق، أبي الطيب المتنبي.

لقد رســـم تمام القصة من قبل، إذ ناح بها 
وناحْت بِه:

ِبم الّتعّلُل ال أْهٌل وال وطُن
وال نديٌم وال كأٌس وال سكُن
ُأريُد ِمْن زمني ذا أْن ُيبّلغني
ما ليس يْبلُغُه من نفِسِه الّزمُن

موت الشاعر فوق سحابة باريسية بعيدة
علي السوداني

ماجد صالح السامرائي

 باسم فرات

منذر عبد الحر



16

عرف املســـتقبل املهني للمذيع الكوميدي جون ستيوارت، بعد +ثقافة
انتهـــاء تعاقده لتقديـــم برنامجه  {ذو دايلي شـــو}، حيث أعلنت 

شبكة {آش بي أو} عن إتمام التعاقد معه ملدة أربع سنوات.

توجـــت مصممة األزيـــاء واملطربة البريطانية الســـابقة فيكتوريا 
بيكهـــام زوجـــة العب كرة القـــدم املعتزل وعـــارض األزياء ديفيد 

بيكهام، مؤخرا بجائزة أفضل عالمة تجارية فاخرة لعام 2015.

كشـــف النجم الكندي جاســـتني بيبـــر أن أغنية {أيـــن أنت اآلن}، 
كانت رسالة موجهة إلى حبيبته السابقة املغنية العاملية سيلينا 

جوميز، والتي وصفها بحبه األول واألخير.

اإلثنني 2015/11/09 - السنة 38 العدد 10092

طاهر علوان

} فـــي فيلم ”كارثة جليد عيـــد امليالد“ (إنتاج 
2014) وهـــو عنـــوان مت حتويـــره فـــي أصله 
اإلنكليـــزي للجمع بني كلمتـــي (كارثة وجليد) 
ليظهـــر بهذا الشـــكل وهو للمخـــرج جوناثان 
وينفـــري، ســـنغوص فـــي ثنايـــا ذلـــك العالم 
املجهول ابتداء من تلك املدينة شـــبه املعزولة 
واملنقطعة، والتي حتّف بها اجلبال والغابات 
وتتـــردد فيها أصـــداء احتفاالت عيـــد امليالد، 
عندما يلـــوح في األفق نيزك يتحرك عبر املدى 

الفســـيح لتبدأ بعدهـــا الكارثـــة. يبدأ قصف 
العاصفة النيزكية مصحوبا بصقيع وعاصفة 
جليدية تتحدان وتنهيـــان حياة كل ما تطاله، 
إذ ســـرعان ما ستتحد عوامل عدة لتنشئ كتال 
جليديـــة هائلة متزق جســـد األرض وتنشـــر 

املوت في كل مكان.
على وقع هذا الهلع تسري خطوط الدراما 
الفيلميـــة، وهنـــا يكمـــن حتّد جمعـــي يالحق 
اجلميع، وتلعـــب الطبيعـــة واجلغرافيا دورا 
في فقدان االتصـــال بالكثيرين، فكل من يغادر 

املكان من املمكن أن ال يعود. 

يقـــود تشـــارلي (املمثل فيكتور ويبســـتر) 
تلـــك الدرامـــا املتصاعـــدة ويحـــاول إنقاذ ما 
ميكن إنقاذه، لكن ذلك لـــن يجدي نفعا فاملوت 
ال  النيزكيـــة  والعواصـــف  اجلميـــع  يالحـــق 
ترحـــم أحدا، التصوير من زوايا ومســـتويات 
متعددة والقطع املونتاجي املتسارع يسهمان 
في مواكبـــة األحداث وتقـــدمي خطاب صوري 

متنّوع. 
يجتمع عزم تشارلي مع العلم الذي متتلكه 
أليكـــس نوفـــاك (املمثلـــة جينيفر ســـبينس)، 
فهي عاملـــة متخصصة في النيازك والشـــهب 
وجتـــري أبحاثا معمقة فيهـــا حتى تعثر على 
تلك الوصفة الغرائبية؛ أنه باحتاد اجلليد مع 
النار ســـتتوقف العاصفة النيزكية عن قصف 
األرض، وهو ما تنفذه فعال في مغامرة شديدة 
اخلطورة وسط جبال اجلليد، وفي موازاة ذلك 
ثمة سرد فيلمي يتعلق بالعاشقني الشابني تيم 

وتيرا.
يخوض الشـــابان مخاطـــرة تفضي بهما 
إلـــى مـــوت محقق مـــرات عدة وســـط عصف 
وانهيـــارات جليديـــة متكررة، ينجـــوان منها 
فـــي كل مـــرة ويعـــودان ســـاملني لينضّما إلى 

بقايا ســـكان املدينة املختبئـــني. يلعب املكان 
دورا مهمـــا في هذه الدرامـــا التي تنتمي إلى 
نوع دراما الكوارث، فقد متت صناعة مفردات 
مكانيـــة كل منهـــا يكشـــف عـــن حـــدث ما من 
األحداث يســـهم في تصعيد الدراما، فضال عن 
احلصاد الذي يطال ضحايا كثرا. هذا التنوع 
املكانـــي كان في كل مرة مرتبطا بواقعة، فتارة 
على جســـر وأخرى على طريق جبلية، وثالثة 
قرب بحيرة وهكذا.. فاملكان يتحّول إلى شاهد 
على الهول املقبل، ّمما يجعل املشاهد يشعر أن 
قوة خفية ما تدير تلك الهجمة الشرســـة على 

سكان املدينة.
وفـــي املقابل ثمة بطـــوالت تبدو مصطنعة 
وتقوم على فرضية جناة الشخصية حتى آخر 
حلظـــة وأيـــا كان نوع اخلطر الـــذي تواجهه، 
ومثال ذلك تشـــارلي والفتاة تيـــرا التي ُتطَمر 
مرارا حتت كتل اجلليد، ثم تنجو وهكذا احلال 
بالنسبة إلى صديقها، أما املشاهد األكثر لفتا 
لالنتباه هي مشـــاهد جتّمد السيارات وحتى 
طائرتـــي الهليكوبتر، فكل مـــا تطاله العاصفة 
النيزكية- اجلليدية ســـيكون مصيره التجمد 
أوال ثم التصدع والتفتت قطعا صغيرة ثانيا، 
مبا في ذلك اإلنســـان، حيث تتعـــرض العديد 
من الشـــخصيات لذلك القدر احملدق وتتصدع 

سريعا فال يبقى منها شيء.
ووسط هذه الدراما الهائلة وقطع األنفاس 
وحيث بإمكانك أن تتســـاءل َمن هي الضحية 
املقبلـــة؟ وكأن العاصفـــة تتعقـــب ضحاياهـــا 
تباعا، وســـط هـــذه الدراما هنالـــك الزوجات 
األنيقات الالئي بقني محافظات على أناقتهن، 
ماكثات في القبو يراقنب ســـير األحداث حتى 
وإن خطفـــت العاصفة ابـــن إحداهن أو أخفت 
آخـــر أو غّيبـــت زوجـــا. ال يتغير شـــيء كثير 
بالنسبة لهن حتى يلتئم الشمل مجددا خاصة 
بالنسبة إلى تشـــارلي الذي التهمته العاصفة 
هو وزميلته العاملـــة أليكس، إذ قدما حياتهما 
من أجل إنقاذ اآلخرين عندما نفذا جتربة جمع 
القســـم الناري مـــع الثلجي لـــردع العاصفة، 
وهو ما ســـينجحان فيه وسنعتقد أنهما فارقا 
احليـــاة إبان تلـــك املغامرة، لنكتشـــف أنهما 
مازاال هناك حيني يرزقان، ولكنهما سينجحان 
فـــي اســـتخدام أصابـــع الديناميـــت إليقاف 

العاصفة، بل وقهقرتها في مشهد الفت.
تعـــود الطبيعـــة إلـــى ســـيرها األول بعد 
العاصفة، وها نحن وسط منظر خالب للطبيعة 
اخلضـــراء وقد ذابـــت الثلوج متامـــا، وعادت 
البهجة إلى اجلميع ليمارسوا احتفاالتهم بعد 
ذلـــك البالء الذي حل باملدينة وقتل العشـــرات 

من سكانها.

العواصف النيزكية تصنع صخبها الخاص في فيلم {كارثة وجليد}

أبوبكر العيادي

} تعرض حاليا مبسرح اجليب مبونبرناس 
للكاتـــب  ”اخلـــادم“  مســـرحية  الباريســـية 
ابـــن   (1981/1916) مـــوم  روبـــن  اإلنكليـــزي 
الفيكونـــت هربرت موم دي رومـــر. درس في 
كمبريدج ثم جّند خالل احلرب العاملية الثانية 
كضابط مخابرات، حيث أصيب بجروح بليغة 
أعيد إثرهـــا إلى موطنـــه دون أن يتخلى عن 

خدمة املخابرات البريطانية حتى وفاته.
بعد رحالت في الشـــرق األوسط وأفريقيا 
دّونها في كتب منشـــورة، إلى جانب جتربته 
فـــي اجلبهة، نشـــر ”اخلـــادم“ أول مـــرة عام 
1948 فـــي شـــكل رواية، أثارت غضـــب والده 
فقطـــع صلته به، ولم يورثه عند وفاته، عندئذ 
احتضنه عمه سومرســـت مـــوم (1965/1874) 
الـــذي بـــرز اســـمه ككاتب قصـــص وروايات 
ومســـرحيات، وأثنى على روايتـــه رغم نقده 

ألجوائها احلامية.
بعد عشـــر ســـنوات، صاغ روبن موم من 
تلك الرواية عمال مســـرحيا بالعنوان نفسه، 
قابلـــه النقاد بالثناء، قبل أن يحّوله األميركي 
جوزيـــف لوزلي عام 1963 إلـــى فيلم وضع له 
السيناريو هارولد بينتر وقام ببطولته آنذاك 

ديرك بوغارد وجيمس فوكس.
تـــدور أحداث املســـرحية في لنـــدن إبان 
خمســـينات القـــرن املاضـــي، وحتـــوم حول 
الصـــراع الطبقـــي. وتروي فصال مـــن حياة 
شاب أرســـتقراطي خامل يدعى توني، اختار 
اإلقامـــة في أحد األحيـــاء اللندنيـــة الراقية، 

بعـــد عودته من رحالت في القـــارة األفريقية، 
مثلما اختار خادما يدعى هوغو باريت للقيام 

بشؤون البيت.
وباريـــت هذا هـــو رجل قصيـــر في ثياب 
ســـوداء كلهـــا، يبـــدو ملـــن يـــراه جامعا بني 
الصعلكة واألناقة. لـــه خصال اخلادم املثالي 
من حيـــث الفطنة والتفاني فـــي العمل، وهو 
ما ســـّر توني سرورا بلغ به مبلغ اتخاذه خال 
وفيا يصارحه بكل شيء، ويلبي له كل مطلب، 
ويســـمع منه كل نصح، رغـــم حتذير خطيبته 
ســـاّلي وصديقه رتشـــارد، ملا الحظاه من قوة 
شـــخصية لدى هـــذا اخلادم غريـــب األطوار، 
وقدرة على إقناع توني بســـهولة، وهو الذي 

صار يشرب كالمه شربا.
ولـــم ميض وقـــت طويل حتى جتســـم ما 
كانا يخشـــيانه، إذ أســـفر اخلـــادم عن نفس 
شـــيطانية، وانقلبت األدوار فأصبح الســـيد 
عبدا مطيعا خلادمـــه، خصوصا بعد أن فتح 
باريـــت الباب لفيرا التي زعم أنها ابنة أخته، 
وأنها جاءت ملســـاعدته متعلال بكثرة مشاغل 
البيت، فـــإذا هي حّية في ثوب حســـناء، لها 
مـــن الوقاحة واخلبث ما خلادمة أخرى تدعى 
كيلـــي، اجتمعتـــا لتكّونـــا مع باريـــت ثالوثا 

رهيبا.
لـــم يعتمد املخـــرج تييري هاركـــور على 
ســـيناريو فيلم موزلي، بـــل فضل العودة إلى 
النص األصلي في ترجمته الفرنسية، ليصّور 
عاملـــا مشـــحونا بالتوتـــر في فضـــاء مغلق، 
تســـكنه رغبـــة الهيمنـــة والصـــراع من أجل 

السيطرة على اآلخر.
فاجلّو الـــذي يبدو دافئا مرحا في البداية 
يسوّد شيئا فشيئا بتنامي أحداث املسرحية، 
والعالقـــات بـــني تونـــي وســـاّلي ورتشـــارد 
وباريـــت تتحّول إلى مشـــادات ملؤها الكذب 
والســـفالة أو االنطواء، وتؤول الغلبة إلى من 
متيل به نفسه إلى الشّر والتحّيل، وإذا السيُد 
َمسوٌد، وإذا الثري األرســـتقراطي يفقد زمام 

السيطرة، ويصبح خاضعا ملن كان خادما له.
تبـــادل األدوار وضيـــاع الهويـــة هـــذان 
يضعان موضع تساؤل مساوئ البشر وحدود 
االنصياع للغير واالنخداع مبظاهره البادية. 
فاملالك هنا رهن مصيره بني يدي شخص كان 
يضمر ســـوء طويته في إهاب اخلادم املطيع، 
قبـــل أن يجعله كاخلامت فـــي اإلصبع يوجهه 

كيفما يشاء.
هـــذه الرغبة فـــي الهيمنة ال تأتـــي دفعة 
واحـــدة، بـــل تتبّدى في نســـق بطـــيء عرف 
والقلـــق  بالتوتـــر  يشـــحنه  كيـــف  الكاتـــب 
والتشويق وبعض املواقف الهزلية الساخرة، 
َرف واملؤامرات خللق جّو  حيث تتشـــابك الطُّ
شـــبيه بأجــــواء فيلـــم بوليســـي ذي منحى 

سيكولوجي.
ســـّت شـــخصيات ذات مالمـــح ملتبســـة 
(تقمصها خمســـة ممثلني)، تـــدور في دوامة 
عنيفـــة، لم يســـلم منهـــا غير رتشـــارد، فهو 
الصديـــق الوفي، والرجـــل البراغماتي الذي 
يحســـب حســـابا لكل عمل يأتيه، أراده روبن 
موم رمزا لالســـتقامة والكياسة واللباقة في 
مقابل انحراف خماســـي مهـــووس بالصراع 
لم تفلح حتى موســـيقى اجلاز في إنقاذه من 
السقوط. وقد ساهمت نبرات الصوت واإللقاء 
الرصني الذي يحرص خالله أبطال املسرحية 
على العناية مبخـــارج احلروف في نقل حالة 
االرتبـــاك والتهديد واخلـــوف واجلنون، كما 
ُوّفق املخـــرج في توجيه املمثلـــني على نحو 
بدوا معه مقتصدين في التعبير اجلســـدي، ال 
يأتون مـــن احلركات إّال ما يســـاهم في خلق 
جّو يخّيم عليه االلتباس والتوتر، وال يعتريه 

االنفراج إّال ملاما.
هـــذه املســـرحية تعلن عن والدة مســـرح 
التهديد كما سنراه من بعد عند هارولد بنتير، 
تهديٌد ماكـــٌر مخاتل في البداية ثّم َخِطٌر ثقيٌل 
بعد أن كّشـــر باريت عن أنيابه وبدا من طبعه 

ما خفي. 
وقـــد أبدع مكســـيم دابوفيل فـــي تقمص 
شـــخصية اخلـــادم، ونـــال عـــن دوره هـــذا 
جائزة موليير لعام 2015، لقدرته على شـــحن 
الشـــخصية بطاقـــة عجيبـــة مـــن االلتبـــاس 
واالزدواجية، وشـــحن اخلطاب بعنف يتبّدى 

في نظراته وحركاته وقسماته النطق به.

الناس متجمعون لكي ميضوا أوقاتا ســــــعيدة، ويكّمل احلوار اإلنســــــاني املعتاد مشــــــاعر 
البهجــــــة فــــــي لقائهم ذلك وحيث يقيمون، فــــــي تلك املدينة التي تعيش حلظاتها الســــــعيدة، 
وتتعالى في كل مكان منها الضحكات، ال شــــــيء يشــــــّوش عليهم وال ينال من تلك الغبطة 
الســــــائدة، لكن هنالك قوى فاعلة وغير مرئية بإمكانها أن تنقّض على املشهد برمته وتقلبه 
رأســــــا على عقب وحتيل األفراح إلى نوع من الهلع املتواصل، الذي ال ُتعرف حدوده، وما 
بني احلالتني؛ األفراح الباذخة واخلوف املديد، ثمة سؤال: من الذي يقف وراء تلك الدراما 
الهائلة من الرعب الذي يالحق حياة اإلنسان؟ ذاك ما يطرحه فيلم ”كارثة جليد عيد امليالد“ 

أو ”كارثة وجليد“ للمخرج جوناثان وينفري.

[ ثالوث رهيب يقلب البيت اآلمن رأسا على عقب  [ فضاء مغلق تسكنه رغبة الهيمنة والصراع
روبن موم يقلب األدوار في {الخادم} ويعلن والدة مسرح التهديد

جو شبيه بأجواء فيلم بوليسي ذي منحى سيكولوجي على المسرح

يواصل مسرح اجليب مبونبرناس تقدمي عروض متميزة، فبعد ”الشر يستطير“ ألوديبرتي 
و“الكركدن“ ليونســــــكو و“الغرفة املغلقة“ لســــــارتر، يقدم اآلن ”اخلادم“، أكثر مســــــرحيات 
ــــــزي روبن موم أهمية، وهي التي حققت جناحا واســــــعا منذ عرضها أول مرة في  اإلنكلي

لندن، وخاصة بعد حتويلها إلى شريط سينمائي ناجح.

لو كنت رساما

فاروق يوسف

} لـــم أكن في حاجة إلى أن أجرب أن أكون 
رساما ألعرف أن الرسم عذاب. هو كذلك ملَن 
يعرفه. أما َمن ال يعرفه فهو عبارة عن نزهة 

سريعة بني الصور.
قد ال يســـتغرق املشاهد في تأمل لوحة 
من فنسنت فان غوخ إّال حلظات. لقد رأيت 
كثيريـــن وهم يقفـــون أمام لوحتـــه ”زهرة 
ليلتقطوا الصـــور، ومن  عبـــاد الشـــمس“ 
ثـــم ينتقلون إلى القاعة املجـــاورة من غير 
أن يلقـــوا نظـــرة وداع علـــى اللوحة التي 

سحرتهم شهرتها.
ال أعتقـــد أن خبـــرا مـــن هـــذا النـــوع 
سيسعد فنسنت أو أي رسام آخر. سيفضل 
أن يهدي لوحته إلى َمن يتأملها عميقا بدال 
من أن تعرض في متحف، ال يؤّمه إّال سياح 

عابرون.
لو كنت رســـاما ألوصيت بأن ال تعرض 
لوحاتي في املتاحف. هي وصية حترم قلة 
من البشر من التأمل العظيم في استغراقه، 
غيـــر أنها بالتأكيد ســـتعصم العمل الفني 
من طريقة تافهة في النظر، حتط من قيمته 

حني تدسه في سلة الذكريات.
ســـيكذب الســـائح اليابانـــي حني يري 
صورته مع لوحة فنســـنت ألصدقائه ”نعم 
لقـــد رأيتهـــا.. كانـــت عمال فنيـــا عظيما“، 
ســـيضحك فنســـنت حـــني يســـمع كالمـــا 

رخيصا من هذا النوع.
فهو لم يرســـم لوحته من أجل أن تكون 
عمال فنيا عظيما. لقد رسم من أجل أن ينقذ 
شـــيئا من إنســـانيته. وشـــيء من شعوره 

باإلنصاف كان قد جتسد في تلك اللوحة.
ومـــع ذلـــك فاألهـــم بالنســـبة إليه كان 
يكمـــن في قدرته علـــى أن يكون وحيدا في 
الرســـم كما هو وحيد في احلياة. تقنياته 
في الرســـم هي نفسها تقنياته في احلياة. 
لذلك لم يكن يحفل مبا يرى إّال بالقدر الذي 
تيّسره له محفوراته. كان يحفر ليرى. يهّمه 

أن يكون موجودا حتت السطح.
ما نراه من لوحته وهو شيء عظيم هو 
اجلزء الذي لن يراه. الرســـامون يتعذبون 
وهم يكتشـــفون منافي ألقدامهم لن تطأها 

إّال أقدام قلة من املغامرين.. الرسم عذاب.

 * كاتب من العراق

تدور  {الخادم}  مسرحية  أحداث 
القرن  خمسينات  إبان  لندن  في 
املــاضــي، وتــحــوم حــول الــصــراع 

الطبقي

◄

كل من يغادر المكان من الممكن أال يعود إليه



ريهام عاطف

} بعـــد حتذير منظمـــة الصحـــة العاملية من 
اســـتهالك اللحوم احلمراء لتســـببها في رفع 
خطـــر اإلصابـــة بالســـرطان، يوصـــي خبراء 
التغذيـــة باســـتبدالها بأغذيـــة أخـــرى غنية 
بالبروتينـــات والفيتامينـــات املفيدة للصحة. 
وتعد البقول من أشهر األطعمة البديلة للحوم.
وتعتبر الفاصوليـــا بأنواعها املختلفة من 
اخلضـــروات ذات القيمـــة الغذائيـــة العالية، 
الحتوائهـــا علـــى العديـــد مـــن الفيتامينـــات 
واألمـــالح والعناصر الغذائية الالزمة للحفاظ 
علـــى الصحة العامـــة. وإلى جانـــب فوائدها 
العديدة، أكد الباحثون علـــى أنها تفيد أيضًا 
في إنقاص الوزن بشكل واضح، حيث أجريت 
العديد من الدراســـات في هذا املجال وأثبتت 
فوائدهـــا الغذائيـــة التـــي قد تفـــوق اللحوم 

احلمراء.

وقـــد أجريت مؤخـــرًا دراســـة على حبوب 
الفاصوليا البيضاء، أفادت بأن هناك بروتينا 
ُيدعى فاســـيولومني يعمل بدوره على إنقاص 
الوزن، ألنـــه مينع امتصـــاص الكربوهيدرات 
املوجودة في األغذية الغنّية بها مثل؛ املعكرونة 
واألرز واخلبز وغيرها. وكشـــف الباحثون أن 
طحـــني الفاصوليا البيضـــاء النيئة قادر على 
إنقاص الوزن مبعدل 4 باملئة شهريًا إذا ما ّمت 

تناوله قبل وجبة الطعام مباشرة.
وقـــدم الباحثـــون أفضـــل طـــرق تنـــاول 
الفاصوليـــا البيضاء لالســـتفادة من إنقاص 
الوزن، إذ نصحوا بتنـــاول حبوب الفاصوليا 
البيضاء املطحونة بعـــد جتفيفها جيدًا حتت 
أشعة الشـــمس، مع مراعاة أن ُتطحن لتصبح 
شديدة النعومة، ثم غربلتها في مصفاة ناعمة، 
وقبل نصف ساعة من موعد الغذاء أو العشاء 
ُيذاب مقدار ملعقة شـــاي صغيـــرة من طحني 

الفاصوليا الناعم في كأس ماء وُيشرب.

