
} لندن/ المنامة – حذر مســـؤولون أميركيون 
من أن قـــرار الرئيس األميركي بـــاراك أوباما 
بإرســـال قوات خاصة إلى سوريا قد ال يحقق 
الهـــدف منها، خاصـــة أنها ســـتكون معرضة 
للخطـــر رغم التنســـيق الذي يتم بشـــأنها مع 
روســـيا، ما يعكس حالة من اإلربـــاك واللعب 
بالنار فـــي اســـتراتيجية إدارة أوباما للحاق 

بالدور الروسي.
يأتي هذا في ظل تمسك دول عربية مؤثرة 
بـــأن خروج لقـــاء فيينـــا األخيـــر دون نتائج 
ال يعنـــي التســـليم ببقـــاء الرئيس الســـوري 
بشار األســـد، فضال عن مطالبة إيران بسحب 
جنودها وخبرائها العســـكريين والميليشيات 

التابعة لها في سوريا.
واعتبـــر وزير الدفـــاع األميركي آشـــتون 
كارتر إن قرار إرســـال قـــوات خاصة أميركية 
إلى سوريا ســـيعرضها للخطر دون شك، ولم 
يســـتبعد إمكانية إرســـال المزيـــد من القوات 
الخاصـــة لســـوريا إذا حقق االنتشـــار األولي 

نجاحا.
لكن مراقبين قالوا إن التأكيدات األميركية 
علـــى أن هـــذه القـــوات المحـــدودة ســـيكون 
دورها فقط مواجهة داعش، ال يســـقط مخاوف 
األميركيين من أنها ربما تضطر إلى االشتباك 
مـــع الروس أو اإليرانيين أو قوات األســـد، ما 
قد يؤدي إلـــى توتر غير محســـوب العواقب، 
خاصة أنها تتحرك في حقل عســـكري تتداخل 

فيه أطراف كثيرة.
وتلـــّوح أميـــركا باالســـتمرار فـــي دعـــم 
المعارضة السورية المعتدلة وسط تقارير عن 
حصـــول مجموعات منها علـــى صواريخ تاو 
التي قد يتم استعمالها ضد الروس وحلفائهم، 

ويوسع دائرة الريبة بين موسكو وواشنطن.

غراهـــام،  ليندســـي  الســـيناتور  وكان 
أحد مرشـــحي الحـــزب الجمهوري للرئاســـة 
األميركية، هاجم سياســـة أوباما في ســـوريا، 
معتبرا أنها ”سياســـة صفقات سياســـية على 
حساب معاناة الشعوب“ في إشارة إلى تخلي 
البيـــت األبيض عن تدريب مقاتلين ســـوريين 
بسبب وجود روســـيا وإيران وحزب الله إلى 

جانب الرئيس األسد.
وأمـــام العجز عـــن إدارة الصراع بشـــكل 
متكافئ في سوريا، أثارت زيارة وزير الخارجية 
األميركي جون كيري إلى آسيا الوسطى، وهي 
دول مصنفـــة كفنـــاء خلفـــي لروســـيا، الكثير 
من التســـاؤالت، فهـــل إن إدارة أوباما تخطط 
لتشتيت تركيز القوات الروسية، أم هي مجرد 
مناورة لتخفيف النقد الموجه الستراتيجيتها 

في الداخل األميركي.
ويتخـــوف األميركيـــون مـــن أن تعيد هذه 
الخطوة أجواء الخالف مع الروس إلى مرحلة 
الحرب الباردة، ما قـــد يضطر البيت األبيض 
إلى التورط في أزمات جديدة لم تعد واشنطن 
قادرة على إدارتها بعد الفشـــل في أفغانستان 

والعراق.
ولم يبـــق أمـــام األميركيين غيـــر مجاراة 
الدور الروســـي فـــي ترتيب الملف الســـوري، 
مـــع تحذيرات تعكـــس حالة العجـــز وانعدام 
المبـــادرة مـــن أن ســـوريا قـــد تتحـــول إلـــى 
أفغانســـتان جديدة، وهو ما عبر عنه أنتوني 
بلينكن نائب وزيـــر الخارجية األميركي أمس 
حين قال إن تدخل روسيا في الصراع السوري 
ســـيعود عليها بعواقب غيـــر متوقعة تجرها 
إلى مستنقع وتنّفر منها المسلمين السنة في 

أنحاء المنطقة.
وفي مقابل العجز األميركي، تتمسك الدول 
العربية بصياغة موقف موحد يرفض سياسة 
إبقاء األسد كأمر واقع، وهو ما أشار إليه وزير 
الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل 
على  خليفة فـــي تصريح خـــاص بـ“العـــرب“ 