ويحتوي هذا النوع من البقول على نسب 
هامة من الكالســـيوم واحلديد والبوتاســـيوم 
واملغنيســـيوم وفيتامـــني هــــ  وفيتامـــني ك، 

باإلضافة إلى حمض الفوليك واأللياف.
كما أكدت دراسات طبية سابقة على فوائد 
الفاصوليـــا الســـوداء، والتـــي حتتـــوي على 
كميات مرتفعة للغاية مـــن املوليبدينوم، وهو 
معـــدن نادر لـــم يتم العثـــور عليه فـــي الكثير 
من األطعمة، والذي يســـاعد في إزالة ســـموم 
الكبريتيت، وهي املركبات احلمضية املوجودة 
في الفواكه املجففة وبعض اخلضروات. وهناك 

العديد مـــن الناس حساســـون جـــدا آلثارها، 
والتي تشمل الصداع واالرتباك. ويشار إلى أن 
املوليبدينوم يقدر على صد هذه اآلثار وحتييد 
انعكاساتها السلبية ويساعد أيضا على إنتاج 

الطاقة اخللوية وتطوير اجلهاز العصبي.
وتؤكد أســـتاذة التغذية باملعهـــد القومي 
للتغذيـــة، د.ملـــك صالـــح، على فوائـــد نبات 
الفاصوليـــا بـــكل أنواعه ســـواء البيضاء أو 
اخلضراء أو حتى السوداء، مؤكدة أنها تعتبر 
مـــن اخلضروات التـــي تتمتع بقيمـــة غذائية 
عالية، مـــا يجعلهـــا وجبة غذائيـــة كاملة ملن 

يبحث عن الصحة والرشاقة.
وتوضح صالح أن الفاصوليا بشـــكل عام  
تفيد جميع أجهزة اجلسم، حيث تفيد اجلهاز 
الهضمي في تعزيز عملية الهضم وتعمل على 
خفض مستوى الكوليسترول في الدم وخفض 
اإلصابة بأمراض القلب والشـــرايني وتقلل من 

ضغط الدم املرتفع.

} القاهــرة - كشـــفت الكثيـــر من الدراســـات 
أن عدوى التثاؤب ليســـت مجـــرد تأثر أو نقل 
الإرادي ألفعال احمليطني بنا وإمنا هي ترجمة 

لصلة عاطفية ما.
وقال باحثون من جامعة بيزا اإليطالية إن 
اقتراب شخص معّني من شخص آخر عاطفي، 
عامـــل حاســـم في التقليـــد غيـــر املتعمد لهذا 
الشـــخص، وهو ما يجعل التثاؤب أكثر عدوى 
بني أفراد األسرة الواحدة، ثم بني األصدقاء، ثم 
املعارف، ثم بني الغرباء، وبذلك تنطوي عدوى 
التثاؤب ضمن منـــاذج التقمص العاطفي عند 

توفر الظروف العاطفية املناسبة.
وأكد الباحثـــون حتت إشـــراف إليزابيث 
أن  األميركيـــة،  ون  بلـــوس  ملجلـــة  باالغـــي، 
التقمص العاطفي، أي القدرة على التعرف إلى 
مشـــاعر اآلخرين وإصدار رد فعـــل عليها، هو 

عنصر حاسم في تكون السلوك االجتماعي.
ويعتقد بعض املتخصصـــني أن ما يعرف 
مبـــرآة اخلاليـــا العصبيـــة التـــي توجد على 
شكل شـــبكة من اخلاليا العصبية جتعلنا نرد 

تلقائيًا على بسمة اآلخرين.
وليســـت عدوى التثاؤب أمـــرًا جديدًا على 
العلماء، فهم يرجحون منذ وقت طويل، وجود 
مثل هـــذه األشـــكال مـــن التقمـــص العاطفي 

لآلخريـــن، ولكنها لـــم تثبت بهذا الشـــكل إال 
مؤخرًا. كما ســـبق أن أثبتت دراســـة أجراها 
باحثون في جامعة ديوك البريطانية أن السبب 
وراء تثـــاؤب النـــاس ملجرد رؤيتهـــم ألحدهم 
يتثاءب أمامهم هو ســـبٌب عاطفي بحت، مثله 
مثل الضحك أو التوتـــر أو العواطف األخرى 
التي تنتقل باإلشـــعاع الســـايكوفيزيائي، إذ 
يكفـــي أن يتوتر أحد اجلالســـني حتى يتوتر 

فالوسينيسكي،  أوليفيه  ويقول  اجلميع. 
طبيـــٌب متخصـــص فـــي موضـــوع 

التثاؤب، إن املتثائب اجليد ميكن 
أن يصيب 7 آخرين بعدواه.

واقترحت بعض الدراســـات 
وجـــود عالقـــة بـــني التثـــاؤب 
الدراســـة  لكـــن  والتعاطـــف، 

هذه  أن  وجـــدت  احلديثـــة 
الظاهرة تقل تدريجيًا مع 
التقدم بالعمر وهي ليست 
وثيقًا  ارتباطـــًا  مرتبطـــًة 
بالتعاطـــف أو التعـــب أو 

الطاقة.
وقـــد توصـــل الباحثون 

فـــي جامعة ديـــوك إلـــى هذه 
النتائـــج بعـــد تســـجيلهم لعدد 

املرات التي يتثاءب فيها األشخاص األصحاء 
البالـــغ عددهم 328 شـــخصًا عند مشـــاهدتهم 
لفيديو من ثالث دقائق ألشـــخاص يتثاءبون. 
بعض املشـــاركني فـــي التجربة ُســـجل لديهم 
تثاؤب معٍد بنسبة أكبر من غيرهم، مع وصول 

عدد املرات التي تثاءبوا فيها إلى 15 مرة.
ويوضح أســـتاذ الطب النفســـي بجامعة 
األزهـــر، الدكتـــور هاشـــم بحري، أنـــه إحدى 

العمليات الفسيولوجية التي يقوم بها اجلسم 
لزيادة نســـبة األكسجني في اجلسم عن طريق 
استنشاقه وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، 
والذي من شـــأنه أن يقـــوم تلقائيـــًا بإنعاش 
خاليـــا املخ وزيـــادة اليقظـــة والتركيز والذي 
يحدث عادة مع الشـــعور باإلجهاد اجلسماني 

والرغبة في النوم.
ويشير بحري إلى أن التثاؤب 
ال يرتبـــط فـــي كل األحـــوال 
بالشـــعور باإلجهاد، فأحيانًا 
بالتوتـــر  الشـــعور  يكـــون 
والقلق ســـببًا فيـــه، ما قد  
يساعد الفرد على الشعور 
بالتركيـــز، كما أنه يعبر 
في حـــاالت أخرى عن 
الشـــعور باالكتئـــاب 
املكتئـــب  فســـاعد 
شـــعوره  زيادة  على 

باحلماس.
ويشير بحري إلى 
أن التثاؤب هو عملية 
طبيعية  فســـيولوجية 
حتـــدث للجنـــني منـــذ 

وجوده في الرحم.

سارة عوض

} وقايـــة الطفـــل وحمايتـــه مـــن البكتيريـــا 
واجلراثيم املنتشـــرة في كل مكان ليست مهمة 
ســـهلة بالنسبة إلى الكثير من األمهات الالتي 
يبذلـــن قصارى جهدهن إلبعـــاد الطفل عن أي 
مصـــدر قد يجلـــب له العـــدوى خاصة في ظل 
خوفهن الشـــديد من ضعف مناعته وعدم قدرة 
هذا اجلهاز املناعي علـــى التصدي للكثير من 
األمـــراض، األمر الذي يدفع بهـــن إلى املبالغة 
الشـــديدة في تعقيـــم املنزل وجميـــع األدوات 
التي يســـتخدمها الطفل، بـــل هناك من حتول 
األمـــر معهـــن إلى أشـــبه بالفوبيـــا إذا حاول 
الطفل ملس األرض أو التقاط أي شيء منها أو 
التعـــرض ألي أماكن قد تنمو فيها امليكروبات 

والبكتيريا.
ورغـــم توصيات األطباء بضـــرورة حماية 
امليكروبـــات  أنـــواع  مـــن  ووقايتـــه  الطفـــل 
والبكتيريا املختلفة نظرًا لضعف املناعة التي 
قـــد ال تؤهله في جميع األوقـــات للتصدي إلى 
مثل هذه العدوى، إال أن دراسات حديثة حذرت 
من اإلفراط فـــي النظافة وهوس التعقيم الذي 
يســـيطر على الكثير من األسر جتاه أطفالهم، 
مشـــيرة إلى أن تعرض األطفـــال للميكروبات 
والبكتيريا يقوي جهاز املناعة بشـــكل طبيعي 

على عكس ما هو سائد.
وقد ذكـــر أن رمي الطعام على األرض ومن 
ثـــم التقاطه ووضعـــه في الفم، عـــادات كثيرا 
ما يقوم بها األطفـــال، ويختلف رد فعل األهل 

حول هـــذه العـــادة، إذ يســـرع البعـــض ملنع 
أطفالهم من تناول الطعام املرمي على األرض، 
فهو بالنســـبة إليهم مضـــر بالصحة لوصول 

اجلراثيم والبكتيريا إليه.
ووفقـــا ملا ورد في موقـــع فوكوس األملاني 
فإن املعدة تنظف ذاتها، وهو ما أكده الكثيرون 
مـــن أخصائيـــي أمـــراض املعـــدة واجلهـــاز 
الهضمي أيضا، ومن بينهم سيباســـتيان هاغ 
مـــن اجلمعية األملانية ملكافحـــة أمراض املعدة 
واألمعـــاء، الذي قـــال إن ”األحماض املوجودة 
في املعـــدة قوية جدا، ما يجعلهـــا قادرة على 

قتل جميع البكتريا املوجودة داخلها“.
ويعنـــي ذلـــك أن األحمـــاض املوجودة في 
املعدة هي عبارة عن واقيات طبيعية حلمايتها. 
وبحســـب الطبيب هاغ فإنه مـــن املمكن زيادة 
فعالية هذه األحماض في السنوات األولى من 
العمر وذلك بتدريب اجلهـــاز املناعي لألطفال 
في الســـنوات األولى، وبذلك يصبح اجلســـم 

معتادا على الكثير من أنواع البكتيريا.
وأضاف املوقع أنه ال داعي للقلق إذا تناول 

األطفال قطعة خبز كانت ملقاة على األرض.
وينصـــح الطبيـــب هـــاغ باالبتعـــاد عـــن 
اســـتعمال مواد التعقيم بكثـــرة لدى األطفال، 
فالبكتيريا ميكن أن تقوي مناعة املعدة، فضال 
عن أن هناك بعض املواد املفيدة املوجودة على 

األرض تفيد في عالج قرحة املعدة.
ويضيف ”تكثر املعـــادن املفيدة املوجودة 
علـــى األرض مثـــل املغنيســـيوم واألملينيـــوم 
وهي معادن تعزز واقيات املعدة من اجلراثيم 

والبكتيريا“.
وقد سبق أن أكدت دراسة أجراها باحثون 
بجامعـــة مونتريـــال بكنـــدا أن املبالغـــة فـــي 
االهتمـــام بنظافـــة الطفل تـــؤدي إلى إضعاف 
اجلهـــاز املناعي لديه. فقد الحظ املتخصصون 
فـــي الطـــب الوقائي زيـــادة معـــدالت إصابة 
األطفال في الـــدول املتقدمـــة باألمراض التي 

ترتبـــط بضعـــف مناعة اجلســـم مثـــل الربو، 
مقارنـــة  اجللـــد  والتهابـــات  واحلساســـية، 
مبعـــدالت اإلصابة بتلك األمـــراض لدى أطفال 

الدول الفقيرة.
وقد فســـر الباحثـــون أيضا زيادة نســـبة 
اإلصابة بني أطفال الدول املتقدمة وقلتها لدى 

األطفال الذين يعيشـــون في الدول األكثر فقرا 
إذ تتمتع أجســـامهم بأجهزة مناعية أقوى من 
األطفال في الدول املتقدمة، نظرا ألن أجســـام 
أولئـــك األطفال محاطة بامللوثـــات والبكتيريا 
مما يســـاعدها علـــى التكيف معهـــا والوقاية 

منها.

كما ذكرت مجلة لكســـبريس الفرنســـية أن 
الدراســـة التـــي أجراها الباحثـــون الكنديون 
أثبتـــت أن كثـــرة عالج أطفال الـــدول املتقدمة 
باملضـــادات احليويـــة واملبالغة فـــي تنظيف 
البيئـــة احمليطـــة بهـــم أمر يجعل أجســـامهم 
فريســـة ســـهلة لغزو امليكروبـــات، على عكس 

األطفال في الدول األقل تقدما.
وتؤكد الدراســـة على أهميـــة أن يتعرض 
كل  فليســـت  امليكروبـــات،  لبعـــض  اجلســـم 
امليكروبـــات ضارة، بل هنـــاك ميكروبات تفيد 
اجلهاز املناعي، مثـــل امليكروبات التي تعيش 
فـــي األمعـــاء واللعـــاب والتـــي تســـاعد على 
تســـهيل عملية الهضم والقضـــاء على العديد 

من امليكروبات اخلطيرة احلاملة لألمراض.
كما ســـبق أن أشار دكتور ألبرتو يوغازيو 
رئيس قسم طب األطفال في مستشفى بامبينو 
جيســـو في رومـــا، إلـــى أن تعـــرض األطفال 
للميكروبات والبكتيريا يقوي جهاز مناعتهم. 
وأكد أن اإلفراط في النظافة الشـــخصية شيء 
ســـلبي، وأن 3 من بني 10 أطفـــال يعانون اآلن 
من أحـــد أنواع احلساســـية بســـبب النظافة 

الصحية املفرطة التي يوفرها لهم آباؤهم.
وأوضح يوغازيو أن اآلباء واألمهات الذين 
يغسلون أطفالهم يوميًا يحرمونهم من املناعة 
الطبيعيـــة ضد األمراض، داعيـــًا إياهم للقيام 
بذلك مرتني أســـبوعيًا فقـــط وتقدمي اللقاحات 

الضرورية لهم في األوقات املناسبة.
ولـــم يتفـــق د.أمير الفقي، طبيـــب األطفال 
وعضو األكادميية األميركية لطب األطفال، مع 
نتائج هذه الدراســـات بشكل كامل، إذ أوضح 
أن نتائجهـــا غيـــر مقبولـــة من قبـــل املجتمع 
الطبي ومن الكثير من األسر التي حترص على 
النظافة العامة. فال ميكننا القول بعدم احلرص 
على نظافة الطفل وعدم تعقيم املنزل واألدوات 
التي يســـتخدمها كـــي يتعـــرض للميكروبات 
وتقوى مناعتـــه، ألن تعرضه لهذه امليكروبات 
واجلراثيم احلية ال يعزز املناعة لديه ويقويها 
إال بعد إصابته بعدوى هـــذا امليكروب والذي 
قد يتعرض من خالله لإلصابة بأمراض معدية 

خطيرة.
وأشـــار الفقـــي إلى أنـــه مـــن األفضل أن 
يتعرض الطفـــل لهذا امليكروب لكـــن ميتًا في 
صورة تطعيمات ولقاحات، على ســـبيل املثال 

تطعيمه مبيكروب مرض اجلدري.

هوس التعقيم يعرض األطفال لإلصابة باألمراض الخطيرة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــى عكس ما يعتقد اآلباء، اللعب فــــــي التراب والرمل والوحل والتقاط األكل من األرض  عل
ال يشــــــكل خطرا على صحة الطفل، وتعريضه لألماكن امللوثة التي تتكاثر فيها البكتيريا 
واجلراثيم ميكن أن ينشــــــط مناعته ويعزز جاهزيتها ألن ذلك يكشف ماهية هذه الكائنات 
الصغيرة ويســــــهل عملية التعرف عليها الحقا ومحاربتها والقضاء عليها. بينما في حال 
اإلفراط في تعقيم البيت واملدرســــــة وكل بيئة الطفل، يتعود جسمه على اخلمول والسلبية. 

وهذا من شأنه أن يعرضه لإلصابة بأمراض شديدة اخلطورة.

في  يعيشون  الــذيــن  األطــفــال 
الدول الفقيرة تتمتع أجسامهم 
ــة أقــــــوى مــن  ــي ــاع ــن بـــأجـــهـــزة م

األطفال في الدول المتقدمة

 ◄

الفاصوليـــا تحتـــوي على نســـب 
هامة مـــن الكالســـيوم والحديد 

والبوتاسيوم والمغنيسيوم

 ◄

[ التعرض للبكتيريا يسهل التعرف عليها ومقاومتها [ أحماض املعدة قادرة على تنظيف نفسها من الجراثيم

◄ قال جراح العظام األملاني يوهانس 
فليشتنماخر إن مرض انحراف 
العمود الفقري يحدث غالبًا في 

مرحلة املراهقة، وفي معظم احلاالت 
تكون األسباب غير معلومة.

◄ اكتشف باحثون بريطانيون أن 
إعطاء مرضى سرطان البروستاتا 

جرعة أقوى على مدى قصير من 
العالج اإلشعاعي ميكن أن تخفض 
اآلثار اجلانبية التي حتدث نتيجة 
العالج بشكل يساعد على القضاء 

على 60 باملئة من األورام، خالل 
املراحل األولى للمرض.

◄ حذر أطباء من أن ارتفاع ضغط 
الدم في مرحلة الشباب يرفع على 

املدى الطويل خطر اإلصابة بانسداد 
الشرايني الطرفية.

◄ كشف أخصائيون أن زيادة معدل 
النبض أو حدوث اضطراب بنظم 
القلب من وقت إلى آخر ال يشكل 

خطرًا بالضرورة، لكن إذا كان هذا 
االضطراب مصحوبًا بدوار أو بضيق 

في الصدر ينبغي استشارة الطبيب.

◄ أفادت دراسة علمية حديثة أن 
العيش دون شريك في املنزل يسبب 

املزيد من العادات السيئة، أبرزها 
تناول األكل غير الصحي وجتنب 

اخلضراوات والطهي وتفضيل 
الوجبات السريعة اجلاهزة املقلية.

◄ يوصي خبراء كبار السن 
باستشارة الطبيب، في حال استمرت 
أعراض نزلة البرد بعد مرور أسبوع 

من اإلصابة بها وذلك ألن مسار 
األمراض قد يتغير في الِكبر، حيث 
ميكن أن تتحول نزلة البرد املمتدة 

إلى التهاب رئوي.

◄ ذكر تقرير أن الرجال والنساء 
الذين يشعرون باالكتئاب في مرحلة 

منتصف العمر يصابون بالبدانة.

أوصـــى البروفيســـور األملانـــي هيلمـــوت مينرت مرضى الســـكري 
بفحـــص أقدامهـــم يوميًا لتفقد وجـــود جروح صغيـــرة أو بثور، مع 

مراعاة فحص باطن القدم أيضًا بواسطة مرآة.

أكـــد خبـــراء أن ركوب الدراجـــة ُيعد أفضل رياضة لألشـــخاص 
الذين يعانون من مشـــاكل في األوردة الدموية باألرجل، ألنها 

تخفف من املتاعب الناجمة عن التورم.

اللعب في الطبيعة ينشط المناعة ويقويها

عدوى التثاؤب تقمص لعاطفة اآلخرين ومشاعرهم

الفاصوليا بديل صحي يغني عن تناول اللحوم

أفاد باحثـــون ســـويديون أن الرجال الذيـــن يتعاطون يوميا 
كأســـني أو أكثـــر من الصـــودا أو املشـــروبات الســـكرية 
يكونـــون أكثـــر عرضـــة مـــن غيرهـــم لإلصابـــة باألزمات 

يا 
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} جوبــا - حذر وزير اإلعالم واملتحدث باســـم 
حكومة جنوب الســـودان مايكل مكوي، من عدم 
نقل تقارير ســـلبية ضد تسوية األزمة بجنوب 
الســـودان وســـط تهديـــدات مبالحقة وســـائل 

اإلعالم.
وقال فـــي تصريحـــات صحفيـــة بالبرملان 
بجوبـــا إنهم يعرفون أن هنالك بعض وســـائل 
اإلعـــالم مـــع احلكومـــة وأخرى ضدهـــا أو مع 

املعارضة املسلحة على حد تعبيره.

وطالب الصحفيني وجميع وســـائل اإلعالم 
املرئيـــة واملقـــروءة بوقـــف احلـــرب اإلعالمية 
واخلطابـــات التي تدعـــو للكراهية وتقوم على 
الدعايـــة ضـــد أي طرف من أطـــراف النزاع في 

البالد.
وأضاف، أنهم ســـيالحقون من يتمادى في 
نقل التقارير السلبية واملضرة بالسالم، مشيرا 
إلى أنهم وقعوا اتفاقية لتسوية األزمة بجنوب 

السودان.
وأكـــد أن ”على جميع اإلذاعـــات ومحطات 
التلفزيـــون التابعـــة للدولـــة بجانب وســـائل 
اإلعـــالم املســـتقلة األخـــرى البدء فـــي عملية 
التبشير بالسالم احلقيقي واملصاحلة“، مشيرا 
”نريد لغـــة جديدة فـــي هذه املرحلـــة ألن كل ما 
يحدث في هـــذا الكون يتأثر باإلعالم، احلكومة 

تســـعى حاليـــا نحو الســـالم وتنفيـــذ االتفاق 
األخيـــر مع املعارضة“. وأشـــار وزيـــر اإلعالم 
والبث بجنوب الســـودان، قائـــال ”دعونا نكون 
واضحـــني لقد قبلنا الســـالم ال نريد أي خطاب 
معاد في اإلعـــالم، لكن الوزير لم يوضح ماهية 
اإلجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الصحفيني 

أو وسائل اإلعالم املخالفة لهذه التعليمات“.
جديـــر بالذكر أن تصريحات مكوي ليســـت 
األولـــى من نوعهـــا، إذ ســـبق لرئيـــس البالد 
ســـلفاكير ميارديـــت أن أطلـــق تهديـــدا بقتـــل 

الصحفيني الذين يعملون ضد حكومة بالده.
وقال كير أتساءل كيف يحصل الصحفيون 
على املعلومـــات، وتابع هذا مـــا قلته هنا على 
وســـائل اإلعالم ســـابقا عندما يتـــم إغالق دور 
وســـائل اإلعالم يشتكون بأن ليس هنالك حرية 

للصحافـــة، مضيفـــا حرية الصحافـــة ال تعني 
العمـــل ضد بلدك، وهدد كير قائال إذا كان هناك 
شـــخص ال يعرف أن هذا البلـــد قتل فيه أناس 

سوف نطبق فوقهم ذلك يوما ما.
وبعدهـــا بثالثـــة أيـــام قتـــل مـــوي بيتـــر 
جوليـــوس -وهـــو مراســـل لصحيفتـــي ”نيو 

نيشن“ و“كوربوريت“ في جوبا.
وأثـــار مقتلـــه احتجاجـــات مـــن املنظمات 
الدوليـــة للصحفيني وتنظيم إضراب عن العمل 
ملدة 24 ســـاعة من جانب الصحفيني في جنوب 
السودان. وتوجد في جنوب السودان أكثر من 
30 محطة إذاعية أف أم مســـتقلة وعدد كبير من 
الصحف جزء منها يتبع مســـؤولني حكوميني، 
وال توجد وســـائل إعـــالم تتبـــع املتمردين في 

جنوب السودان.

} نيويورك - تواصل شركة فيسبوك اقتحامها 
عالـــم اإلعـــالم واألخبـــار، وتزيـــد مـــن وتيرة 
املنافســـة مع وسائل اإلعالم التقليدية ووكاالت 
األنباء العاملية، لتقدمي اخلبر العاجل بأســـرع 

وتيرة ممكنة ملستخدميها.
وأعلنت الشـــركة أنها بصدد إطالق تطبيق 
جديـــد في األســـواق هذا األســـبوع، ينافس به 
اإلعالم املقروء، وأقرت أنهـــا متلك بالفعل اآلن 
العديد من الشركاء من وسائل اإلعالم للوصول 
 Notify حملتوى متميز، وذلك بعـــد إضافة ميزة

للتطبيق.
وبحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تاميز 
البريطانية، فإن فيسبوك ستطلق تطبيقا فوريا 
لألخبار الســـريعة، ويتضمـــن التعامل مع عدد 
من وســـائل اإلعالم الشـــهيرة منها ”واشنطن 
بوســـت“، ”فـــوغ“، ”ماشـــابل“، ”ســـي إن إن“، 
وسيعمل التطبيق مع تطبيقات إخبارية أخرى 
ويســـمح للمستخدمني باالشـــتراك في مصادر 
احملتـــوى واحلصول علـــى تنبيهـــات األخبار 

العاجلة.
الفكـــرة األساســـية للتطبيـــق هـــي أن يتم 
جمـــع كل هذه املصـــادر في مـــكان واحد حيث 
سيتلقى املستخدم إشعارات باألخبار العاجلة 
من الشـــركاء ومن املصادر التـــي يختارها فور 
حدوثهـــا دون احلاجة للذهاب إلى مصادر هذه 

األخبار كل مرة.

وسيســـاعد النفـــوذ الذي متلكه فيســـبوك 
داخـــل شـــبكة اإلنترنت على انتشـــار التطبيق 
بشكل أســـرع من منافسيها وسيجبر الشركات 
أيضا على املســـارعة لدعم التطبيق لالستفادة 

من أعداد املستخدمني الضخمة في فيسبوك.
ويعتبر هـــذا التطبيق مبثابة جولة جديدة 
من الصـــراع على الفوز بلقب مصـــدر األخبار 
األول في الشبكات االجتماعية ما بني فيسبوك 

وتويتر.
وأدرج فيســـبوك تصنيفـــني فـــي التطبيق 
اجلديد للمواقع الناشرة، والتي تريد احلصول 
على إشـــعارات األخبـــار منها، مبـــا ميكن من 
االختيـــار من بـــني القائمة ما يناســـب اهتمام 
املســـتخدم، كما ميكن تصنيف األخبار حســـب 

تنوعها.
وليس هنـــاك تفاصيل أخـــرى كثيرة حول 
التطبيق اجلديد، لذلك فإنه من غير الواضح هل 
يقدم فيسبوك شركاء احملتوى بغض النظر عن 
وجود وسيلة أخرى للوصول إلى املستخدمني 
أم ال؟، ورمبا يقوم املوقع بدمج املواد اإلعالمية 
الفورية بالتكنولوجيا لتسريع خدمات األخبار.
كمـــا أنه لـــم يتضح بعـــد ما قيمـــة إخطار 
املســـتخدمني باألخبار، حيـــث أن هناك بالفعل 
العديـــد مـــن التطبيقـــات املماثلـــة مثـــل فليب 
وأبـــل   Zite،Google Play Newsstand بـــورد، 
نيوز، وجميعها تقوم بنفس األمر، ورمبا ميزة 

”Notify“ ســـتكون جيدة ألولئك الذين يشتركون 
بالفعـــل فـــي الكثير مـــن مصـــادر األخبار في 

فيسبوك.
الناشـــرين  بعـــض  إن  املصـــادر  وتقـــول 
يختبـــرون التطبيـــق منذ أغســـطس املاضي، 
وال يعرف بعد إن كان ســـيتوفر فورا بنســـخة 
لألندرويـــد أم ســـيحتاج لبعـــض الوقـــت كما 

حصل عدة مرات ســـابقا مع تطبيقات فيسبوك 
املنفصلة. وكانت فيسبوك قد عقدت شراكات مع 
العديد من الصحف املرموقـــة في العالم، التي 
لم تســـتطع جتاهل تفوق الشـــركة واكتساحها 
املجال اإلخباري، وذلك مع اجلهود التي بذلتها 
الشركة مؤخرا لتقدمي خدماتها على نحو أسرع 

حتى في ظروف االتصال الضعيف باإلنترنت.

} موســكو - اهتمت وسائل اإلعالم الروسية 
بمـــا ورد على لســـان لجنة العالقـــات الدولية 
لدى مجلس الشـــيوخ األميركي، التي قالت إنه 
ســـيتعين على وســـائل اإلعالم األميركية بذل 
قدر كبير من الجهد والوقت قبل أن تقوى على 

منافسة قناة روسيا اليوم.
واعتبرت روســـيا اليوم، هذه التصريحات 
بمثابـــة انتصـــار إعالمي لها، فـــي ظل الحرب 
اإلعالميـــة الشرســـة بيـــن موســـكو والغرب، 
والتي يتم فيها اســـتغالل أي حادثة لتسجيل 
النقاط بين كال الطرفين، باإلضافة إلى البحث 
عن طرق وأســـاليب ناجعـــة لمواجهة الدعاية 

المضادة.
وكرســـت لجنـــة العالقـــات الدوليـــة لدى 
مجلس الشـــيوخ مداوالت خاصة تحت عنوان 
”اجتياح بوتيـــن ألوكرانيا والدعاية التي تهدد 
أوروبـــا“، وذلك ”للوقوف على ســـبل التصدي 

للخطر اإلعالمي الروسي“.
وقـــال مســـاعد رئيس المجلس األطلســـي 
األميركـــي ماكســـيميليان تشوبيرســـكي فـــي 
كلمـــة ألقاهـــا خـــالل الجلســـة، لدينـــا موقع 
”تويتر“، ولكننا نستخدمه في إرسال البيانات 
الصحفية المطولـــة، والتي ال تلقى أي اهتمام 

بصراحة.
وعـــالوة على ذلـــك فإننا نبث تســـجيالت 
يغفو عنها المشـــاهد،  فيديو عبـــر ”يوتيوب“ 
في وقت تصرح فيه روسيا اليوم بأنها تحظى 
بأكثر من ملياري مشاهدة لموادها في العالم.

وأضاف ”أصبحت روسيا اليوم أكبر شبكة 
إخبارية روسية تنشـــط في اإلنترنت، ويتعين 
علينـــا تبديل طريقة التواصل في هذا الفضاء، 

وإال فإننا سنخسر المعركة“.
من جهته، وصف ليـــون آرون عضو دائرة 
شـــؤون البث األميركية، خالل المداوالت، بأن 

روســـيا اليوم ليست وحشـــا جبارا يقدر على 
تضليل الجميـــع، وأكد رغم ذلـــك أن الواليات 
المتحدة ســـتحتاج إلى حيز مـــن الوقت وقدر 
مـــن اإلبداع والطمـــوح واالبتـــكارات الخطرة 
والتمويل اإلعالمي للصمود في هذه الساحة.

بدورها قيمت خيزيـــر كونلي نائبة رئيس 
مركـــز البحـــوث االســـتراتيجية والدولية في 
لجنة مجلس الشـــيوخ، أداء الواليات المتحدة 
علـــى الحلبة اإلعالمية بـ3 إلـــى 4 من أصل 10 
درجات، في حين أنصفت أداء القناة الروسية 
بـ7 إلى 8 من أصل 10. بحســـب وصف روسيا 

اليوم نفسها.
وقالـــت بهذا الصدد ”ســـيتعين علينا قطع 
شوط طويل قبل أن نبلغ المستوى الذي حققته 

روسيا المعاصرة من حضور وتأثير“.
وكان ديفيـــد كرايمـــر رئيـــس دائرة حقوق 
اإلنســـان والديمقراطيـــة في معهـــد ”القيادة 
األميركـــي دعـــا في حديث نشـــرته  الدوليـــة“ 
”واشنطن بوســـت“ مؤخرا، إلى تجميد أصول 

القناة الروسية في الواليات المتحدة.
وأثـــارت دعـــوة كرايمر، وهـــو نائب وزير 
خارجية أميركي ســـابق، اســـتنكار مارغاريتا 
سيمونيان، رئيســـة تحرير روسيا اليوم التي 
نددت بهذا الطرح، وطالبت واشـــنطن بوســـت 

بإتاحة فرصة الرد وإبراز الرأي اآلخر.
من جهتهـــا، وفي نفس الســـياق، اعتبرت 
البريطانية للرقابة على البث  هيئة ”أوفكـــوم“ 
اإلذاعـــي والتلفزيوني فـــي بريطانيا مؤخرا، 
أن القنـــاة الروســـية انتهكت معاييـــر ”التزام 
الحياد“، وذلك في فيلم ”أوكرانيا والالجئون“ 
الذي اســـتند إلى شـــهادات أدلى بها نازحون 
فـــروا من القتـــال الدائر فـــي مناطقهم جنوب 

شرق أوكرانيا.
وردت ســـيمونيان على هذا الطرح، وقالت 
”يتهموننا بأن التصريحات صادرة عن ساســـة 
أوكرانييـــن وعبـــارات تفوهوا بها شـــخصيا 
وقمنا ببثها، تعتم على هؤالء الساسة، وبأننا 
انتقينا التصريحات بشكل خاطئ. هذا تعامل 
غريب جدا مع القيم الصحفية، حيث يحاولون 
إرشـــادنا إلى الخطابـــات التي ينبغـــي علينا 

نقلها، وتلك التي ال يتعين علينا بثها“. يشـــار 
إلـــى أن أوفكوم هيئة رســـمية تعنـــى بالرقابة 
على البث اإلذاعي والتلفزيوني وجودته داخل 
بريطانيا، ومن مســـؤولياتها حماية الجمهور 
والضـــارة“،  المغلوطـــة  ”المعلومـــات  مـــن 
والوقايـــة مـــن ترويـــج المعلومـــات المهينة، 
إضافـــة إلى الرقابة على التقيد بمبادئ اللباقة 

والموضوعية في العمل الصحفي.
كما دخلت حادثة سقوط الطائرة الروسية 
في مصر التي قتل 224 شخصا معظمهم سياح 
روس، إلى حلبة الحـــرب اإلعالمية، ففي حين 
يشير اإلعالم الغربي إلى احتمال تورط داعش 
في إســـقاط الطائـــرة، يجهد اإلعالم الروســـي 
لبـــث تقارير مكثفة لتكذيـــب أي رواية تتحدث 
عن صلة داعش بالقضيـــة، وذلك للحفاظ على 
صـــورة الدب الروســـي الذي وصفته وســـائل 
اإلعالم األميركية مؤخرا بـ“الرامبو“ الروسي.

وندد الكرملين بنشـــر مجلة شـــارلي إيبدو 
الفرنســـية الســـاخرة رســـوما كاريكاتوريـــة 
سياسية حول حادث تحطم الطائرة، واعتبرها 

جرأة وقحة من المجلة.

وقال ديمتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الرئيس الروســـي فالديمير بوتين للصحفيين 
”فـــي بالدنا يمكننـــا إيجاز ذلـــك بكلمة واحدة: 
تدنيـــس“. وأضـــاف أن ”هـــذا ال عالقـــة لـــه 
بالديمقراطيـــة أو حريـــة التعبير. هذا تدنيس 

للمقدسات“.
وإذ وصـــف المتحـــدث باســـم الكرمليـــن 
الرســـومات بـ“غيـــر المقبولة“، أشـــار إلى أن 

موسكو تقدم احتجاجا رسميا.
ويظهـــر في أحد الرســـوم حطـــام الطائرة 
وأشـــالء ضحايـــا تتســـاقط على مســـلح من 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، مـــع تعليق ”داعش: 
الطيران الروســـي يكثف غاراته“، في إشـــارة 
إلى الضربات التي تشنها موسكو في سوريا.

ويظهر رسم آخر جمجمة تتدلى منها نظارة 
شمسية فيما يبدو حطام الطائرة في الخلفية. 
وعنونت فوق الرسم ”مخاطر الخطوط الجوية 

الروسية ذات التكلفة المنخفضة“. 
كما تظهـــر فقاعة من الحطـــام كتب عليها 
”كان يجـــب أن أســـافر علـــى متـــن خطـــوط 
الكوكايين“، في إشـــارة إلى الفضيحة الحالية 

لطياريـــن فرنســـيين يهربون المخـــدرات من 
جمهورية الدومينيكان.

وفـــي روســـيا، أطلـــق ”هاشـــتاغان“، هما 
”شارلي إيبدو“ و“أنا لست شارلي إيبدو“.

وكتـــب رئيـــس لجنة الشـــؤون الدولية في 
مجلس الدوما الكســـي بيشـــكوف على تويتر 
”هـــل هنـــاك أي حـــدود لإلرهاب الروســـي في 

صفحات اإلعالم الغربي؟“.
وأضاف أنه ”فيما يشـــاركنا العالم العزاء، 

تقوم شارلي إيبدو بتدنيس المقدسات“.
وتســـاءلت المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة 
الروســـية ماريا زاخاروفا على فيســـبوك ”هل 

هناك أحد آخر مع شارلي؟“.

اإلثنني 2015/11/09 - السنة 38 العدد 1810092

ميديا
[ {روسيا اليوم} تحتفي بالسعي األميركي لمنافستها [ الكرملين يوجه سهامه نحو شارلي إيبدو

اإلعالم الروسي والغربي يتباريان لتسجيل النقاط كل في مرمى اآلخر

{روسيا اليوم} قطعت شوطا كبيرا داخل الواليات المتحدة

حولت وسائل اإلعالم الروسية التصريحات األميركية حول ضرورة تكثيف اجلهود للحد 
من تأثير خطاب روســــــيا اليوم، إلى انتصار كبير لها، مع شــــــن هجوم حاد على صحيفة 

شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة التي تناولت حادثة حتطم الطائرة الروسية في مصر.

جوبا تحذر اإلعالم {المغرض} من إفساد اتفاق السالم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن املركز الليبي حلرية 
الصحافة أنه ّمت إطالق سراح 

رئيسه محمد الناجم، وذلك على إثر 
حادث االعتقال التعسفي الذي طاله 

ألكثر من خمس ساعات مبقر قوة 
أمنية في مدينة طرابلس.

◄ قالت بيان صادر عن مصلحة 
الدولة للصحافة والنشر واإلذاعة 

والسينما والتلفزيون الصينية 
األحد، مبناسبة يوم الصحفيني، 

إن الصني لديها ٢٠٨ آالف من 
الصحفيني املسجلني، مبا في ذلك 
أكثر من ١١٠٠ صحفي يعملون في 

بوابات أخبار االنترنت. 

◄ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إن وسائل اإلعالم في مصر تتمتع 
مبساحة ضخمة للغاية من حرية 

التعبير والنقد ليست موجودة في 
دول كثيرة. وأضاف خالل لقائه 

مع بي بي سي، حول محاكمة 
بعض الصحفيني األجانب ”لو 

كنت صاحب القرار في هذا الشأن 
الكتفيت بترحيل الصحفي املخالف“.

◄ منحت الصني أوراق االعتماد 
الصحفي ملوظفي مواقع إخبارية 

بإعطاء حقوق تقدمي التقارير 
اإلخبارية وإجراء املقابالت لوسائل 

اإلعالم اإللكترونية ألول مرة، وبطاقة 
الصحافة التي ستمنحها لهم هي 
ذاتها التي يحملها العاملون في 

الوسائل اإلعالمية التقليدية.

◄ قررت هيئة تنظيم اإلعالم في 
بنني تعليق صدور صحيفة ”لو 

ماتينال“ أبرز الصحف اخلاصة في 
البالد بزعم إهانة الرئيس بوني 

يايي. وفق ما جاء في قرار للسلطة 
العليا للشؤون السمعبصرية التي 

قالت أيضا أن الصحيفة انتهكت 
عدة بنود من ميثاقها.

باختصار

«دور اإلعالم مهم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتنوير وقبول 

اآلخـــر، خاصة وقد تعاظم دوره في ظل العوملة التي يعيشـــها 

العالم والتطور التكنولوجي الهائل في وسائل االتصال».

 بطرس بطرس غالي
األمني العام األسبق لألمم املتحدة

«التطـــورات في مناطق الصراع، أنتجت شـــبكات إرهابية ذات بنى 

معقدة، اســـتطاعت أن تكـــون من أبرز املســـتفيدين من الطفرة 

الرقمية والتواصل االجتماعي دون رقيب أو محاسبة». 

باري بافل
مدير مركز برنت سكوكروفت لألمن الدولي

«بكني تواجه تحديا مضاعفا في العصر الرقمي، فاإلنترنت الصيني 

ال يزال يفرض رقابـــة صارمة على حركات تداول املعلومات، وهذه 

معركة ستكون خاسرة في النهاية». 

  أندريه كورتونوف
مدير عام مجلس الشؤون الدولية في روسيا

لــجــنــة الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة في 

مجلس الشيوخ األميركي كرست 

لــبــحــث سبل  مــــــداوالت خــاصــة 

التصدي للخطر اإلعالمي الروسي

◄

ديمتري بيسكوف:

الرسومات ال عالقة 

لها بحرية التعبير هذا 

تدنيس للمقدسات

مايكل مكوي:

لقد قبلنا السالم ال نريد 

أي خطاب معاد 

في اإلعالم

فيسبوك ينافس على املحتوى املتميز في اإلعالم املقروء

نفوذ فيسبوك داخل شبكة اإلنترنت سيساعد على انتشار التطبيق بشكل أسرع



} القاهــرة – ســـخر رواد موقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي تويتـــر، مـــن التصريحـــات التي 
أدلى بها أحد الطيارين البريطانيني لصحيفة 
”الديلـــي ميل“، يؤكـــد فيها تفاديـــه لصاروخ 
أثناء قيادته الطائرة فوق شـــبه جزيرة سيناء 

في ٢٣ أغسطس املاضي.
وأطلـــق املغـــردون املصريون هاشـــتاغني 
و“طيار  ســـاخرين ”أوعى (احذر) الصاروخ“ 
الديلي ميل“، تصدرا قائمة الهاشتاغات األكثر 

تداوال في مصر.
وضـــج الهاشـــتاغان بتغريـــدات وصـــور 
ساخرة. وانتقد مغردون ”استهزاء“ الصحيفة 
بعقليـــة القـــراء، حيـــث جـــاء في مـــنت اخلبر 
املنشـــور أن قائـــد الطائـــرة جنح فـــي تفادي 
صاروخ إرهابي قبل أن يلمس جســـم الطائرة 

بلحظات قليلة.
واعتبـــر مغردون أن القصـــة تندرج ضمن 

محاوالت ضرب السياحة في مصر.  
وأشارت الصحيفة إلى أن ”الركاب لم يتم 
إخبارهم باخلطر الداهم الذي مروا به، وأنهم 
كانـــوا على وشـــك املـــوت، ولم يعـــرف باألمر 
سوى ٥ أشخاص فقط من طاقم الطائرة كانوا 

متواجدين بداخل قمرة القيادة“.
وشـــكك البعض في اخلبر باعتباره ”شبه 
مستحيل“ وال ميكن تفادي الصاروخ بالطريقة 
التي ذكرتهـــا الصحيفة، وكذلك التوقيت الذي 
أعلنـــت فيـــه الصحيفة عـــن احلادثـــة والذي 

يتزامن مع سقوط الطائرة الروسية.
 وكتب معلق ســـاخرا ”كل هذا وأنت تكتم 
السر في صدرك يا حبة عيني“. وقال مغرد إن 
”اإلنكليز ســـيكتبون على الطائرات الصاروخ 

كان سيصيبني ورب العرش جناني“. 
وكتب  مغرد ”الطيار يتمتع بخيال واسع“.

وكتب معلق ”أعتقد والله أعلم أن األخ الطيار 
كان يتكلـــم عن الصاروخ في األســـفل“، مرفقا 
تغريدتـــه بصـــورة لـ“ســـيجارة مخـــدرات“. 
ويطلـــق املصريون على ســـجائر احلشـــيش 
عادة اســـم ”الصاروخ“. وكتب مغرد ســـاخرا 
”طيار_الديلي_ميل يتعاقد لبطولة فيلم أنا 
فيما قال آخر ”طيار_الديلي_ والصاروخ“ 

ميـــل هو النســـخة اإلنكليزية مـــن فيلم الواد 
محروس بتاع الوزير“.

وصرح متحدث باســـم اإلدارة البريطانية 
للنقـــل ”حققنـــا في هـــذه الواقعة فـــي وقتها 
وخلصنـــا إلى أنـــه لم يكن هجوما يســـتهدف 
الطائرة وأنـــه على األرجح مرتبط بالتدريبات 
الروتينيـــة التي أجراهـــا اجليش املصري في 

هذه الفترة“. 
مـــن جانبه قـــال الناطق باســـم اخلارجية 
املصريـــة أحمـــد أبـــو زيـــد إن ”املزاعـــم غير 
معقولـــة للديلي ميل“. وأضـــاف في تغريدات 
على حســـابه على تويتر أن الواقعة ”تضمنت 
قاعـــدة  فـــي  أرض-أرض  بنيـــران  تدريبـــات 
عسكرية قرب مطار شـــرم الشيخ ولم تتضمن 

أي إطالق نيران أرض-جو“.