هامش منتدى حوار المنامة.
ونفـــى الوزيـــر البحريني أن يكـــون هناك 
أّي تبايـــن في اآلراء الخليجية حول ســـوريا، 
معتبـــرًا أن زيـــارة وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي إلى سوريا ال تدخل 

في باب التباين في اآلراء.
من جهته، كشف وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير عن أن ”نقاط الخالف في اجتماع 
فيينا تمثلت في توقيت رحيل بشـــار األســـد، 
وانســـحاب القـــوات األجنبيـــة الموجودة في 
ســـوريا خاصـــة القـــوات اإليرانية“فضال عن 
ميليشـــيا حزب الله، معتبرًا أنه قد تم تحقيق 

بعـــض التقدم خالل اجتماع فيينا ولكنه ليس 
كافيًا، لذلك سيتم عقد اجتماع آخر في غضون 

أسبوعين لمناقشة نقطتي الخالف.
وقال، خالل جلســـة بعنـــوان ”المنطقة في 
ظل المفاوضات النووية“ على هامش مشاركته 
فـــي منتدى حوار المنامة، إن ســـوريا تتطلب 

تغييرًا دون أّي دور لألسد في المستقبل.
وأكد الجبير أن السياســـة الســـعودية لم 
تتغير تجاه ســـوريا، مضيفًا ”يجب أن يغادر 

األســـد ألنه كلمـــا كان رحيله أقرب اســـتطعنا 
اإلســـراع في إعـــادة بنـــاء ســـوريا، ونود أن 
نتفـــادى الفـــراغ فـــي البلد من خـــالل وجود 
مجلـــس انتقالي ممثل للفئات الســـورية كلها 
يضم المعارضـــة والطبقة الحاكمـــة الحالية 

لتسهيل العملية االنتقالية“.
وأردف أن الخيارات المتاحة في حال عدم 
مغادرة األســـد هي دعم المعارضـــة المعتدلة 

ومنحها المزيد من األسلحة.
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} صنعــاء – دأب الحوثيـــون علـــى المناورة 
ســـواء بالتراجـــع عـــن تعهـــدات يقطعونهـــا 
للمبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو 
بإعالن قبول العودة إلى الحوار ثم مقاطعتهم، 
وكانت األمـــم المتحدة تبحث لهـــم عن أعذار 
ومبررات، فعملـــت أحيانا على فرض أفكارهم 
على الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف 
العربـــي، لكن هـــذه المـــرة يجـــد المتمردون 

أنفسهم في مواجهة األمم المتحدة.
وقالـــت مصـــادر مقربـــة من ولد الشـــيخ 
أحمد إنـــه غاضب من إعالن المتحدث باســـم 
الحوثيين صالح الصماد التراجع عن حضور 
جنيف، ولم تستبعد المصادر أن يرفع تقريرا 
إلى األمين العـــام لألمم المتحدة بان كي مون 
يطالب فيه بإصدار قرار يعتبر الحوثيين جهة 

معطلة للحوار مع ما يتبع ذلك من عقوبات.
وبالتوازي، نجحت حكومة الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي فـــي أن تقلب الطاولة 
علـــى المتمرديـــن الذين دأبـــوا على تحريض 
المبعوث األممي ضدها بزعم أنها ضد الحوار 

فـــي ظل اتجـــاه دولـــي لحســـم الخالفات في 
المنطقة بالحوار السياســـي للتفرغ لمواجهة 

التنظيمات المتشددة.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير تأكيداته علـــى قرب انتهاء الحرب في 
اليمـــن، الفتا فـــي كلمه له أمـــام منتدى حوار 
المنامـــة أمس إلى أن األزمـــة دخلت مرحلتها 
النهائية بعـــد النجاحات األخيرة التي حققها 

التحالف العربي والشرعية اليمنية.
وقال الجبير في معرض حديثه عن األزمة 
اليمنيـــة إن ”الصورة اليوم فـــي اليمن تدعو 
إلى التفاؤل، إذ اســـتعادت الحكومة الشرعية 
الســـيطرة على معظم األراضـــي“، مضيفا أن 
”ذلك يأتي فـــي وقت قبلت فيه قـــوات الحوثي 
ـ (الرئيس الســـابق علي عبدالله) صالح بقرار 

مجلس األمن 2216، وهذه بادرة أمل.
وكانت تصريحـــات ســـابقة للجبير حول 
قرب انتهاء الحرب قد أثارت ردود فعل غاضبة 
لـــدى الحوثييـــن الذين شـــنوا هجومـــا غير 
مســـبوق على الوزير السعودي واعتبر كتاب 
وسياسيون حوثيون أن تصريحاته تحمل في 

طياتها رائحة مؤامرة تستهدفهم.