} بريوت – أثار مقتل ثالث الجئات سوريات، 
إحداهـــن طفلة، في مخيمات عرســـال على يد 
اجليـــش اللبناني موجة غضب وســـخط على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكان اجليـــش اللبنانـــي قد أطلـــق نيرانا 
عشـــوائية جتاه مخيمات الالجئني السوريني 
عقـــب تعـــرض دورية تابعة لـــه النفجار عبوة 
ناســـفة في بلـــدة عرســـال، أدت إلـــى إصابة 

خمسة أفراد من اجليش اللبناني.
مقتل الالجئات بنيـــران اجليش دفع عددا 
مـــن الســـوريني على موقع تويتـــر إلى إطالق 
هاشـــتاغ #أخرجونا_من_لبنان لرصد أهم 
مظاهـــر االنتهاكات ضد الالجئني الســـوريني 
فـــي لبنان، حيـــث هاجم مغردون ما أســـموه 
التعســـف املمنهج والعنصرية ضد السوريني 

بلبنان.
وعّدوا احلادث جزءا من سلسلة انتهاكات 
ال تنتهي في حق الالجئني السوريني، مطالبني 
الدولـــة بـــدور محايد جتـــاه أزمـــة الالجئني 
وعـــدم التحيز ضدهم. واســـتحضر املغردون 
االنتهاكات ضد الالجئـــني والضغوطات على 
الالجئني السوريني من اعتقاالت وتهم جاهزة، 
ومنـــع وصـــول املســـاعدات إلى تلـــك املنطقة 
والتضييق على مشـــاريع التعليـــم والصحة 

وغيرها.
وأكـــد معلقون أن اجليـــش اللبناني يغلق 
احلاجـــز الوحيـــد الـــذي يفصل عرســـال عن 
جرودها بســـاتر وهناك ١٥ ألف نازح يعانون 
من نقـــص كافة مقومات احلياة #أخرجونا_

من_لبنان.
واســـتغرب مغـــردون محاولة ما أســـموه 
حرص جهـــات تابعة حلزب الله اللبناني على 
تشـــويه صورة الســـوريني في عرسال وإثارة 

النعرات العنصرية ضدهم.
واعتبـــر املغـــردون على تويتـــر أن حزب 
اللـــه عنصر أساســـي في لعبة الدم الســـوري 
وهو مســـؤول عـــن موجات القتـــل والتهجير 
في ســـوريا، منـــذ تدخله الصريـــح والواضح 

إلى جانب النظام. وفي الســـياق نفســـه، اتهم 
مغردون اجليش اللبناني بأنه مســـَيطر عليه 

من قبل حزب الله.
لالجئـــني  املضـــادة  احلمـــالت  وتوالـــت 
الســـوريني علـــى موقع تويتر مـــن قبل جهات 
توالي نظام األســـد، حيث حّمـــل املغردون في 
هذه احلمالت الالجئني الســـوريني مسؤولية 
تخريـــب بالدهم، كما اتهموهم بخيانة بالدهم 

وقتل أنفسهم بحجة ”الربيع العربي“.
ويقـــول مراقبون إن حـــزب الله يهدف إلى 
جـــّر اجليش اللبناني إلـــى مواجهة الالجئني 
وأهالي عرســـال. من جانب آخر يقر الالجئون 
الســـوريون بأنهم سئموا اســـتعمالهم كورقة 

بيد امليليشيات اللبنانية.
يذكر أنه بينما كان الالجئون الســـوريون 
يدفنـــون الســـيدات الثالث في عرســـال، جاء 
خبر اختطـــاف فتاة تدعى فاطمـــة احلمد في 
مخيم في مدينة زحلـــة لم تبلغ ١٤ عاما. ويعد 
اختطـــاف الالجئات الســـوريات شـــائعا في 
لبنان. ويتهـــم الالجئون عـــادة عناصر حزب 

الله بالوقوف وراء األمر.
وتختطـــف الفتيات إلرغامهن على الزواج. 
وكانـــت أشـــهر حـــوادث االختطـــاف مـــا قام 
به ميليشـــياوي مـــن حزب اللـــه يدعى مهدي 
نزهـــة امللقب مبهدي الله في الثالث عشـــر من 

الشهر أغســـطس حني قام باختطاف ضحيته 
اخلامسة في بلدة العني، ليقتادها بالقوة إلى 

بلدة النبي عثمان حيث يقطن.
الضحيـــة كانت الشـــابة الســـورية عبير 
اجلاعور والتي كانت قد خرجت لشراء حلوى 

برفقة والدتها وأختيها حني اختطفت.
عبيـــر كانت قـــد وصلت مـــن القصير إلى 
لبنان قبل ذلك بأســـبوعني بهدف الســـفر إلى 
الســـويد فـــي الثامن والعشـــرين مـــن أكتوبر 

ملالقاة زوجها.
وقـــال زوج املخطوفـــة إن ”أكثـــر من جهة 
تدخلـــت فـــي املوضـــوع مـــن بينهم مشـــايخ 
ووجهـــاء حلل املوضوع بشـــكل ســـلمي، ألن 
الســـلطات اللبنانية وقفت عاجـــزة عن إنهاء 
القضيـــة“. ويشـــكل هذا األمر شـــكال آخر من 

أشكال الضغط على الالجئني السوريني.
ويقول مغرد ”الضغـــط زاد على الالجئني 
الســـوريني في لبنان وهو مـــا يجعلهم أمواتا 

مع وقف التنفيذ“.
ويطالـــب الالجئون الســـوريون من لبنان 
بنقلهم ألي دولة أخرى، أو فتح طريق آمن لهم 
للخروج في اجتاه مناطق الشـــمال الســـوري 

احملرر.
الالجئـــون أكدوا عبر تغريـــدات لهم أنهم 
دخلوا لبنان مجبريـــن؛ هربا من املوت وليس 

طمعا في ”كرم“ احلكومة اللبنانية، مشـــيرين 
إلى أنهم لم يجدوا ســـوى املـــوت واالعتقال. 
ُيذكـــر أن هذه احلملة الثانيـــة من نوعها التي 
تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع األمني 
احلـــرج لالجئني الســـوريني في لبنـــان، الذي 
سببته ممارسات السلطات اللبنانية التعسفية 
ضدهم. وكانت احلملة األولى تستهدف خفض 

حدة االعتداءات باسم  “ الجئ ال إرهابي“.
وتتزايـــد الصعوبات واألعباء املادية التي 
يضطر الالجئون إلى حتملهـــا مع مرور أكثر 
مـــن ٤ ســـنوات على اللجـــوء إلى لبنـــان مثل 

إيجارات اخليام واملساكن التي تؤويهم.
إذ أن معظمهم يعيش في غرف غير مكتملة 
البناء أو مخيمات عشوائية مقامة على أراٍض 
خاصـــة وتختلف اإليجارات بني حجم اخليمة 
أو الغرفـــة وموقعهـــا وتتراوح بـــني ١٠٠ ألف 
و٢٠٠ ألف ليرة شـــهريا (بـــني ٦٦ و١٣٣ دوالرا 

شهريا) باإلضافة إلى الكهرباء.
ألحـــد  التدوينـــات  إحـــدى  فـــي  وجـــاء 
الناشـــطني ”ليس لدينا متاع نحمله.. افتحوا 
لنا الطريق.. وســـنخرج بصمت… ونحمل في 
قلوبنـــا ذكـــرى اســـتضافتكم“، وأضاف آخر 
”نطالبكـــم بإخراجنا من لبنـــان قبل أن منوت 
بالرصاص العشـــوائي وقبل أن منوت جوعا 

وقبل أن منوت بردا“.
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تابعوا

 @iirakii73
الصحفي املتحيـــز؛ بعضه أجير 

وبعضه أسير.
******

@2004Noor
أكثر من ٥٠ قناة ســـنية وشيعية 
تعج باحلمقى الذين يتصارعون 
كـالثيران حملاولة اثبات من احق 
باخلالفة قبل ١٤٠٠ عام. لن تنتج 

سوى اجيال عدوانية مشوهة.
******

@mgsiraq
شـــعبا  حتصـــد  ضميـــرا  ازرع 
محترما مليئا حضارة وانفتاحا 
وفيما دول ســـبقتنا بـــال تاريخ 
وال حضـــارة وبال ســـومر وحده 

الضمير احلي يبني االمم.
******

@IRN
"اخلفســـة" او "اخلســـفة" وهـــو 
وادي ســـحيق يقـــع فـــي منطقة 
الشـــورى جنوب املوصل فيه ما 
ُيقارب الـ٥٠٠٠ جثـــة هذا الوادي 
يســـتخدمه الدواعش لإلعدامات 
رائحـــة املـــوت ممكن شـــمها من 

مسافة ٤ كم.
******

@IRAQi_PEN
#التناقضات_الفاخرة  أكبر  من 
وتنـــادي  التقســـيم  ترفـــض  أن 
بوحـــدة #العراق وتتحـــّدث عن 
فـــي  وأنـــت  الوطنيـــة  األخـــّوة 
حقيقتك تدفن كراهية مســـمومة 

للمخالفني لك.

@yousef02543
الكونغرس.  فـــي  تصلي  "اخلرفان" 
هـــذه الصالة ال عالقة لها باخليانة 

واإلرهاب والعبودية الميركا.
******

@M_ARahman
البـــد أن تتعلم مصر مـــن الصدمة 
الســـياحية ضـــرورة التحـــول إلى 
التصنيع املتقدم تكنولوجيا. علينا 
إعـــادة تصميـــم شـــعار (صنع في 

مصر) ليعني اجلودة.
******

@EhabElSheemy
 ٢٥٠٠ يتجـــاوز  القومـــي  النـــاجت 
مليار جنيـــه منهـــا ٨٠ مليارا فقط 
من الســـياحة ال متثل شرم الشيخ. 

مصر اكبر مما تظنون.
******

@mamoun1234
وذهب ضابط اجلوازات كي يصلي 
ولـــم يأت منذ ســـاعة، فهـــل للظهر 
نوافل أطول من اي صالة ال نعرفها؟

******
@AlyaaGad
عندك اختياران ياحكومة:١- الكذب 
وإنـــكار األدلـــة الواضحـــة وبذلك 
سنذهب في ٦٠٠ داهية ٢- االعتراف 

باخلطأ وسد الثغرات األمنية.
******

@Ald
يـــا رئيس نريد أن نقـــف معك ضد 
العالم لكن أعطنا فرصة! اســـتبعد 
أنـــاس  مكانهـــم  وضـــع  املعاتيـــه 

يفهمون ويفقهون أرجوك!

@Nedal_147
ال خير في أمة تؤمن بأن {التفال» 

عالج ألمراضها.
******

@naifco
عنـــد نفض البيت أثنـــاء تنظيفه، 
ننزعـــج مـــن تطايـــر األتربـــة في 
أرجائـــه، كذلك يحـــدث عند نفض 
عقولنا، نشـــعر بالضيـــق، ولذلك 
نفِضل أن نبقى في منطقة الراحة.

******
@abuahmedalqarni
لـــو قامـــت كل ســـعودية بقيـــادة 
الســـيارة (خارج اململكة) وتوثيق 
احلـــدث بالفيديـــو، لكانت خطوة 
الســـائقات  بعدد  وتوعوية  أولية 

بدال عن االصرار عليها بالداخل.
******

@hamssonosi
زوجتـــه  كانـــت  إن  الســـعودي 
مكشـــوفة أوعباءتهـــا ملونة فهو 
مـــع  يصـــور  أردوغـــان  ديـــوث، 
خليفة  بالعباءة؛  مكشوفة  زوجته 

املسلمني! تناقضات صحوية.
******

@ra7eeq_ma5toum
مـــن رأى منكـــم منكـــرا فليصدمه 
بسيارته فإن لم يجد فليبحث في 
االنترنت فإن لم يجد فليســـتخدم 
اجلنـــس إليجـــاده الهيئة تضرب 

شابا في منتزة عكاظ.
******

@salamalwail
حصل علـــى ٦ ماليني متر مجانا. 
ســـيكلف تطويرهـــا ٩٠٠ مليـــون. 
ســـتباع بــــ١٠ مليارات. ســـتدفع 
االف الســـر ثلث دخلهـــا ملليونير 
ولســـنوات مقابـــل أرض حصـــل 

عليها مجانا!

@AlsisiOfficial
عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

@hamad101000
"ضربتان في الرأس توجع!" هكذا 
حـــال اليمن أمـــام حالـــة مناخية 
لم تســـجل في التاريـــخ احلديث 
إعصارين في غضون أسبوع!!؟

******
@ghurab77
تعّلمـــوا بـــأن تقولـــوا ال إليران، 
ال  للحوثـــي،  ال  للســـعودية،  ال 
لالخـــوان، ال لعفـــاش ال لفالن وو 
حتى تتمكنوا مـــن قول نعم ليمن 

أفضل.
******

@alrahbi5
مـــا يحصل في اليمـــن ليس حربا 
أهلية داخلية إمنا حرب مشروعني 
مشـــروع عربي أصيل ومشـــروع 

فارسي خبيث.
******

@A_lemeny10
عفـــاش  فجواســـيس  حـــذاري 
وميليشـــياته يتربصـــون بالقادة 
ويرصدون حتركاتهم في اجلبهات 

عبر أفراد مأجورين خونة.
******

@alwasatnews
أم مينية ابتلعها اإلعصار فأنقذت 
رضيعهـــا بوضعـــه في إنـــاء.. ال 

نامت أعني اجلبناء.
******

@alasaadim
 مـــن يطرد أكثر، مـــن يحرم أكثر، 
مـــن يكـــون األكثر قتـــًال يالحقون 
املستقلني داخل البالد وخارجها!

@aliwahida
الدين أفيون الشـــعوب أي عندما 
يجـــرك رجـــال الديـــن الن حتلـــم 
بحوريـــة ويحرضونـــك على قتل 
جارك وســـلب ابـــن عمـــك، تفقد 

الصواب وتدخل عالم املخدرات.
******

@omartobgi
إن احلصول علـــى وظيفة مميزة 
والعصابات  الغنيمـــة  دولـــة  في 
واللوبيـــات يتطلـــب بالضـــرورة 
التخلـــي طوعـــا عن "شـــوية قيم 

ومبادئ ملهاش الزمة".!
******

@nbara5863
بيان مجلـــس األمن ذكرني بنفس 
اول  تكونـــت  عندمـــا  الكلمـــات 
حكومة للعراق وحكومة احلريري 
تســـير  اخلطوات  نفس  بلبنـــان. 

عليها ليبيا وإلى التقسيم.
******

@loayomran
أريد ان اخبرك ان بالدنا ليســـت 
بخيـــر.. ولكني اعلم انـــك تعلم.. 
ولكن رمبا نحـــن االثنني معا.. لم 
ندرك حجم املصيبة بعد.. ولكننا 

بالتأكيد سندرك يوما!
******

@Ayosha_khalifa
كلنـــا في ليبيا يـــا عزيزي ولدينا 
نفـــس الظروف، فأرجـــوك توقف 
عن النكـــد والتصرف كما لو كنت 
الوحيـــد الذي لديـــه حياة صعبة 

هنا في هذه الرقعة من األرض.

مصر

ــــــاع نحمله، افتحــــــوا لنا  ــــــا مت ــــــس لدين "لي
ــــــق، وســــــنخرج بصمــــــت، ونحمــــــل  الطري
فــــــي قلوبنا ذكرى اســــــتضافتكم" صرخة 
الجئني سوريني ترتفع على تويتر للمطالبة 
ــــــان بعــــــد االنتهاكات  بإخراجهــــــم من لبن

العديدة التي تعرضوا لها.

@arabicca1  
في تونس عندنـــا صالة اجلمعة 
اللخمـــي  وصـــالة  للمســـلمني 

للمتأسلمني.
******

@hakim1zed  
الدميقراطية يا حبيبي لن تنجح مع 
شعب ال يعرف الوقوف في الصف 
أو في اإلشـــارة االحمر. ما نعيشه 

يسمى فوضى ال دميقراطية.
******

@chrfiiop89
اخر الكالم حـــزب النداء يذكرني 
بالدولـــة العثمانيـــة حني هرمت 
ودخلوا  املريض.  بالرجل  ولقبت 
فيها مافيا سيكس بيكو فتقوها. 

التراجيديا متواصلة الى اليوم.
 ******

@salwoi
في قضية تصريح اجلنرال رشيد 
عمـــار حول اقتـــراح اجلماعة ان 
مساء  الســـلطة  اجليش  يتســـلم 
ينايـــر ٢٠١١ وتكذيب اجلماعة له. 

لم يكذب أحد ولم يصدق احد.
******

@olfayoussef
يومـــا مـــا كان ٣ أغســـطس يوم 
احتفـــال مبيـــالد رئيـــس، وكان 
الســـابع من نوفمبر يوم احتفال 
بتغيير سياســـي، ويوما ما يعد 
١٤ ينايـــر احتفـــاال بثـــورة... في 
انتظار اآلتـــي والذي يأتي الحقا 

يكنس ما كان سابقا.

طيار الديلي ميل يثير #أخرجونا_من_لبنان.. تويتر يردد صدى صرخات الالجئين 

السخرية في مصر

الالجئون أكدوا أنهم دخلوا لبنان مجبرين؛ هربا من الموت وليس طمعا في {كرم» الحكومة اللبنانية

مـــغـــردون حــمــلــوا الــالجــئــيــن 

تخريب  مسؤولية  السوريين 

بــــالدهــــم، كــمــا اتــهــمــوهــم 

بالخيانة بحجة {الربيع العربي»

◄

[ اختطاف النساء من جماعات لبنانية زاد الضغط على السوريين

كشـــف موقع {ماشـــابال» مؤخرا عن الســـبب الحقيقي الســـتحالة حظر عدد من المســـتخدمين، منهم مؤسس فيسبوك مارك 

زوكيربـــرغ، هي سياســـة الموقع التي اعتمدها لحماية حســـابات األشـــخاص الذين ســـبق وتعرضت حســـاباتهم لعدد كبير من 

التبليغات خالل السنوات الماضية، ألسباب هدفها قمعهم وإغالق حساباتهم وليس لقيامهم بنشر أي صور مسيئة. 



} تونس - يرفع التونسيون ”شعار خبز وماء“ 
في أيام غضبهم ضد حكامهم، وهو ليس شعارا 
سياســـيا وليدا للحظات الغضب، بل له ارتباط 
وثيق بنمـــط حياتهـــم اليومي، فالتونســـيون 
محبـــون للخبـــز المصنوع مـــن القمح الصلب 
يســـتهلكون منه الماليين مـــن الوحدات يوميا 

ويرمون منه األطنان أيضا في القمامة.
ونـــال التونســـيون المرتبـــة الثانيـــة في 
اســـتهالك الخبـــر والمعجنـــات كالمعكرونـــة 
والكسكســـي، إذ بلغ اســـتهالك الفرد التونسي 
حوالي 16 كيلوغراما سنويا بعد اإليطالي الذي 
يستهلك 25 كيلوغراما من المعجنات في العام.

ويجمـــع التونســـيون علـــى أنهـــم شـــعب 
”خبزيســـت“ في إشـــارة إلى إفراطهـــم في أكل 
الخبز الذي يســـتهلكونه فـــي وجباتهم الثالث 
الرئيسية، بل الطريف أن هناك من يأكل الخبز 
مع وجبة معجنات كالمقرونة و“الســـباغيتي“ 
أو الكسكســـي، كمـــا تقدم المطاعم التونســـية 
خاصة منها الشـــعبية ســـلة مـــن الخبز مع كل 
ما تقدمه لحرفائها من وجبات، سواء استدعى 

تناولها أكل الخبز أم ال.
ويتفق العديد مـــن الباحثين على أن بداية 
صناعـــة الخبز فـــي تونس ظهرت منـــذ العهد 
البوني والدليل وجود فرن بمتحف كركوان في 
الموقـــع األثري المجاور له. كما يحتفظ متحف 
قرطاج بتحفة فنية نادرة تصور امرأة تعد خبز 
الطابونـــة في الفرن وبجانبهـــا ابنها، دون أن 

ننســـى أن تونس كانت تلقب بـ“مطمور روما“ 
في إشـــارة إلـــى أهمية إنتاجها مـــن الحبوب، 

المادة األساسية لصناعة العجين.
وتتفنن المخابز التونسية في إعداد الخبز 
بأنـــواع مختلفـــة، إذ تقـــوم بتحضيـــر الخبز 
الفرنســـي والتركي واإليطالي، فضال على أنها 
تقدم خبزا وبداخله زيتون أو بصل وعدة أنواع 
أخرى، كما تشتهر بعض المدن بصناعة أنواع 

من الخبز الذي عادة ما يكون خاصا بها.
القيـــروان مثـــال تعـــرف بخبـــز الصينية، 
األبيض في نصفه األســـفل واألسمر في نصفه 
األعلى الممسوح بالزيت بعد خروجه من الفرن 
فيبدو لّماعا، كما تعرف بخبز ”الشواي“ والذي 
يســـتعمله أساسا باعة سندويتش ”الكفتاجي“ 

شـــهير الصنع من الفلفـــل الحـــار والطماطم، 
وخبـــز ”الميـــدة“ المصنـــوع مـــن ”الســـميد“ 
المـــذرور فوقه أيضـــا ويحبذه أهـــل القيروان 

مغّمسا في الملوخية.
وعلى الرغم من المخاطر الصحية الستهالك 
الخبز بكميات كبيرة، فإن التونســـيين اعتادوا 
على هذا النمط الغذائي ويمكن إرجاع ذلك إلى 
عدة أســـباب اقتصادية، فالخبـــز والعجين من 
أقل المواد الغذائية كلفة، خاصة بالنســـبة إلى 
الفئات ضعيفة الدخل وحتى المتوسطة منها.

وتحـــذر وزارة الصحة مّمـــا تعتبره كارثة، 
جراء ارتفاع حاالت أمراض الســـكري والسمنة 
وارتفاع ضغط الدم والقلب وانسداد الشرايين. 
وأمام تزايد هذه األمراض التي يســـببها سوء 
العادات الغذائية بدأت بعض األفران في صنع 
خبز القمح والنخالة والشعير، حيث يقبل عليه 
خاصة من لديهم مشاكل في الهضم أو السمنة 
ومن ال يحبـــذون خبز الفارينـــة ويبحثون عن 

عجين أكثر صحة وأنسب للقوام.
وال ينحصـــر اإلفـــراط في اســـتهالك الخبز 
واختزاله في مضاره الصحية فحســـب، بل إنه 
يكلـــف اقتصاد البالد مبالغ مالية طائلة خاصة 
في ظـــل ما يتلفه التونســـيون مـــن بقايا خبز 

يوميا في المزابل.
وتنتـــج المخابز التونســـية يوميا قرابة 5 
ماليين خبـــزة منها 3.5 مالييـــن من األصناف 

التي تدعمها الحكومة.
وتتـــراوح كميات الخبز التـــي يتم تبذيرها 
يوميـــا بيـــن 700 ألـــف و800 ألف خبـــزة وفق 
إحصائيات المعهد الوطني لالستهالك بسبب 
ســـوء تصرف العائالت، أي ما يقارب 300 ألف 

دينار (حوالي 150 ألف دوالر).
ويقـــول رئيس الغرفة التونســـية ألصحاب 
المخابـــز محمد بوعنـــان، ”إن كميـــات الخبز 

التي يقع إتالفها تكلف الدولة ســـنويا قرابة 30 
مليون دينار وأّن معظم كميات هذا الخبز تباع 
كعلف للحيوانات، وذلك بحســـاب ستة دنانير 
عن كّل مئة خبزة، أي أن ســـعر الخبزة الواحدة 
ال يزيد عن ستين مليما، أي تقريبا ربع سعرها 

المخّصص لالستهالك العادي“.
وكانت شراهة التونســـيين الكبيرة للخبز 
واعتمادهم عليه بشـــكل رئيسي في معيشتهم 
وراء انـــدالع واحدة من أعنـــف الثورات تعرف 

باسم ”ثورة الخبز“ أو ”أحداث الخبز“. 
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نهـــب الكنـــوز األثريـــة العراقيـــة منـــذ االحتـــالل األميركي، تحقيق

يتواصـــل مـــع تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية للحصـــول علـــى 

مكاسب مالية وطمس حضارة ضاربة في القدم.

الجمعيـــة العمومية لألمم املتحدة تبنت في مايو املاضي، 

باإلجمـــاع، قـــرارا قدمه العـــراق وأملانيـــا لحمايـــة املواقع 

األثرية املستهدفة بأعمال النهب والتهريب.

بدايـــة صناعـــة الخبز فـــي تونس ظهرت منـــذ العهد 

البوني والدليل وجود فرن بمتحف كركوان في املوقع 

األثري املجاور له.

يقول التونســــــي للتعبير عن عدم اكتراثه بالشــــــأن العام واختزال شــــــقائه اليومي إنه دائما 
”يجــــــري وراء اخلبزة“، أي أنه دائم البحث عن لقمة احلياة، كما يقدم البعض اآلخر أنفســــــهم 
على أنهم ”خبزيســــــتية“، أي ال شــــــأن لهم إال بالبحث عن لقمة العيش، في حني أن التونسي 
ــــــزة“ للتعبير عن ملله وضجره من العمل الذي يقوم به ويتمنى تغييره،  ــــــى ”تخفيف اخلب يتمن

لكنه ال يتمنى أبدا أن يغيب اخلبز من على مائدة األكل.

الخبز في تونس شعار الثورات وغذاء خالل كل الوجبات

آثار العراق المنهوبة تبحث عن منقذ
[ منحة مالية من اليونسكو إلعادة تأهيل المتاحف [ بعثات للتنقيب في محافظة ذي قار

محاوالت استعادة ما نهبه االستعمار األميركي والدواعش لن يشمل كل المسروق

التونسي يقضي عمره يشقى من أجل الخبز

} بغداد  - أعلن وزير 
الحكومة  في  التربية 
محمـــد  العراقيـــة 
أقبـــال، أمس األحد، 
عـــن حصـــول بالده 
علـــى منحـــة ماليـــة بقيمة 
3 مالييـــن باونـــد (حوالي 
4.5 مليـــون دوالر)، إلعادة 
تأهيـــل المتاحف العراقية 
المتضررة إلـــى جانب بدء 
استئناف المنحة اليابانية 
الســـابقة لتأهيل المتحف 

الوطني العراقي.
التربية  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان لهـــا إن ”وزير 
إكســـل  التقـــى  التربيـــة 
بالتر، ممثل اليونسكو في 
العراق، وقد أبلغه بمنح 
العراق مبلغ 3 ماليين 
باوند إلعـــادة تأهيل 
المتاحف العراقية“.

العديد  وكانـــت 
من اآلثـــار تم نهبها 
متعددة،  مراحل  في 
 2003 العـــام  منـــذ 
الواليات  غزو  بعد 
المتحدة األميركية 
فيمـــا  للعـــراق، 
مقتنيات  تعرضت 
كانـــت  تاريخيـــة 

مودعة في المتاحف والقصور الرئاســـية هي 
األخرى إلى السرقة والنهب.

وشهدت األعوام الماضية التي تلت الغزو 
األميركـــي للعـــراق تهريب كميـــات كبيرة من 
اآلثـــار التاريخية الموجودة في بالد الرافدين 
إلى إســـرائيل، ومنها ما يعرف بالـ“األرشيف 
اليهـــودي العراقـــي“، األمـــر الـــذي اعتبـــره 
اإلســـرائيليون ”اســـتعادة ألجـــزاء مهمة من 

التراث اليهودي“.
وكان تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية قـــد دّمر 
وجرف مدينتي نمرود والحضر األثريتين، في 
محافظة نينـــوى واللتين يعود تاريخهما إلى 
مـــا قبل الميالد، عالوة على تدمير آثار متحف 
الموصـــل ومواقـــع أثرية أخرى خـــالل العام 
الجاري، وهو ما أثار استنكارا دوليا واسعا .
ورغم تدفق بعثـــات التنقيب عن اآلثار من 
مختلف الـــدول إلى أراضي العـــراق وخاصة 
أن  يـــرون  الخبـــراء  أن  إال  قـــار،  ذي  مدينـــة 
االكتشـــافات الجديدة ســـتكون عرضة للنهب 
مـــا لم توفـــر الحكومة العراقية كـــوادر أمنية 
مدربة لحمايـــة هذه اآلثار من عصابات النهب 

والسرقة.
وفي أواخر ســـبتمبر العام الماضي دمرت 
عناصر من تنظيم الدولة اإلســـالمية الكنيسة 
الخضـــراء التي تعود إلى نحـــو 1300 عام في 
تكريت، وأحرق المتطرفـــون اآلالف من الكتب 
والمخطوطـــات النادرة في مكتبة الموصل في 
فبراير الماضي. ووصفت منظمة اليونســـكو 
أن عملية حـــرق الكتب تأتـــي كمرحلة جديدة 

لعملية ”تطهير ثقافي“ يقوم بها التنظيم.

وفي سبتمبر 2014  فجر التنظيم اإلرهابي 
قلعة تكريت األثرية، مسقط رأس القائد صالح 
الديـــن األيوبي الذي حرر القدس قبل ما يقرب 
من ألف سنة، وهي قلعة تؤرخ لمراحل ما قبل 

التاريخ.
وفي نهاية ســـبتمبر من العـــام الماضي، 
تعـــرض مرقـــد األربعين فـــي مدينـــة تكريت 
للتفجير. وكان المرقد يضم رفات 40 جنديا من 
جيـــش الخليفة عمر بـــن الخطاب خالل الفتح 
اإلســـالمي لبالد ما بين النهرين في العام 638 

ميالدي. 
وفي 24 من شهر يوليو العام الماضي، قام 
أفراد من داعش بتســـوية مرقـــد النبي يونس 
باألرض، حيث قام المتطرفون بتفخيخ المرقد 

ونسفه بالكامل أمام جمع من الناس.
وفي شـــهر مارس الماضي جـــرف تنظيم 
داعـــش مدينـــة النمـــرود األثرية اآلشـــورية، 
جنوب شرق الموصل، وكانت المدينة مرشحة 
لإلدراج على الئحة اليونسكو للتراث العالمي. 
ويعـــود تاريخها إلى القرن الــــ13 قبل الميالد 
ما دعا اليونسكو إلى اعتبار العملية ”جريمة 

حرب“.
وفـــي 26 مـــن شـــهر فبرايـــر الماضي بث 
التنظيم المتطرف شـــريطا مصورا يظهر قيام 
عناصـــره بتحطيم آثـــار وتماثيل، بعضها من 

نمرود وأخرى من مدينة الحضر األثرية، التي 
يعود تاريخها إلى العهد الروماني والمدرجة 

على الئحة التراث العالمي.
و  أعلنت وزارة الســـياحة واآلثار العراقية 
فـــي يونيو الماضي عن اســـترداد 4300 قطعة 
أثرية تم تهريبها إلى خارج البالد بعد سيطرة 
مســـلحي التنظيم على مناطق واســـعة شمال 
وشـــرق وغرب البالد منـــذ يونيو 2014، إال أن 
عمليات النهب والسرقة تواصلت خالل العام 

.2015
وفي مارس الماضي دّمر مسلحو التنظيم 
آثـــار مدينـــة الحضـــر القديمـــة الواقعة إلى 
الجنـــوب مـــن الموصـــل بمحافظـــة نينوى. 
ويرجـــع تاريـــخ مدينة الحضر إلـــى أكثر من 
2000 عام  وتحديدا إلى عهد الدولة السلوقية 
التي نشـــأت بعد مـــوت اإلســـكندر المقدوني 

خـــالل القرنيـــن الثالـــث والثاني قبل 
الميالد وحكمت منطقة غرب آســـيا، 
وامتدت من سوريا وتراقيا غربا إلى 

حدود الهند شرقا.
التواصـــل  مواقـــع  وتداولـــت 
االجتماعـــي صورا في يناير 2015 
تظهر ضـــررا كبيرا فـــي جدران 
قلعـــة تلعفـــر، المدينـــة الواقعة 

غرب الموصل.
ودمر تنظيم الدولة اإلسالمية 

فـــي أغســـطس الماضي ديـــر مار 
اليان التاريخي في مدينة القريتين 
السورية، وهو دير ســـرياني قديم 

يعود إلى القرن الخامس للميالد.
التنظيـــم  عـــدوان  ويتواصـــل 
المتطرف على اآلثار العراقية، حيث 
فجر الجمعة الماضي دير الراهبات 
بمحافظة  فـــي قضـــاء ”تلكيـــف“ 

نينوى شمال غرب العراق.
العمومية  الجمعية  أن  يذكر 

الماضي،  مايو  فــي  تبنت  المتحدة  لألمم 
باإلجماع، قرارا قدمه العراق وألمانيا لحماية 
النهب  بأعمال  المستهدفة  األثرية  المواقع 

وكذلك  والــتــهــريــب، 
الدينية  الــمــواقــع 
التي  ومحتوياتها 
ـــى  ـــرض إل ـــع ـــت ت
ــة  حـــمـــالت ســرق
ممنهجة  ونــهــب 

ومقصودة.

ــــــر اآلثار ذات القيمة التاريخية من املمارســــــات املمّيزة  ــــــح العنف وتدمي أصب
لتنظيم الدولة اإلســــــالمية في العراق، إذ أصبح التنظيم اإلرهابي يبيع القطع 
األثرية ثم ينســــــف املعابد واملتاحف التي أخذ منها التحف واآلثار ليخفي 

أدلة السرقة والنهب.

االكتشافات الجديدة ستكون عرضة 

للنهب ما لم توفر الحكومة العراقية 

كوادر أمنية مدربة ومختصين لحماية 

اآلثار من عصابات النهب

القيروان تعرف بخبز الصينية، األبيض 

في نصفه األسفل واألسمر في نصفه 

األعلى، الممسوح بالزيت بعد خروجه 

من الفرن فيبدو لماعا، كما تعرف بخبز 

الشواي وخبز الميدة المصنوع من 

السميد
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} واشــنطن - أكـــدت دراســـات أن اإلعالنات 
تتمتـــع بقـــدرة كبيـــرة علـــى تشـــكيل أنماط 
اســـتهالكية للطفـــل قـــد تالزمه طيلـــة حياته، 
وتوصلـــت دراســـة أميركيـــة حديثـــة إلى أن 
27 بالمئـــة مـــن األطفـــال يســـتهلكون البرغر 

والوجبات السريعة يوميا.
بمشـــاهدة  تأثـــروا  األطفـــال  أن  وأكـــدت 
إعالنـــات الوجبات الســـريعة الموجهة إليهم 
عبـــر شاشـــات التلفزيـــون، وهو مـــا يدفعهم 
للضغـــط على أســـرهم لتناول تلـــك الوجبات 
في المطاعم. ونبهت الدراســـة إلى أن شركات 
الوجبـــات الســـريعة اعتمدت على التســـويق 
الموجـــه الذي يســـتهدف األطفـــال الذين تقل 
أعمارهم عن 12 ســـنة للتسويق لوجباتها عن 

طريق وضع ألعاب بها.
وتوصل الباحثون إلى أن مشاهدة إعالنات 
التلفزيـــون تؤثـــر علـــى الخيـــارات الغذائية 
لألطفـــال. وأشـــاروا إلـــى أنـــه يتـــم الترويج 
لوجبـــات األطفـــال على شاشـــة التلفزيون مع 
اإلعالنـــات التي تضم اللعـــب، مؤكدين أن هذا 
قد يدفـــع األطفال إلى طلب تنـــاول الطعام من 

مطاعم الوجبات السريعة.
شملت الدراسة 100 طفل تراوحت أعمارهم 
ما بين 3-7 ســـنوات وأحـــد الوالدين. وأجاب 
اآلباء على استبيان حول مجموعة من األسئلة 
تعلقت بعدد مرات متابعة أطفالهم الشـــبكات 
األربـــع المخصصـــة لألطفـــال، ومـــا إذا طلب 
أطفالهم زيارة هذه المطاعم، وما إذا كان هدف 
األطفال جمع األلعـــاب من تلك المطاعم، وعدد 

المرات التي زارت فيها العائلة تلك المطاعم.
ووجـــد الباحثون أنه كلما زادت مشـــاهدة 
األطفـــال للقنـــوات التلفزيونيـــة التـــي تبـــث 
إعالنـــات عـــن الوجبـــات الغذائية الســـريعة 
لألطفال، كلما زار األهل تلك المطاعم، حيث أن 
37 بالمئة من اآلباء أكدوا أنهم قاموا بزيارات 
شـــهرية و54 بالمئة من األطفال يطلبون يوميًا 

زيـــارة تلك المطاعم مـــرة واحدة على األقل، 
كما أن 29 بالمئة من األطفال جمعوا اللعب 

مـــن المطاعم. وذكرت الدراســـة أن أفضل 
نصيحة ألولياء األمـــور هي منع األطفال 
مـــن متابعـــة القنـــوات التلفزيونية التي 

تبث مثل هذه اإلعالنات.
ومن جهـــة أخرى أفادت دراســـة أن 
إعالنـــات الوجبات الســـريعة مـــا تزال 

تمثل معظم إعالنات األطعمة التي يشـــاهدها 
األطفال، وأنها قد تؤثر على شـــهيتهم لتناول 

الوجبات السريعة.
وكشـــفت دراسة أميركية أخرى أن أكثر من 
53 بالمئة من اإلعالنات عن أطعمة األطفال في 
القنوات األميركية ال تلبي المبادئ التوجيهية 

للحكومة بخصوص معايير التغذية.
وأظهرت الدراســـة أن أكثر مـــن 32 بالمئة 
من إعالنات األطعمة الموجهة لألطفال احتوت 
على معدالت من السكر أكثر من المقترحة لهذه 
الفئة العمرية، وأن 23 بالمئة من هذه اإلعالنات 
احتـــوت على كميـــات أعلى مـــن المطلوب من 
الدهون المشـــبعة، و15 بالمئـــة منها احتوت 

على مقدار أعلى من الصوديوم أو الملح.
وحذرت الدراســـة من خطـــر نظرة األطفال 
أنفســـهم إلعالنات الطعام، حيـــث تبين أن 96 
بالمئة من الصغار يعتبرون أن المواد الغذائية 
المعلن عنهـــا ذات قيمة عالية. وشـــددت على 
ضـــرورة العمل على الحـــد من تعرض األطفال 

لإلعالنات أثناء مشاهدة التلفزيون.
وفي ســـياق آخر توصلت دراسة هولندية 
إلى أن األطفال الذين يعانون من الكآبة الدائمة 
يكونون ماديين بشـــكل أكبـــر مقارنة بغيرهم   
الذين يعيشون حياة أكثر سعادة، ولذلك يكون 
تأثير اإلعالنات المتلفـــزة عليهم أكبر. وأكدت 
سوزانا أوبرا المشرفة على الدراسة وأستاذة 
أبحاث التواصل في جامعة أمستردام أن عدم 
الرضا عند األطفال التعســـاء وزيادة الرغبات 
المادية في اقتناء األشـــياء يـــزدادان بصورة 

كبيـــرة بســـبب اإلعالنـــات 

التلفزيونيـــة التي توحي لألطفـــال أن امتالك 
األشياء هي الوسيلة الوحيدة للسعادة.

وقالت ســـوزانا أوبـــرا إن تأثير اإلعالنات 
علـــى األطفـــال غير الســـعداء يكـــون أكبر من 
تأثيرهـــا علـــى غيرهـــم ألنهـــم يجـــدون فـــي 
المنتجـــات التـــي يتـــم اإلعالن عنهـــا فرصة 

للحصول على السعادة التي يفتقدونها.
وأكدت دراســـة ســـعودية أنجزت في وقت 
سابق أنه في إطار جاذبية اإلعالن التلفزيوني 
بالنسبة للطفل توصف اإلعالنات في القنوات 
الغربية واألميركيـــة تحديدًا بالممتعة في حد 
ذاتها؛ ألنها ”تقدم معلومة ثقافية وتوعوية 
وفكاهية تجعل متابعتها جزءًا من نمطية 
المشـــاهدة التلفزيونيـــة، وتـــزداد هـــذه 
المتعة بأشـــكالها المتعـــددة عندما يكون 

اإلعالن موجها لألطفال“.
ونبهـــت إلـــى ازدياد حجـــم تعرض 
عمومـــا  والعربـــي  الســـعودي  الطفـــل 
لإلعالنات التلفزيونية مع ظهور محطات 

متخصصة للطفل تتضمن برامجها -بدرجات 
متفاوتة- إعالنات تجارية، لتضيف إلى معدل 
المشـــاهدة اإلعالنيـــة لـــدى الطفل مســـتوى 
أعلـــى، بجانـــب ما يتعـــرض له مـــن إعالنات 
تتخلـــل برامـــج األطفال وغيرها فـــي القنوات 

التلفزيونية العامة.
وعـــن التأثيـــر النفســـي لإلعالنـــات على 
األطفال قالت الدراســـة ”إذا كان تأثير اإلعالن 
التلفزيوني على اســـتجابات المستهلك البالغ 
أمرًا محتمًال، فإنه على سلوكيات األطفال أكثر 
احتماًال، مع العلم أن افتراض مماثلة استجابة 
األطفـــال لإلعالنات بطريقة اســـتجابة الكبار، 
موضع بحث في الدراسات الحديثة، حيث بدا 
أن لألطفال اســـتجابة على نحـــو مختلف عن 

الكبار، تجاه الرسائل اإلعالنية“.
قـــد  اإلعالنـــات  مشـــاهدة  أن  وأوضحـــت 
ـــر على نفســـية األطفال ســـلبًا، خاصة إذا  تؤِثّ
اســـتطاع اإلعالن رفع طموحات أبناء األســـر 
غيـــر القادرة ماديًا أو أحجمت تلك األســـر عن 

تلبيـــة رغبات أطفالهـــا الشـــرائية على ضوء 
مـــا شـــاهدوه في اإلعالنـــات، وفـــي الحالتين 
فإن اإلعـــالن التلفزيوني متهـــم بالتأثير على 
العالقات األســـرية، حيث يحتمل تحول حالتي 
الشعور باإلحباط أو الحرمان لدى األبناء إلى 
شكل صراع داخل األســـرة الواحدة، نظرا ألن 
اإلعالنات توهم األطفال بأن السعادة في تّملك 
أو اســـتهالك بعض مواد اإلعالن وأن الوالدين 
اللذيـــن يحبان أطفالهما همـــا اللذان يندفعان 
لشـــراء ما تعرضـــه اإلعالنات، وهكـــذا يرتبط 

اإلعالن بالمشاعر الطفولية.

} كوبنهاغن - أفادت دراســـة صدرت مؤخرا، 
أن الناس يكونون أكثر ســـعادة دون استخدام 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
جاء ذلك في دراســـة أعدهـــا معهد بحوث 
في  الســـعادة الدنماركـــي ”مايـــك ويكينـــج“ 

كوبنهاغن، وأجريت على 1095 شخصا.
وبحســـب موضوع الدراســـة، فإن نصف 
األشـــخاص الذيـــن ُأجريت عليهـــم تخلوا عن 
فيسبوك لمدة أســـبوع، بينما استمر النصف 

اآلخر على النحو المعتاد.
وبعد ســـبعة أيام اكتشـــف فريق الدراسة 
أن الذيـــن تخلوا عن فيســـبوك أصبحوا أكثر 

ارتياحا وتوازنا وتركيزا من الذين اســـتمروا 
في استخدام الموقع الشهير.

وتجدر اإلشـــارة إلى أن عدد مســـتخدمي 
الموقع النشـــطين، بلغ  في الربـــع الثالث من 
العام الجـــاري مليارا و55 مليون مســـتخدم، 
وذلـــك بزيادة 14 بالمئـــة مقارنة بنفس الفترة 
مـــن العـــام الماضي، ويـــزور أكثر مـــن مليار 
مستخدم يوميا الموقع، 894 مليونا منهم عبر 

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
وأعلنت شـــركة فيســـبوك عمـــالق مواقع 
التواصل االجتماعي، يوم الخميس الماضي، 
أنَّ حجـــم إيراداتها الماليـــة، في الربع الثالث 

من العام الحالي، بلغ 4.5 مليار دوالر، ووصل 
الربح الصافي منها إلى 896 مليون دوالر.

ومـــن جهة أخرى أكدت دراســـة حديثة أن 
األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ30 عاما 
ليســـوا ســـعداء كما كان عليـــه آباؤهم، إال أن 
المراهقين والشـــباب أكثر سعادة من أي وقت 

مضى.
وقـــال الدكتـــور جـــان تونج أســـتاذ علم 
النفس بجامعة ”ســـانت ديغـــو“ األميركية إن 
ثقافتنا الراهنة في ظل انتشـــار التكنولوجيا، 
قد ال توفر االســـتقرار واإلحســـاس باالنتماء 

للمجتمع. 
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◄ أفضت دراسة جديدة إلى أن 
األلعاب اإللكترونية التي تتحدى 
المنطق ومهارات الذاكرة يمكنها 
أن تساعد كبار السن على القيام 
باألنشطة اليومية مثل التسوق 
والطهي واألعمال المالية. وقال 

الباحثون القائمون على هذه الدراسة 
التي تجريها جامعة كينغز كوليدج 

إن ما يسمى بتدريب الدماغ يمكن أن 
تكون له فوائد كبيرة لكبار السن.

◄ تناقش لجنة المرأة وشؤون 
األسرة البرلمانية في الكويت اليوم 

االثنين اقتراحًا بالزام المقبلين على 
الزواج الخضوع لدورة تدريبية 

عن القفص الذهبي كشرط أساسي 
للزواج.

◄ تستضيف دبي المؤتمر والمعرض 
الدولي لطب التجميل وطب مكافحة 
الشيخوخة والمنتجعات الطبية في 

الشرق األوسط ”إيكام“ الذي يعقد 
يومي الرابع والخامس من شهر 

ديسمبر المقبل.

◄ دعا كبار األطباء البريطانيين إلى 
ضرورة توفير الفاكهة والخضروات 

في جميع المدارس االبتدائية بصورة 
مجانية يوميا لتشجيع أنماط الحياة 
الصحية. وكان مسح صحي قد أجري 

مؤخرا أظهر أن األطفال يتناولون 
حصصا أقل من الفاكهة والخضر 

مقارنة بالبالغين.

◄ صّمم طالب في كلية الهندسة 
بجامعة البحرين، مركزًا نسائيًا 

متكامًال خاصًا تتوافر فيه جميع 
احتياجات المرأة، بحيث يكون 

المالذ األول لها وقد استخدم الطالب 
مهاراته الفنية في تزويد المركز بما 

يتوافق وخصوصية المرأة.

باختصار

[ مشاهدة اإلعالنات تؤثر على الخيارات الغذائية لألطفال [ الطفل يعتبر أن امتالك األشياء هو الوسيلة الوحيدة للسعادة
تبهــــــر اإلعالنات بما تحتويه من صور ومشــــــاهد وألوان األطفال، حيث أصبحت تشــــــكل 
مصدر جذب بالنســــــبة إليهم، يستغله التجار لتســــــويق منتجاتهم وتحقيق غايات ربحية، 

بالتركيز على إثارة الطفل دون األخذ بعين االعتبار مدى نفعها له.

جمال

ماسك الفحم النشط 
لبشرة نقية ومخملية

اإلعالنات توهم األطفال بأن السعادة تكمن في تملك أو استهالك بعض المنتوجات

اإلعالن التلفزيوني يحول شعور األبناء بالحرمان إلى صراع داخل األسرة

وجدت دراســـة أميركيـــة أن أفضل فطور صحي يمكـــن تناوله في 
الصبـــاح والذي يتبعه أغلب من يتمتعون بقوام رشـــيق، ذاك الذي 

يحتوي على الفواكه واألغذية املتكونة من القمح الكامل.

نصـــح الخبـــراء بخلع الحلـــي والســـاعات قبل دخول غرفة الســـاونا 
(غرفة التعرق)؛ ألنها تعيق عملية التعرق من ناحية، وقد تتعرض 

للتلف بفعل السخونة الشديدة من ناحية أخرى.

أكـــدت دراســـة أن فاكهـــة الببايـــا تعـــد بمثابة مفتاح الرشـــاقة 
والجمال؛ حيث أنها قليلة الســـعرات الحرارية وتحارب شـــيخوخة 

البشرة. كما تمتاز بتأثير منعش بفضل محتواها العالي من املاء.

ـــال الـــذيـــن يــعــانــون من  األطـــف
ــيــن  الــتــعــاســة يـــكـــونـــون مــادي
تأثير  يكون  ولذلك  أكبر  بشكل 

اإلعالنات المتلفزة عليهم كبير

◄

األلمانية  } أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ 
أن ماســـك الفحم النشـــط يعـــد مفتاح 
التمتع ببشرة نقية خالية من الشوائب 

وذات ملمس ناعم ومخملي.
وأوضحت المجلة المعنية بالجمال 
والموضة أن ماسك الفحم النشط يعمل 
كإســـفنجة طبيعيـــة تمتص األوســـاخ 
واإلفرازات الدهنية الزائدة من المسام.

وعـــن كيفية تطبيق الماســـك، قالت 
إن ســـتايل إنه يتم وضـــع كمية بحجم 
حبة الجـــوز على الوجه، وتركها لتجف 
لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم غســـل الوجه 
جيدًا بماء فاتر. وبعد تطبيق الماســـك 
ســـتصبح البشـــرة نقية ومشرقة وذات 
ملمـــس ناعـــم كالحرير، كما ســـتصبح 

المسام صغيرة الحجم. 
األسود  الفحم  خصائص  وتستخدم 
الطبيعـــي في التنظيـــف العميق والتي 
تعمـــل كمغناطيـــس يســـحب الدهـــون 
والزيوت من البشرة. وتعمل على سحب 
الشـــوائب إلى سطح البشـــرة ليصبح 

تنظيفها سهًال. 
ويمكن تطبيق ماســـك الفحم النشط 
بمعدل مرتين إلى ثالث مرات أسبوعيًا؛ 
ألنه ال يتسبب في جفاف البشرة بخالف 
أنـــواع الماســـك األخرى، التـــي تتمتع 

بتأثير تنظيف عميق.

الناس أكثر سعادة من دون فيسبوك

} من سنة الخالق في خلقه أن يستسيغ 
البشر الجمال ويتذوقوه، ويبحثوا عنه في 

كل شيء. ابتسامة طفل، عيون صبية في 
عمر الزهور، شجرة وارفة الظالل، رائحة 

الورد البلدي تداعب األنوف، تعانق األيادي 
لصبي وصبية وطزاجة الحب األول تعقد 

رهانا خاسرًا على الوفاء للطرف اآلخر حتى 
آخر العمر.

زرقة البحر حين تميل عليه شمس 
الغروب في دالل تغتسل في نهاية اليوم 

قبل أن تسحب خيوطها الذهبية وتأوي إلى 
غياب يقطعه شروق اليوم التالي، والسماء 

الصافية هي الشاهد غير الوحيد على تعانق 
الشمس والبحر في جالل نهايات الرؤية 

البعيدة، والعشاق يستمتعون باحمرار وجه 
السماء خجال من مشهد العناق الجميل.

لكننا لألسف اعتدنا على القبح، ولم نعد 
نشعر بالجمال، ومشاهد دموية تلطخ وجه 
العالم وتصفع إنسانيتنا كل صباح، صور 

أطفال يتجرعون الذل والهوان على أيدي من 
هم أولى برعايتهم، وعلى بعد خطوات يقف 

الراعي حارسا للذئاب، يا للخجل!
حتى إذا ما شاهدنا بعد شحن حواسنا 

بكل هذا القبح والظلم، بعضًا من الرأفة 
بحال الصغار استحسناها وكأنما ربحنا 

غنيمة كبيرة.
اعتادت بعض النساء في مجتمعات 

فقدت رشدها على الكثير من األوصياء وعلى 
معاملة سيئة وحال يرثى له، حتى أن ضرب 

األب أو الزوج أو األخ ومنعه لها من ممارسة 
حق الحياة أصبح وجبة يومية تقتاتها دون 

إمكانية الرفض أو االعتراض، وفي بعض 
األحيان تكون على مرأى ومسمع من امرأة 

أخرى مقهورة مثلها وال تملك لها حال وهي 
األم. حتى أن إحداهما إذا ما مر اليوم بسالم 

دون أن تتلقى حصتها من الضرب واإلهانة 
كانت سعادتها بالغة، وهكذا استحسنا 

القبح واعتدنا عليه حتى إذا ما قلت نسبته 
على بقاء وجوده غمرتنا سعادة عجيبة 

ومخزية.
هل حقًا تعودنا على القبح والنذالة، 

حتى أن أحدهم إن ساومنا على القبح 
ولكن بنسبة أقل مما تعودناه نقبل بثغر 
باسم وبالهة شديدة هذه المساومة، لم 

نعد نقتنع بفكرة أن من حقنا األفضل على 
كل المستويات، وأن الجمال نعمة من الله 

تعالى وهبنا إياها لالستمتاع بحياة يريدها 
لنا جميلة تملك بداخلها مقومات فرحنا 

وسعادتنا.
لو أن امرأة عاشرت رجًال شديد البخل 

أعوامًا نسيت فيها طعم الكرم وجمال الجود 
والعطاء، رجل بخيل حتى في مشاعره، 

شحيح في تلبية كل االحتياجات، ال ينفق 
إال على ذاته، يختزل العالم في نفسه وكيانه 

فقط، ستفرح إذا فاجأها يومًا بإحضار 
أصناف عديدة من الفاكهة، حتى وإن دخل 

البيت حامًال ثمرة جوافة ونبقة واحدة.
 االبن المدلل الذي اعتاد على تلبية 

رغباته كاملة غير منقوصة وبالمقابل يعامل 
أهله بكثير من السخافة والصلف تكون 

جملة ”صباح الخير“ من بين شفتيه قمة 
الحب واالحترام.

الجارة سليطة اللسان التي تجهل حقوق 
الجار وآداب التعامل بالحسنى، إذا داعبت 

طفًال يمر بالشارع دون أن تبادل أمه السباب 
أو تلوك سيرتها بعد ذهابها نعتبر هذا منها 

قمة المحافظة على حقوق الجار، يا للقبح 
الذي الزمنا حتى أضحى جزءًا من الحياة.

والصديقة التي تظهر الحب لصديقتها 
ثم تطعن ظهرها خلسة، على الرغم من وفاء 

تلك المطعونة حتى بلغ الوفاء مداه، قد 
تقبل اعتذارا فاترا يخرج من اللسان دون أن 

يمر على القلب وال يحمل من النفس شيئًا، 
وتفرح بكلمات مكذوبة فقد اعتادت الكذب.

لم نترب على رفض القبح وعدم 
المساومة عليه والتمسك بالحق في الجمال 

ألننا نستحقه.

رابعة الختام

االعتياد على القبح

أسرة

و م
ئلة تلك المطاعم.

ما زادت مشـــاهدة 
نيـــة التـــي تبـــث 
غذائية الســـريعة 
المطاعم، حيث أن 
هم قاموا بزيارات 
فال يطلبون يوميًا 
ر بزي و هم

حدة على األقل،
جمعوا اللعب
ســـة أن أفضل
 منع األطفال 
فزيونية التي 

دراســـة أن 
عة مـــا تزال 

ور ب ن زز ي ي أل ي ي
كبيـــرة بســـبب اإلعالنـــات 

أل ى
تأثيرهـــا ع
المنتجـــات
للحصول ع
وأكدت
سابق أنه
بالنسبة لل
الغربية وا
ب ب

ذاتها؛ أل
وفكاهي
ه

المشـــ
المتعة
اإلعالن
و
الطفــ
لإلعال

اء.
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◄ يتطلع الشباب إلى تعزيز صدارته 
للمجموعة الثانية وحتقيق فوزه 
الرابع على التوالي عندما يحل 

ضيفا على الوحدة اليوم االثنني في 
اجلولة اخلامسة من كأس الرابطة 

لكرة القدم في اإلمارات.

◄ تواجد النجم الغاني علي سولي 
مونتاري احملترف بصفوف االحتاد 
السعودي في مدرجات ملعب سان 

سيرو ملتابعة مباراة ميالن وأتالتنا. 
وظهر مونتاري رفقة مواطنه الالعب 

كيفني برينس بواتينغ.

◄ فجر الهولندي كرول ومسؤولو 
نادي املغرب الفاسي مفاجأة من 

العيار الثقيل برفضهم تعاقد 
الرجاء البيضاوي مع املدرب رشيد 

الطاوسي وإعالن تصديهم لهذا 
التعاقد الذي قاال إنه ليس قانونيا.

◄ قام رشيد والي علمي رئيس 
نادي املغرب الفاسي بتفويض كامل 

صالحيات تسيير الفريق ألحمد 
املرنيسي الرئيس السابق للنادي في 
انتظار عقد جلسة عمومية من شأنها 

أن حتدد خارطة طريق مستقبال.

◄ قرر مجلس إدارة األهلي املصري، 
برئاسة محمود طاهر تأجيل 

اجتماعه ملدة ٢٤ ساعة لينعقد اليوم 
االثنني بدال من يوم أمس األحد 

الرتباطات خاصة باألعضاء. وأكد 
عالم أنه تقدم لشغل منصب املدير 
التنفيذي وفقا للشروط املطروحة.

◄ قررت جلنة املسابقات باالحتاد 
السعودي لكرة القدم أمس األحد 

إقامة مباريات اجلولة السابعة من 
الدوري السعودي للمحترفني شهر 

ديسمبر املقبل. وتشهد اجلولة 
السابعة الديربي الكبير بني النصر 

والهالل في قمة مباريات اجلولة.

السعودية تتوق إلى وضع قدم في تصفيات المونديال

[ المنتخب الفلسطيني يسعى إلى تحقيق فوزه األول على األخضر وخلط أوراق المجموعة

} دبي (اإلمارات) - أكد أوالريو كوزمني مدرب 
األهلـــي اإلماراتي أن تعادل فريقه ســـلبيا أمام 
غوانغتزو إيفرغراند الصيني في ذهاب نهائي 

دوري أبطال آسيا يعتبر إيجابيا جدا.
وقـــال كوزمـــني عقـــب املبـــاراة ”أمامنا 90 
دقيقة في الصني، وبطل آســـيا لم يتحدد بعد“. 
وأوضح مدرب األهلي ”ســـعيد بأداء الالعبني، 
فقد حاربوا في امللعـــب حتى النهاية وأثق في 
مســـتواهم مببـــاراة اإلياب وأنهم ســـيحققون 

النتيجة املرجوة“. 
وتابـــع ”جـــاءت املبـــاراة قويـــة وصعبـــة 
وكانـــت متوازنة كما توقعنا، بالتأكيد هذه هي 
النهائيات، وجدنـــا فرصا ووجدوا فرصا، اآلن 
النهائي حتول لغوانغتزو، سنعمل على حتمل 
الضغوط التي سنتعرض لها“. وأكمل ”الشيء 
اإليجابي في هذه املباراة أن شـــباكنا لم تهتز، 
وسنعمل على حتضير الالعبني ملباراة اإلياب“.
أضـــاف كوزمـــني ”كنـــت أوجـــه الالعبني 
بضـــرورة االبتعـــاد عـــن التمريـــرات الطويلة 
التي اعتمدوا عليها ألنها كانت تعود بســـرعة 
كهجمات مرتدة بســـبب طول مدافعي املنافس، 
وهو ما تســـبب في توتر مدرب الفريق املنافس 
البرازيلي سكوالري“. وحول أداء العبي األهلي 
قال ”ديدا قـــدم مباراة رائعـــة، وريبيرو ركض 
كثيرا في امللعب وضحى كثيرا ملصلحة الفريق 

واحلمـــادي وماجد حســـن اســـتطاعا مجاراة 
الصينيني في االلتحامات“. 

وردا على توقعاتـــه للقاء اإلياب في الصني 
قـــال كوزمـــني ”كل فريق ســـيكون لديه ضغوط 
فـــي مباراة اإلياب، ويجـــب أن نكون أذكياء في 
مباراة العودة، ونضع الطريقة املناســـبة التي 

ميكن أن نلعب بها في املباراة“.
مـــن جانب آخر وصف العبـــو فريق األهلي 
اإلماراتي نتيجة التعادل السلبي بأنها نتيجة 
جيدة. وقالـــوا إن ”الفرصة ال زالت متســـاوية 
مع الفريق الصيني واحلسم في مباراة اإلياب 

وقادرون على التعويض“. 
وقـــال حارس األهلي أحمـــد ديدا إن نتيجة 
التعادل الســـلبي جيدة، واحلســـم فـــي مباراة 
اإلياب وقادرون على التعويض، علينا االجتهاد 
في قادم األيام واســـتغالل فرصـــة أداء املباراة 

في الصني حيث أن غوانغتزو سيؤدي املباراة 
حتت ضغوط ضرورة إحـــراز اللقب وعلينا أن 
نستثمر هذه الفرصة، من قبل وفي مشوارنا في 
هذه البطولة قدمنا مباريات قوية خارج أرضنا 
وحققنا فيها الفوز. وأضاف ديدا ”بتوفيق من 
الله اســـتطعت حماية شباكي من أن تهتز أمام 
غوانغتـــزو اليـــوم، وكانت أخطـــر الفرص في 
الدقيقة 69 وكانت كرة قوية وســـريعة ومباغتة 
وكنت أقف في املكان املناسب واستطعت إنقاذ 
مرمـــاي“. وزاد ”كانـــت هناك ضغـــوط بالفعل 
فنحن نلعب مبـــاراة نهائي وأمـــام فريق قوي 
ولكن خروجنا بنتيجة التعادل السلبي جيدة“.

وقـــال وليد عبـــاس مدافـــع الفريق 
عقب املباراة ”قدمنا مباراة قوية أمام 
فريق قوي وصعب، وال زالت الفرصة 

قائمـــة لنـــا فـــي التعويـــض مبباراة 
اإليـــاب، والنهائي لم ينتـــه بعد فهناك 

مبـــاراة يجب أن نســـتعد لهـــا منذ اآلن، 
الالعبون على قدر املسؤولية ونثق في اجلهاز 

الفني في إعداد الفريق للمباراة النهائية“. 
واعتبر جنم وســـط األهلـــي حبيب الفردان 
نتيجـــة التعـــادل الســـلبي جيـــدة نوعـــا ما، 

باســـتطاعتنا أن نحـــرج الفريـــق 
وإحـــراز  ملعبـــه  فـــي  الصينـــي 
هدف وتعقيد مهمتـــه في املباراة 

القادمة.
أبـــدى  املقابـــل  الطـــرف  فـــي 

البرازيلـــي فيليبـــي ســـكوالري، مـــدرب نادي 
غوانغتـــزو الصيني عدم رضاه عن أداء العبيه 
أمام فريق األهلي. وقال عقب اللقاء الذي انتهى 
بالتعادل الســـلبي ”أبلغت العبي الفريق بأنهم 

لعبوا بطريقة غير جيدة“. 
وتابـــع ”كانت مباراة صعبة، وفريقنا صنع 
أكثر من فرصة ولم يحســـن استغاللها، وأعتقد 

أن النتيجة عادلة“. 
وأكمل ”لم نقدم مســـتوى جيد في الذهاب، 
لذلـــك ســـنواجه صعوبة شـــديدة فـــي اإلياب 
بالصـــني“، مضيفا ”شـــرحت لالعبني األخطاء 
التي وقعوا فيها، ومبجرد عودتنا إلى الصني، 
ســـأجري تعديـــالت على خطـــط الفريق، حتى 

نحسن األداء على أرضنا“. 
وذكر أن هداف الفريـــق البرازيلي ريكاردو 
جوالرت تعرض إلصابة قويـــة في كاحل القدم 
أثناء اللقـــاء، و“أعتقد أن احلكـــم لم يحمه من 

التدخالت العنيفة من العبي األهلي“. اإلطار الفني لألهلي اإلماراتي يثق في قدرة الفريق على التتويج

البرازيلي فيليبي سكوالري، مدرب 

نادي غوانغتزو الصيني أبدى عدم 

رضاه عـــن أداء العبيـــه أمام فريق 

األهلي

◄

رياضة

كوزمين: بطل آسيا لم يتحدد بعد ومازالت حظوظنا قائمة

«أنـــا جاهز لخـــوض مبـــاراة غينيا االســـتوائية، وأشـــعر أني على 

اســـتعداد للعـــب هـــذه املبـــاراة الحاســـمة والتي نحتـــاج فيها 

لتحقيق انتصار مريح يسهل مهمتنا للعبور للدور املقبل».

عصام العدوة
العب املنتخب املغربي

«مـــدرب الشـــباب ألفـــارو غوتيريـــز أفضل مدرب فـــي الدوري 

الســـعودي ويعمل باحتراف عال، وســـوف يحقق ما يريده مع 

النادي، وقد جهزنا الفريق للمنافسة على البطوالت».

عبدالله القريني
رئيس نادي الشباب السعودي

«غوانغتـــزو ســـيكون تحت ضغط فـــي مباراة اإليـــاب، وال بد أن 

نســـتغل هذه النقطـــة، واألمور أصبحت واضحـــة للجهاز الفني 

ومعرفة إمكانيات العبيه ونقاط القوة والضعف فيه».

عبداملجيد حسني
مشرف الفريق األول لألهلي اإلماراتي

متفرقات

باختصار

} الريــاض - ينزل املنتخب الســـعودي لكرة 
القـــدم اليوم االثنني ضيفا ثقيـــال على نظيره 
الفلســـطيني فـــي اللقاء الـــذي يجمعهما على 
ملعب امللك عبدالله الثاني بالعاصمة األردنية 
عمـــان، وذلـــك فـــي إطـــار اجلولة السادســـة 
مـــن منافســـات املجموعة األولـــى للتصفيات 
املزدوجـــة املؤهلـــة إلى كأس العالـــم 2018 في 

روسيا وكأس آسيا 2019 في اإلمارات.
وتعتبر املبـــاراة التي تأجل موعد إقامتها 
أكثـــر من مرة، في غاية األهمية لألخضر الذي 
يتطلع للعودة بالعالمة الكاملة من أجل وضع 
قدم في النهائيات على اعتبار أنه ســـيخوض 
بعـــد ذلـــك مواجهتني ســـهلتني أمـــام تيمور 
الشـــرقية وماليزيـــا، والفـــوز فيهما ســـيكون 
كفيال بإعالن التأهل بصفة رسمية دون النظر 
لنتيجة مباراته األخيرة أمام منتخب اإلمارات 

الذي يتخلف عنه حاليا بفارق خمس نقاط.
وبـــدوره، يســـعى املنتخـــب الفلســـطيني 
الذي يقدم مســـتويات مميزة فـــي التصفيات 
وأحرج املنتخب السعودي في مباراة الذهاب 
(2-3)، إلـــى حتقيـــق فـــوزه التاريخـــي األول 
علـــى األخضر وخلـــط أوراق املجموعة مع أن 
حظوظه منطقيا تـــكاد تكون معدومة. ويدخل 
املنتخب الســـعودي املبـــاراة وهو في صدارة 
املجموعة األولى بالعالمة الكاملة 12 نقطة من 
4 مباريات ســـجل فيها هجومه 15 هدفا بينما 
اهتزت شباكه 3 مرات فقط. ويبرز في صفوف 
املنتخب الســـعودي أســـامة هوساوي وياسر 
الشهري وعبدامللك اخليبري وتيسير اجلاسم 
وســـلمان املؤشـــر وســـلمان الفـــرج ويحيى 

الشهري ومحمد السهالوي.
أمـــا املنتخب الفلســـطيني فيدخل املباراة 
وهو فـــي املركز الثالث برصيد 5 نقاط جمعها 
مـــن 4 مباريات، حيث فاز في واحدة وخســـر 
مثلها وتعـــادل في مباراتني وســـجل هجومه 

9 أهداف واستقبلت شـــباكه 4 أهداف. ويبرز 
في صفوف املنتخب الفلســـطيني بابلو برافو 
وماتيـــاس حـــذوة ومصعب البطاط وســـامح 
مراعبـــة وتامر صيام وخضر أبوحماد وأحمد 

أبوناهية.
أنهى املنتخبان الســـعودي والفلســـطيني 
اســـتعداداتهما خلـــوض املبـــاراة املرتقبـــة. 
ويخـــوض منتخـــب فلســـطني املبـــاراة حتت 
قيادة املديـــر الفني عبدالناصر بـــركات الذي 
تولـــى املهمة منتصف شـــهر أبريـــل املاضي، 
وهـــو يحظى بدعم كبير من قبـــل احتاد الكرة 
في بالده، رغم صغر ســـنه. بركات قاد منتخب 
الفدائيني، في 4 مباريات بالتصفيات اآلسيوية 
حتى اآلن، حقق الفوز في واحدة، وخســـر في 
مثلها، وتعادل في مباراتني. أول مباراة رسمية 
للمنتخـــب الفلســـطيني، حتت قيـــادة املدرب 
احلالـــي، كانت أمـــام األخضر، وقتها حســـم 
األخير الفوز لصاحله بنتيجة 3-2 في الدمام. 
بعدها قاد بركات منتخب بالده، لفوز ســـاحق 
على حساب ماليزيا، بستة أهداف نظيفة قبل 
أن يتعادل مع اإلمارات وتيمور الشرقية، على 

الترتيب. وســـجل الفريق الفلســـطيني حتت 
قيادته 9 أهداف، واســـتقبلت شباكه 4 أهداف، 
خـــالل األربع مباريات التـــي خاضها منتخب 

فلسطني بالتصفيات حتى اآلن. 
وعلى اجلانب اآلخر فإن املدرب الهولندي 
بيـــرت فـــان مارفيك تولـــى تدريـــب املنتخب 
السعودي مطلع شهر سبتمبر املاضي، ويعلق 
عليه الكثيرون آماال عريضة، للوصول بالفريق 

إلى مونديال روسيا 2018.
أول مباراة رسمية للمخضرم فان مارفيك، 
كانت أمام تيمور الشـــرقية، حني قاد األخضر 
لفوز ســـاحق بســـبعة أهداف نظيفـــة. بعدها 
خـــرج املنتخـــب الســـعودي ملالقـــاة نظيـــره 
املاليزي، على ملعب ”شـــاه علـــم“، في مباراة 
شـــهدت أحـــداث شـــغب، أدت إلـــى إلغائهـــا 
واعتبار األخضر فائزا بثالثية نظيفة، ليحقق 
الفريق ثاني انتصاراته مع املدرب الهولندي. 
وخاض فـــان مارفيك، أول اختبـــار حقيقي له 
مـــع املنتخب الســـعودي، حني واجـــه األخير 
نظيره وشـــقيقه اإلماراتـــي، باجلولة املاضية 

من التصفيات.

وقاد مارفيك فريقه باقتدار، لتحقيق الفوز 
وحصد النقاط الثالث بصعوبة، بعد أداء قوي 
ومميـــز وعرض رائع من قبل الفريقني، ليحقق 

العالمة الكاملة مع الفريق حتى اآلن.
وتســـلح منتخب فلسطني بالروح املعنوية 
العاليـــة، حيث يســـعى إلى حتقيـــق النتيجة 
املطلوبـــة التي ســـتعزز مـــن تطلعاته خاصة 
أنـــه يحتل حاليا املركز الثالث برصيد 5 نقاط. 
ويعيـــش منتخب فلســـطني في قمـــة التحدي 
وهو الذي ســـيخوض اخلميس لقاء آخر أمام 
ماليزيـــا على ملعـــب عمان الدولـــي، وهو ما 
يشكل للمدير الفني بركات مصدر قلق وخوف 

من تعرض العبيه لإلرهاق.
وأكـــد العب املنتخب الســـعودي، تيســـير 
اجلاســـم، علـــى جاهزيـــة األخضـــر خلوض 
هـــذه املواجهة. وقال اجلاســـم ”إنها مواجهة 
هامة كونها تأتي فـــي افتتاحية الدور الثاني 
مـــن التصفيـــات وســـنعمل بكل جـــد من أجل 
اســـتمرارية حصـــد النقـــاط واحملافظـــة على 
صدارتنـــا، وكذلك احلفاظ على فـــارق النقاط 
الذي يفصلنا عن أقرب فريق لنا في املجموعة“. 

تتجه األنظار إلى ملعب امللك عبدالله الثاني 
بالعاصمة األردنية عمــــــان ملتابعة مواجهة 
املنتخب الســــــعودي ونظيره الفلســــــطيني، 
ــــــات اجلولة السادســــــة من  ضمــــــن مباري
ــــــى للتصفيات  منافســــــات املجموعــــــة األول
املزدوجة املؤهلة إلى كأس العالم 2018 في 

روسيا وكأس آسيا 2019 في اإلمارات.

األخضر السعودي يبحث عن العالمة الكاملة أمام منتخب الفدائيين

منتخـــب فلســـطني يعيـــش قمة 

ســـيخوض  الـــذي  وهـــو  التحـــدي 

الخميس لقاء آخر أمام ماليزيا على 

ملعب عمان الدولي

◄

◄ أصبح داني كنت (هوندا) أول دراج 
بريطاني يتوج بطال للعالم منذ 1977 وذلك 

بحسمه لقب فئة موتو 3 أمس األحد في 
جائزة فالنسيا الكبرى، املرحلة الثامنة 

عشرة األخيرة من بطولة العالم للدراجات 
النارية. وتوج كنت (21 عاما) باللقب الذي 

جعله أول بريطاني يحرز لقبا عامليا في 
سباقات الدراجات النارية منذ أن حقق 

ذلك باري شني عام 1977 في فئة 
500 سنتم مكعب، 
وذلك بعد أن حل 
تاسعا في سباق 

فالنسيا الذي 
أحرزه منافسه 

الوحيد البرتغالي 
ميغيل 

أوليفيرا 
(كاي تي 

ام).

◄ حطم العداء الكيني جاكسون ليمو 
الرقم القياسي في ماراثون بيروت الدولي 

أمس األحد عندما توج بلقب السباق. 
واحتل ليمو املركز األول في نهاية السباق 
مسجال زمنا بلغ ساعتني و11 دقيقة وأربع 

ثوان ومتفوقا بفارق تسع ثوان تقريبا 
على الرقم القياسي السابق الذي سجله 
اإلثيوبي جوفار تاريكو في السباق في 

العاصمة اللبنانية في 2011. واحتل 
اإلثيوبي أبديال 
غودانا املركز 
الثاني بزمن 

بلغ ساعتني 
و13 دقيقة 

وثانيتني في 
حني احتل 

مواطنه حسني محمد املركز 
الثالث بفارق ثالث دقائق 

و45 ثانية عن املتصدر.

◄ طالب اإليطالي فابيو كانافارو، املدير 
الفني لنادي النصر السعودي بضرورة 

القيام مبباراة ودية، خالل األسبوع 
اجلاري. ويرغب كانافارو في خوض 

لقاء ودي، خالل فترة توقف 
الدوري السعودي، من أجل 

الوقوف على مستويات 
الالعبني عن قرب. يشار 

إلى أن بطولة الدوري 
السعودي، قد توقفت 

بسبب ارتباطات 
املنتخبات الدولية. 

ويحتل ”العاملي“ 
املركز الـسادس 

في ترتيب جدول 
الدوري، برصيد 
9 نقاط، وبفارق 6 

نقاط كاملة عن الهالل 
املتصدر.

◄ يدخل املنتخب املغربي معسكرا 
تدريبيا مغلقا بداية من اليوم االثنني 

استعدادا لنزالي غينيا االستوائية 
املرتقبني يومي 12 و15 نوفمبر ضمن 

تصفيات كأس العالم روسيا 2018. 
وسيكون أمام بادو الزاكي مدرب األسود 

فرصة االستفادة من 
خوض 4 حصص 

تدريبية قبل مباراة 
الذهاب التي 
سيحتضنها 

امللعب الكبير 
بأكادير يوم 

اخلميس، في 
وقت سينتقل 

املنتخب املغربي 
باجتاه مدينة 
باتا الغينية 

باليوم التالي 
عبر طائرة خاصة 
أمنها احتاد الكرة 

املغربي لألسود.

◄ واصل جيمس هاردن هوايته في 
تسجيل النقاط وأحرز 46 نقطة ليقود 

فريقه هوستون روكتس للفوز على لوس 
أجنليس كليبرز 105-109 في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني. وأحرز دوايت 
هوارد 20 نقطة 

و20 متابعة 
لفريق روكتس 

الذي حقق 
فوزه الرابع 
على التوالي 

بعد أن مني بثالث 
هزائم متتالية في 

بداية املوسم. وبدأ هاردن 
املوسم بتسجيل متوسط 

نقاط يبلغ 18 نقطة 
ولكن مع انطالق مسيرة 

االنتصارات املتتالية 
لروكتس جنح الالعب 

في رفع معدله إلى 5 .38 
نقطة في املباراة.

دوايت رز وأ ني ر ي
طة

س 

ثالث
ة في 

 وبدأ هاردن
جيل متوسط 

نقطة
الق مسيرة 

ملتتالية 
ح الالعب 

38. 5 ه إلى
راة.

دراجات النارية منذ أن حقق 
في فئة شني عام 1977

مكعب،
أن حل
 سباق

ذي 
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فريق
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اراة 
هناك 

ذ اآلن، 
ق في اجلهاز

نهائية“. 
حبيب الفردان
نوعـــا ما، ة

2011. واحتل العاصمة اللبنانية في
اإلثيوبي أبديال 
غودانا املركز
الثاني بزمن
ساعتني بلغ
دقيقة و13
وثانيتني في
حني احتل

مواطنه حسني محمد املرك
الثالث بفارق ثالث دقائق

و45 ثانية عن املتصدر.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مازيمبي ملكا على عرش أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه

[ الفريق الكونغولي ضمن تمثيل القارة السمراء في مونديال األندية [ اتحاد الجزائر فشل في اإلبقاء على اللقب جزائريا

} لوبومبــايش (الكونغو الديمقراطية) - جنح 
مازميبـــي الكونغولي الدميقراطـــي في إحراز 
لقب مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم 
للمرة اخلامســـة في تاريخـــه بعدما جدد فوزه 
علـــى ضيفه احتـــاد العاصمـــة اجلزائري 0-2 
أمـــس األحد في لوبومباشـــي في إيـــاب الدور 

النهائي. 
وســـجل التنزاني مبوانا ســـاماتا من ركلة 
جزاء في الدقيقة 74، والعاجي روجيه أســـالي 
الهدفـــني (90+4). وكان مازميبـــي قـــد فاز 1-2 
ذهابا فـــي اجلزائر العاصمة، وثـــأر من الكرة 
اجلزائرية بعد خسارته نهائي املوسم املاضي 
أمام وفاق سطيف اجلزائري، ونال اللقب للمرة 
اخلامســـة في تاريخه متســـاويا مـــع الزمالك 
املصـــري في املركـــز الثاني علـــى الئحة الفرق 
األكثـــر تتويجا باللقب خلـــف الغرمي التقليدي 
لألخير األهلي حامل الرقم القياســـي (8). وهو 
النهائي الثالث بـــني ممثلي اجلزائر والكونغو 
الدميقراطية في تاريخ املســـابقة بعد مواجهة 

شبيبة القبائل وفيتا كلوب عام 1981.
وضمن مازميبي متثيل القارة السمراء في 
كأس العالم لألنديـــة املقررة في اليابان بني 10 
و20 ديســـمبر املقبل، والتي عرف من املشاركني 
فيهـــا حتـــى اآلن ريفـــر باليـــت األرجنتينـــي 
املكســـيكي  وأميـــركا  األســـباني  وبرشـــلونة 

وأوكالند النيوزيلندي. 
ولم يتبق ســـوى حتديد بطل آسيا من بني 
أهلـــي دبي اإلماراتـــي وغوانغتـــزو إيفرغراند 
الصينـــي يـــوم 21 نوفمبر احلالـــي، علما بأن 
الفريقني تعادال سلبيا في مباراة الذهاب بدبي 
إضافـــة لتحديد بطـــل الـــدوري الياباني الذي 

ميثل البلد املضيف. 
وســـبق ملازميبـــي التتويـــج بلقـــب دوري 
األبطال في عامي 1967 و1968 وفي 2009 و2010.

فـــي املقابل اكتفى احتاد العاصمة بإجنازه 
التاريخـــي املتمثـــل في بلـــوغ النهائـــي للمرة 
األولـــى وحرم من إحراز اللقب القاري األول في 

تاريخه. 
وكان احتاد العاصمة ميني النفس باإلبقاء 
علـــى اللقب جزائريا إثـــر تتويج مواطنه وفاق 
سطيف بلقب النسخة املاضية، حيث كان األول 
للجزائـــر منذ 24 عاما والثاني لوفاق ســـطيف 
منـــذ 1988 على حســـاب إيوانيانوو النيجيري 

4-1 مبجمـــوع املباراتـــني. كمـــا كان يتمنى أن 
يكـــون ثاني ممثـــل للعاصمـــة اجلزائرية ينال 
اللقـــب بعد جـــاره وغرميه التقليـــدي مولودية 
اجلزائـــر املتوج فـــي 1976 على حســـاب هافيا 
الغينـــي بـــركالت الترجيح بعدمـــا قلب تأخره 
ذهابـــا 3-0، والرابـــع فـــي تاريـــخ اجلزائر في 
املســـابقة بعد شـــبيبة القبائل املتوج في 1981 
على حساب فيتا كلوب الكونغولي الدميقراطي 
و1990 على حســـاب نكانا ريـــد ديفلز الزامبي 

بركالت الترجيح.

وحاول أصحاب األرض من البداية الضغط 
على منافسهم، وحصل املالي تراوري على ركلة 
حـــرة قريبة من املرمى فـــي الدقيقة الثالثة غير 

أنها لم تأت بجديد. 
باملقابل ظهر احتاد اجلزائر ورغم الغيابات 
الكثيـــرة بـــني صفوفه، أكثـــر تنظيمـــا مقارنة 
مببـــاراة الذهاب، وســـاعدت عودة امللغاشـــي 
أندريا كاروليس إلى التشـــكيل األساســـي في 
تنشـــيط خط الوســـط، حيث كان نفس الالعب 
وراء نقـــل اخلطر إلى مرمـــى املخضرم كيديابا 
في الدقيقة الثامنة. ولكن مازميبي ســـرعان ما 
اســـتعاد الســـيطرة على زمام األمور من خالل 
االســـتحواذ على الكرة واالندفاع نحو الهجوم 

كلما أتيحت الفرصة. 
وحاول كيســـي بواتينغ ثـــم أداما تراوري 
وناثـــان ســـينكاال فـــي الدقائـــق 17 و20 و21 
علـــى الترتيـــب، تهديد مرمى احلـــارس البديل 
إســـماعيل منصوري الذي عوض زميله محمد 

األمني زماموش املصاب. 

واســـتمر ضغط مازميبي لكـــن دون فرص 
واضحـــة وانتظر احتاد اجلزائـــر مرور نصف 
الســـاعة األول ليعـــود إلـــى املواجهـــة بفضل 
جنمه زين الدين فرحات الذي نشـــط كثيرا على 
اجلهة اليمنى مبســـاعدة زميله املدافع حسني 

بن عيادة. 
وجنح هذا الثنائي فـــي صنع فرصتني في 
الدقيقتـــني 37 و41 لـــم يتـــم اســـتغاللهما على 
النحـــو األمثل. ومـــع انطالق الشـــوط الثاني، 
أجرى الفرنســـي كارتيرون املدير الفني لنادي 
مازميبي تبديلني بدخول روجي أسالي ودانيال 
يجيه مكان سولومون سانتي وناثان سينكاال، 
بينما عوض قدور بلجياللي زميله محمد أمني 

عودية في تشكيلة احتاد اجلزائر. 
وجـــاءت الدقائـــق العشـــر األولـــى لصالح 
احتاد اجلزائر الذي ســـيطر على وسط امليدان 
بفضل حسن انتشار العبيه. أما مازميبي فبدأ 
تائها في امللعب حتى الدقيقة 62، عندما أضاع 
تراوري فرصة حقيقية من توغل في وسط دفاع 

املنافـــس لكن تســـديدته مرت بجـــوار املرمى. 
وبعدها مباشـــرة توغل البديل روجيه أســـالي 
في منطقة احتاد اجلزائر ليســـقط بعد التحام 
مع فاروق شافعي مدافع االحتاد، ليعلن احلكم 
الغامبي غاســـاما عن ركلة جزاء جنح التنزاني 
مبوانا ســـاماتا في حتويلهـــا إلى هدف. ورغم 
هذا الهـــدف القاتل رفض العبو احتاد اجلزائر 
االستســـالم وكانـــوا قاب قوســـني أو أدنى من 
تعديل النتيجة عن طريق البديل رشـــيد ناجي 
ثم أيوب عبدالالوي فـــي الدقيقتني 85 و86، ثم 
تســـديدة فرحات في الدقيقـــة 88. بقية الدقائق 
لم تأت بجديد ليتسيد مازميبي الكرة األفريقية 
من جديد وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاســـها 
األخيرة جنح أســـالي في إضافة الهدف الثاني 

بعد محاولة فردية لساماتا من وسط امليدان. 
وشـــهدت نهاية املباراة فوضـــى عارمة ما 
أجبـــر احلكم على إشـــهار البطاقة احلمراء في 
وجـــه فرحات العـــب احتاد اجلزائـــر بعد دفعه 

ألحد العبي مازميبي.

مازيمبي يثأر من كرة القدم الجزائرية

مستقبل مورينيو في مهب الريح والسيتي ينزف النقاط األنتر يطارد فالكاو

فينوس ويليامز تتوج 

بلقب كأس النخبة

} لندن -  يدخل تشيلسي إلى عطلة املباريات 
الدوليـــة ومصير مدربـــه البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو في مهب الريح، وذلك بعد اخلســـارة 
اجلديـــدة التي منـــي بها الفريق أمام ســـتوك 
ســـيتي (0-1) فـــي املرحلة الثانية عشـــرة من 

الدوري اإلنكليزي لكرة القدم. 
ولم يكن املـــدرب البرتغالي متواجدا حتى 
على مقاعد احتياط فريقه في ملعب ”بريتانيا 
بســـبب إيقافه ملباراة واحدة. ومن  ستاديوم“ 
املؤكـــد أنه عـــاش أوقاتـــا عصيبة فـــي غرفة 
الفندق وهو يرى فريقه يعاني األمرين من أجل 
محاولة إدراك التعادل أمام ستوك سيتي الذي 
كان أيضا خلف تنازل تشيلسي عن لقب كأس 

الرابطة بإخراجه من الدور الرابع. 
ويدرك مورينيـــو أن األســـبوعني املقبلني 
سيشكالن كابوسا إعالميا بالنسبة إليه حتى 
وصول موعد املبـــاراة املقبلة في الدوري ضد 
نوريتش ســـيتي فـــي 21 احلالي نتيجة توقف 
الدوريـــات النشـــغال الالعبني مـــع منتخبات 

بالدهم.
وهـــذه املـــرة األولى منـــذ 16 عامـــا التي 
يخسر فيها تشيلســـي ثالث مباريات متتالية 
في الدوري، وحتديـــدا منذ 1999 عندما حتقق 
هذا األمر مع اإليطالي جانلوكا فيالي، واملالك 

الروسي للنادي امللياردير رومان أبراموفيتش 
لم يختبر سلســـلة من هذا النوع منذ وصوله 
إلى رئاســـة الـ“بلوز“. لكن احلارس البوسني 
أسمير بوغوفيتش أكد بأن الالعبني يساندون 
املـــدرب البالغ مـــن العمر 52 عامـــا، كما حال 
املشجعني الذين هتفوا باســـم مورينيو طيلة 
املبـــاراة رغم الظروف الصعبـــة التي مير بها 

بطل الدوري املمتاز. 
وقـــال بوغوفيتـــش بخصـــوص إمكانيـــة 
التخلـــي عـــن مورينيو ”هـــذه األمـــور خارج 
صالحياتنـــا لكننا نســـاند املـــدرب. بإمكانكم 
رؤية هـــذا األمر من األداء الذي قدمناه. نعتقد 
أنه الرجل املناســـب، إنه الشخص الذي نعمل 

من أجله بجهد كبير“. 
وواصـــل ”حضرنـــا جوزيه للمبـــاراة في 
الفنـــدق، هذا كل ما في األمـــر. أردنا أن نحقق 
النتيجـــة املرجوة من أجلـــه. روحه وحضوره 

متواجدان دائما معنا“.
ال ميكـــن اجلـــزم بـــأن وجـــود مورينيـــو 
بجانب العبيه في أرضية امللعب كان ســـيؤثر 
علـــى مجريات اللقـــاء ألن املـــدرب البرتغالي 
كان متواجـــدا في امللعب في املباريات الســـت 
األخرى التي خســـرها فريقه هذا املوســـم. من 
املؤكـــد أن مـــا يعيشـــه مورينيو هذا املوســـم 

يشكل حقبة سوداء في مسيرته التدريبية ألن 
تشيلسي، وبعد أشـــهر معدودة على تتويجه 
بثنائية الـــدوري وكأس الرابطة، يجد نفســـه 
مهددا بالهبوط إلى الدرجة األولى، وهذا األمر 
لم يحصل منذ موسم 1937-1938 بالنسبة إلى 
فريق توج قبلها مبوســـم باللقب وحينها كان 
من نصيب مانشســـتر سيتي  هذا ”الشـــرف“ 
الـــذي كان وضعـــه أفضل من غرميـــه اللندني 
بعـــد مرور 12 مرحلة (17 نقطة مقابل 11 حاليا 
لتشيلسي) ورغم ذلك هبط في نهاية املطاف. 

ومن املؤكد أن منصب مورينيو في النادي 
اللندني أصبح مهددا وصوت الثقة الذي ناله 
بعد خســـارة الشـــهر املاضي في ”ستامفورد 
أمـــام ســـاوثهامتون أصبح في مهب  بريدج“ 
الريح، خصوصا بعد خسارة املباريات الثالث 

األخيرة.
مـــن ناحية أخرى ســـقط فريق مانشســـتر 
ســـيتي في فخ التعادل الســـلبي مـــع مضيفه 
أستون فيال خالل املباراة التي جمعتهما أمس 
األحد في إطار منافسات املرحلة الثانية عشرة 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. 
وفشل مانشستر سيتي في إحراز أي هدف 
من الفرص الكثيرة التي أتيحت له في ظل عدم 
وجود مهاجم صريح في تشـــكيلة الفريق بعد 
إصابـــة أغويرو في وقت ســـابق وتلقي بوني 

إصابة في الشوط األول من هذه املباراة. 
وبهذا التعـــادل حصل أســـتون فيال على 
أول نقطة له في أخر ثماني مباريات بالدوري 
ليرفـــع رصيـــده إلى خمـــس نقاط فـــي املركز 

األخير. 
ويعد هذا التعادل هو الثاني ألستون فيال 
هذا املوسم مقابل فوز وحيد وتسع هزائم. في 
املقابل رفع مانشســـتر ســـيتي رصيده إلى 26 
نقطة. ويعد هذا التعادل هو الثاني ملانشستر 
ســـيتي هذا املوســـم في حني خســـر مباراتني 

وفاز في ثماني.

} رومــا - أعـــرب املديـــر الفني لنـــادي األنتر 
اإليطالـــي روبرتـــو مانشـــيني عن اســـتعداده 
لالســـتغناء عن مهاجمـــه األرجنتينـــي ماورو 
إيـــكاردي ملوناكو الفرنســـي مقابـــل 25 مليون 
إســـترليني باإلضافـــة للحصـــول علـــى أحـــد 
الالعبني املفضلني بالنسبة إليه رادميل فالكاو 
الـــذي تأثـــر مســـتواه بالســـلب أثنـــاء إعارته 
لتشيلسي هذا املوسم أكثر بكثير مما كان عليه 

مع مانشستر يونايتد في املوسم املاضي.
الثنائي اإلنكليزي ليفربول وأرســـنال على 
اتصال وثيق باإلنتر منذ نهاية سوق االنتقاالت 
الصيفية املاضية من أجل التعاقد مع إيكاردي، 
وتـــرددت بعض األنباء عن رغبة تشيلســـي في 
التعاقد معه إال أن مغاالة اإلنتر الذي طالب بـ32 
مليون جنيه إســـترليني أعاقت إمتام الصفقة. 
وخيـــب فالكاو اآلمـــال مع مانشســـتر يونايتد 
بتســـجيله ألربعـــة أهـــداف من 26 مبـــاراة في 
البرمييرليغ، وتواصلت معاناته مع تشيلســـي 
بتكرر إصابته وقلة عدد مشاركاته كأساسي أو 
حتى كبديل. ومع ذلك ال يزال روبرتو مانشيني 
أحد أكبر املعجبني باملهاجم الدولي الكولومبي.

} زوهــاي (الصني) - عادت األميركية فينوس 
ويليامـــز إلى قائمة املصنفات العشـــر األوائل 
في تصنيف الرابطـــة العاملية لالعبات التنس 
احملترفات للمرة األولى منذ خمسة أعوام بعد 
أن أحرزت اللقب الـ48 في مســـيرتها. وحققت، 
ويليامـــز الفائزة بســـبعة ألقاب فـــي بطوالت 
الغرانـــد ســـالم األربـــع الكبـــرى الفـــوز على 
التشيكية كارولينا بليسكوفا في نهائي بطولة 

كأس النخبة للتنس في زوهاي الصينية.
واللقب هـــو الثانـــي لويليامـــز (35 عاما) 
خالل شهر واحد في الصني بعدما فازت بلقب 
بطولـــة ووهـــان الشـــهر املاضي، علمـــا بأنها 
توجت بلقب بطولة أوكالند في يناير املاضي. 
وقالت ويليامـــز ”من الرائع التواجد في قائمة 
املصنفات العشـــر األوائل علـــى العالم، ولكني 
مازلت متعطشـــة لأللقـــاب، مســـتعدة للمزيد، 
لقـــد خضت الكثيـــر من التجارب فـــي التنس، 
ومازلـــت أتوقـــع تقـــدمي الكثير مـــن جانبي“. 
وأضافت ”ســـعيدة للتقدم إلـــى األمام، ولكني 

أريد االستمرار دون أن أتوقف هنا“.

ــــــي على العرش  ــــــي الكونغول تربع مازميب
األفريقي بعد تتويجــــــه بلقب دوري أبطال 
ــــــا لكــــــرة القــــــدم للمرة اخلامســــــة  أفريقي
ــــــى ضيفه احتاد اجلزائر  بفوزه الثمني عل
اجلزائري في إياب الدور النهائي للبطولة.

◄ طالب االتحاد اإلنكليزي لكرة 

القدم بتوضيح رسمي من االتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) بشأن تصريحات 

جوزيف بالتر عن االتفاق المسبق 
الذي جرى حول منح حق استضافة 

كأس العالم 2018 إلى روسيا.

◄ بات مانشستر يونايتد أحدث 
المنضمين للمنافسة على ضم 

اإليطالي الشاب دانيلي روجاني من 
صفوف يوفنتوس، استغالال لوضعه 

السيء هذا الموسم، إذ لم يشارك 
سوى لمدة دقيقتين فقط منذ بدايته.

◄ أشاد ستيف ماكالرين المدير 
الفني لفريق نيوكاسل بأداء حارس 

مرمى فريقه روب إليوت خالل 
المباراة التي فاز فيها الفريق 0-1 
على مضيفه بورنموث في المرحلة 
الثانية عشرة من الدوري اإلنكليزي.

◄ أكد بيب غوارديوال مدرب بايرن 
ميونيخ أن عدم فوزهم بالثالثية هذا 
الموسم سيكون فشال بالنسبة إليهم. 

ويسيطر الفريق البافاري على لقب 
البوندسليغا في السنوات الماضية 

لكنه لم ينجح أوروبيا منذ أشرف 
غوارديوال على تدريب بايرن.

◄ أعرب الرئيس الجديد لالتحاد 
الدولي أللعاب القوى البريطاني 

سيباستيان كو عن صدمته وغضبه 
وحزنه بخصوص ادعاءات الرشوة 

بحق سلفه السنغالي المين دياك 
المتهم بابتزاز الرياضيين من أجل 

التستر على تناولهم المنشطات.

◄ شهدت فعاليات الجمعية 

العمومية لالتحاد الدولي لكرة اليد، 
والمقامة في روسيا، انضمام سبعة 
اتحادات أهلية جديدة إلى عضوية 

االتحاد بعدما تسلم المصري حسن 
مصطفى رئيس االتحاد الدولي للعبة 

أوراق اعتمادها.

باختصار

ــيــو فـــي الـــنـــادي  ــن مــنــصــب مــوري

الــلــنــدنــي أصــبــح مــهــددا وصــوت 

الثقة الذي ناله بعد الخسارة أمام 

ساوثهامبتون بات على املحك

◄

ــر اكــتــفــى بــإنــجــازه  ــجــزائ ــحــاد ال ات

التاريخي املتمثل في بلوغ النهائي 

تاريخه وحرم من  األولى في  للمرة 

إحراز اللقب القاري األول

◄

رياضة
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«أشـــعر باالرتياح مثلي مثل املدرب غوارديوال، ســـنتناقش بعد 

نهايـــة النصف األول من املوســـم، ثم ســـنتخذ القـــرار ونعلنه، 

بصرف النظر عن نتائج هذا النقاش».

 كارل هاينز رومينيغه 
رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ األملاني

«نحن فريق يمتلك الكثير من الالعبني صغار الســـن، والذين هم 

قـــادرون على تحقيـــق املزيد، لقد أثبتنا اتحادنـــا ولم نتوقف عن 

العمل أبدا». 

نونو سانتو 
املدير الفني لنادي فالنسيا األسباني

«لدينـــا امتيـــاز كبيـــر فـــي البطولة الحاليـــة، لكن يجـــب علينا 

املواصلة على نفس النهج واســـتغالل هـــذا االمتياز في دوري 

أبطال أوروبا وباقي املسابقات القادمة». 

   زالتان إبراهيموفيتش 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي

سقوط جديد للبلوز قد يعصف باستقرار الفريق



} الشــارقة (اإلمــارات) - من مســـرح المجاز 
الرومانـــي المفتـــوح في الشـــارقة أخذ عازف 
البيانـــو اليونانـــي يانـــي رفقة األوركســـترا 
المصاحبة له، محبيه في جولة إلى عالم خيالي 

هادئ على أنغام وألحان المحبة والسالم.
ووحد الموسيقار الشهير محبيه وجمهوره 
مـــن كل األجناس والديانات مـــن جميع أنحاء 
العالم في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة، 
بحفـــل امتزجت فيـــه النغمـــات الموســـيقية 

الهادئة بجاذبية المكان.
وعزف ياني حتى ســـاعة متأخرة من الليل 
25 مقطوعة موســـيقية من معزوفاته الشهيرة 
والجديدة التي تحمل رسالة السالم والتسامح 

ونبذ العنصرية.
وحضـــر الحفل عدد من كبار الشـــخصيات 
من داخـــل وخـــارج دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة ونجـــوم الفن مـــن مختلـــف الدول 
وكبار اإلعالميين وممثلين عن مختلف وسائل 

اإلعالم المحلي والدولي.
وتنقل ياني بجمهوره من خالل مقطوعات 
موسيقية مبهرة بسالسة بين الهدوء والسالم 
إلى اإلثارة والتشويق في تناغم رائع من فرقته 

الموسيقية.
وحرص الموســـيقار اليونانـــي على تحية 
جمهـــور الشـــارقة وقـــال لهم ”شـــكرا“ باللغة 
العربيـــة معربا عـــن إعجابه بمســـرح المجاز 

الذي وصفه بالمكان المدهش.
وقـــال ”المنظـــر خلف المســـرح فـــي غاية 
الجمال، حيث تحيط بنا البحيرة من كل جانب، 
مما يمنحنا طاقة كبيرة، ها أنتم جميعا أمامي 
ويمكنني رؤية البحيرة والمباني واألضواء“.

ويضيـــف يانـــي وهـــو يخاطـــب جمهوره 
”لقد كنتـــم جمهورا رائعا للغاية، واســـتمتعنا 
بالعزف لكم إلـــى حد كبير، فقد جعلتم من هذا 
الحفل حفال مذهال بالنســـبة إلينا على خشبة 

المسرح“.
ووعد ياني جمهوره بتكرار زيارته للشارقة 
إلعجابـــه الكبيـــر بهـــا، قائـــال ”هـــذه زيارتنا 
األولـــى إلمارة الشـــارقة وســـنظل نذكرها إلى 
األبد، ولكنها لن تكـــون األخيرة، فهذه البداية 

وأعدكم بأننا ســـوف نعود إلـــى هنا مرارا في 
المستقبل“.

وأضاف ”في الوقت الذي نشق فيه طريقنا 
في الحياة ونتصارع مع الشكوك التي تواجهنا 
فـــي حياتنا اليوميـــة، ينبغي أال ننســـى أبدا 
التأثير العميق الـــذي يحدثه كل منا في اآلخر 
حـــول العالم، فجميعنا نشـــكل مجتمعا واحدا 
مترابطا، جميعنا ننتمي إلى عرق واحد، وهو 
العرق البشري طبعا، فنحن جميعا بشر أوال“.
وتفاعـــل الجمهـــور الكبير مـــع معزوفات 
ياني التي مزجت بين الغرب والشرق وشملت 
حضارات العالم بكل أجناســـه وأطيافه خالل 
حفل وحـــدت فيه الموســـيقى جميـــع ثقافات 

الشعوب.

وحـــرص يانـــي خـــالل تقديمـــه لبعـــض 
المعزوفات على التعريف بها للجمهور ومنها 
ما أعرب عن عشقه لها وتقديمها لوطنه وأخرى 
أهداها لوالدته التي قال عنها إنها تســـكن في 
قلبـــه بينما روحها موجودة فـــي المكان الذي 

يتواجد فيه.
وخـــالل الحفـــل قـــدم ياني أعضـــاء فرقته 
المتميـــزة الذيـــن تألقـــوا بدورهم فـــي إبراز 
مهاراتهم في العزف بشـــكل منفرد على آالتهم 
الموســـيقية التـــي تناغمـــت معهـــا تجهيزات 
وغيـــر  العاليـــة  بتقنياتـــه  المجـــاز  مســـرح 
المســـبوقة فـــي المنطقة، ما أســـهم في تقديم 
العـــروض الموســـيقية على درجـــة عالية من 
التميز واإلبهار، مع أكثر من 400 ضوء متحرك 

و120 مكبـــر صـــوت و21 بروجكتـــرا ذا تقنية 
مميزة.

وفـــي نهايـــة الحفل الذي اســـتمر أكثر من 
ســـاعتين اســـتجاب ياني لرغبة جمهوره بعد 
مغادرته خشبة المسرح ليعود إليه مرة أخرى 
في مقطوعته الختامية ”العاصفة“ التي اهتزت 
بنغماتها بحيرة الشارقة الهادئة وتفاعل معها 

الجمهور بشكل كبير.
وكان يانـــي قـــد قـــدم حفلين على مســـرح 
الصـــوت والضوء أمـــام األهرامات في الجيزة 
أواخر الشـــهر الماضي. كما شارك في الحملة 
التي أطلقتها وزارة الســـياحة المصرية لدعم 
منتج السياحة الثقافية من خالل فيلم وثائقي 

يضم أهم األماكن األثرية في البالد. 

} لــوس أنجلــس  – بيعـــت آلـــة غيتـــار كانت 
المفضلـــة لدى جـــون لينون وقد ألـــف عليها 
بعض أغانيه الناجحة، بســـعر قياســـي قدره 
2.41 مليـــون دوالر علـــى مـــا أعلنـــت عنه دار 

مزادات أميركية السبت.
وكان جون لينون اشترى هذا الغيتار وهو 
من نوع ”جاي 160- اي غيبســـن“ في ليفربول 
في سبتمبر 1962 بسعر 161 جنيها إسترلينيا 

على ما أوضحته دار جوليينز للمزادات.
وأضافت الـــدار أن جون لينون ”كان يحب 
هذا الغيتار جـــدا وكان يحمله معه إلى منزله 
لتأليـــف األغاني به مع بـــول ماكارتني“، ومن 

هذه األغاني ”سي لوفز يو“ و آل ماي لوفينغ“.
واختفى الغيتار خـــالل حفلة عيد الميالد 
التي أقامتها الفرقة في فينسبوري بارك بلندن 
في ديســـمبر 1963 ولـــم يظهر له أثر على مدى 
أكثـــر من 50 عاما. ولم تعـــط دار المزادات أي 
تفاصيل عـــن كيفية العثور على الغيتار لكنها 
شـــددت على أن عملية البيع هذه حطمت الرقم 

القياسي لثمن تذكار من تذكارات الروك.
ومـــن القطع األخرى التـــي بيعت في مزاد 
لوس أنجلس آلة درامز استخدمت في برنامج 
”ايد ســـوليفان شـــو“. وقد بيعت بسعر 2.125 

مليون دوالر.

} لندن  – تماثلت للشـــفاء رضيعة كان األطباء 
يعتقدون بأنها تحتضر جراء سرطان الدم حيث 
كانت في حالة ميؤوس من شـــفائها وذلك في 
أول مرة يستخدم فيها عالج بالخاليا المناعية 
التخليقية التي تنتجها شـــركة ”سيليستس“ 

المتخصصة في هذا المجال.
وكانت الرضيعـــة ليلى وعمرها عام واحد 
قـــد اســـتنفدت جميـــع الخيـــارات العالجية 

األخـــرى عندمـــا أعطاها األطباء بمستشـــفى 
جريـــت أورموند ســـتريت البريطانية الخاليا 
التجريبية المعدلة جينيا من خالل الحقن في 

الوريد بجرعة قدرها ملليمتر واحد.
وقـــال األطباء فـــي بيان صحفـــي إنه بعد 
شهرين من هذا العالج شفيت الرضيعة تماما 

من األورام وخرجت من المستشفى.
وقال بول فايز أســـتاذ ورئيس قسم زراعة 

نخاع العظام بالمستشفى، والذي أشرف على 
الفريـــق الطبـــي المعالج لليلـــى ”كانت حالة 
الســـرطان لديها شرســـة للغاية إلى درجة أن 

استجابتها للعالج كانت معجزة“.
وتعمل الخاليا المهندسة وراثيا من خالل 
إضافة جينات جديدة إلى خاليا تائية مناعية 
ســـليمة تـــم التبرع بهـــا والتـــي تقضي على 

سرطان الدم.
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} وقف باألمس ســـعدون جابـــر محتفى به 
فـــي دار األوبـــرا المصرية ضمـــن مهرجان 
الموســـيقى العربيـــة، فـــي إشـــارة ال تقبل 
اللبس عـــن القيمة التي يمثلها هذا الصوت 
ضمن جيل فنـــي أّرخ ألحالم وآمال أكثر من 

جيل عربي.
وبينمـــا تلبســـت الخيبـــة أبنـــاء جيل 
ســـعدون جابر من الفنانين العراقيين، أصر 
هذا الفنان علـــى فهمه لدور األغنية الثقافي 

وفق حس عميق غير مبال بالمتاجرة بها.
إن تتحدث عن ســـعدون جابر ذلك يعني 
استعادة آمال وأمنيات وأحالم أربعة عقود 
نما فيها صوت هذا الفنان بنفس المستوى 
فـــي الوعـــي، فالموهبة تصـــاب بالوهن إن 
لـــم يرافقهـــا تصاعد الوعي بمـــرور الوقت، 
وهذا يفســـر لنا كيف أن سعدون جابر أعاد 
اكتشـــاف صوته في عقده الســـتيني عندما 
خـــاض امتحـــان أداء المقامـــات العراقيـــة 
على صعوبتها البالغة، فغنى المقام بطبقة 
صوتيـــة عميقة ومعبرة في آن، وجســـد في 
مقامي المخالف والصبا مثال ما ال يمكن أن 

ينسى في تجربته الفنية.
أداء القصيدة عند ســـعدون جابر درس 
فني بامتياز، فبينما عراقه يرزح تحت وجع 
حصار قاس في تســـعينات القرن الماضي، 
أدار مـــع الموســـيقار الراحل طالـــب القره 
غولي قـــوس الوجع مســـتعيدا بدر شـــاكر 
السياب في سفر أيوب، وأي سفر كان عندما 

تصبح الرزايا عطاء والمصائب كرما!
وعاد مع القره غولـــي ثانية فيما الدماء 
تغطـــي وجه البـــالد وهذه المرة مع شـــاعر 
العراق عبدالرزاق عبدالواحد وتســـاءال معا 
”يـــا صبر أيـــوب، ال ثوب فنخلعـــه إن ضاق 
عنـــا.. وال دار فننتقـــل، لكنـــه وطـــن، أدنى 

مكارمه، يا صبر أيوب، أنا فيه نكتمل“.
ال يمكن وفق علوم الموسيقى النظر إلى 
تجربة سعدون جابر الفنية بوصفها صورة 
واحـــدة مكتملة أو منقوصـــة المالمح، ألنه 
اختـــزل مجموعة تجارب على مدار مســـاره 
الفني، وجسدها عبر مدارس لحنية متميزة 
بـــدأ من كوكب حمزة ومحمـــد جواد أموري 
ومحســـن فرحان وعباس جميل حتى طالب 
القـــره غولي وبليـــغ حمدي وكاظـــم فندي، 
فطيـــور كوكـــب حمزة لـــم تزل طائـــرة منذ 
تحليقهـــا قبل أربعـــة عقـــود، وخياراته لم 
تتراجـــع اليوم فغنى بحـــس تعبيري عميق 
قبل ســـنوات قليلـــة قصيدة لميعـــة عباس 
عمارة ”خلصت صـــدك“، في وقت كانت فيه 
األغنية الهابطة تســـتحوذ على الشاشـــات 
واإلذاعات، األمر الذي يفســـر مكامن الوعي 

الفني المتصاعد عند هذا الفنان.
داللة عودة ســـعدون جابـــر إلى القاهرة 
بعد ربع قـــرن من الغيـــاب، تعني الحضور 
دون أن تمس مالمح هذا الحضور أي ســـمة 
غياب، علـــى األقل في ذائقتنا الموســـيقية. 
فالتعبيريـــة لـــن تغيـــب عـــن حياتنـــا وإن 
سيطرت السطحية على يومياتنا، كذلك هي 
اآلهات الملتاعة في أداء سعدون جابر لمقام 

المخالف.

سعدون جابر!

صباح العرب

كرم نعمة

ياني بعد مساندته مصر يعزف لحن السالم والتسامح في الشارقة

غيتار جون لينون يباع بـ 2.4 مليون دوالر

أول حالة شفاء من سرطان الدم أبطالها أطباء بريطانيون

اســــــتطاع املوســــــيقار العاملي ياني مساء 
الســــــبت أن يســــــافر بجمهوره انطالقا من 
مدرجات مســــــرح املجاز بإمارة الشــــــارقة 
إلى عالم موســــــيقاه الســــــاحرة بحثا عن 
ســــــالم روحي وتســــــامح ألغيت فيه جميع 
ــــــي ميكن أن تشــــــكلها اللغة  احلواجــــــز الت

والثقافات واألجناس املختلفة بني البشر.

ياني أمام األهرامات دعما للسياحة المصرية قبل توجهه إلى اإلمارات

 لبنانية تصطحب كلبها للمشاركة في ماراثون بيروت الدولي الثالث عشر 

الذي انتظم أمس األحد في العاصمة اللبنانية وضواحيها تحت شعار {اركض 

للسالم} بمشاركة حوالي 37811 عداء وعداءة ينتمون إلى 84 دولة عربية 

وأجنبية مختلفة.
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