وهو األمر الذي يفســـر بحســـب مراقبين 
تراجع الجماعة المفاجئ عن التزامات سابقة 
تعهدت بهـــا للمجتمع الدولي واألمم المتحدة 
تتعلـــق باالنخـــراط فـــي جولـــة جديـــدة من 
المشـــاورات مع الحكومة اليمنية تحت مظلة 

القرار الدولي 2216 دون أّي شروط.
ويذهـــب محللون إلـــى أن قـــادة الجماعة 
الحوثية باتوا يشـــعرون بأنهم وقعوا ضحية 
نصائـــح إيرانيـــة كانـــت تهـــدف للتضحيـــة 
بالحلفاء اليمنيين في سبيل إحراز المزيد من 

المكاسب في الملف السوري.
ويـــرون أن تصريحات الجبير كانت تهدف 
في األســـاس إلى دفع الحوثيين للموقف الذي 
اتخذوه مؤخرا بعد أن خســـروا ورقة الذرائع 

التي ظلوا يشهرونها لفترة طويلة.
وكانـــت مصـــادر دبلوماســـية قد كشـــفت 
في وقت ســـابق عـــن التوصل إلى  لـ“العرب“ 
توافقـــات إقليميـــة ودولية حـــول ملفي اليمن 
وســـوريا وهو األمر الذي تنبـــه له الحوثيون 
مؤخـــرا بعد أن قطعوا على أنفســـهم تعهدات 

يصعب التراجع عنها.
وعـــن انعكاســـات تراجـــع الحوثيين عن 

تعهداتهم أكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن هذا الموقف ســـيخفف من الضغط الدولي 
علـــى التحالـــف العربي والحكومة الشـــرعية 
وســـينزع ورقة التـــوت التي ظـــل الحوثيون 
يســـتترون بهـــا محاولين تســـويق أنفســـهم 

كطرف مظلوم.
وفيما رفض المتحدث باسم األمم المتحدة 
التعليـــق على مواقف الحوثييـــن األخيرة من 
استئناف المشاورات السياسية بين األطراف 
اليمنيـــة نقلت مصادر إعالميـــة عن المبعوث 
الدولي الى اليمن تفاؤله حيال فرصة جمع كل 
األطراف في اليمن قبل منتصف الشهر الحالي 

في جنيف.
ونقلـــت وســـائل اإلعـــالم عن ولد الشـــيخ 
إشـــادته بالتزام الســـعودية بتحقيق السالم 
قائال ”شـــعرت خالل محادثاتي فـــي المملكة 
بوجود التزام واضح لدعم حّل في إطار القرار 

.2216�
وأضاف إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد في 
معـــرض رده علـــى أســـئلة الصحفييـــن حول 
فرص نجاح المشـــاورات المزمعة بين الفرقاء 
اليمنيين ”نحن متفقون بنسبة 90 بالمئة على 

أن موقـــع المحادثات ســـيكون جنيف مع عدم 
استبعاد عقد المفاوضات في مسقط“.

لكـــن مـــن الواضـــح أن تفـــاؤل المبعوث 
األممـــي لم يأخذ في االعتبـــار رغبة إيران في 
تعطيل الحوار وإطالته بانتظار توضح معالم 

المشهد اإلقليمي.
واشـــترط وزير الخارجيـــة اليمني رياض 
ياســـين عودة إيران إلى رشدها والتعامل مع 
الحكومة الشـــرعية في اليمـــن في حال أرادت 

إعادة العالقات مع بالده.
وقـــال، على هامش مشـــاركته فـــي منتدى 
حـــوار المنامـــة، أمـــس، إن إيـــران تســـتقبل 
الحوثييـــن وميليشـــيات صالح فـــي طهران، 
وتمّولهم ماديًا، وتســـّوقهم أمـــام العالم على 
أنهـــم مظلومون ولـــم يرتكبوا تلـــك الجرائم 

جميعها في اليمن.

● السعودية تطالب بانسحاب القوات اإليرانية وميليشيا حزب الله قبل أي حوار في سوريا

● استراتيجية التحالف العربي تتجه لالنتصار في اليمن، وإيران قد تضطر للتخلي عن حلفائها

واشنطن تلعب بالنار لتطويق التدخل الروسي
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استبعاد العمل اإلرهابي 

في إسقاط الطائرة الروسية

} القاهــرة - تضاربـــت األنباء حول أســـباب 
سقوط طائرة األيرباص 320 التي كانت تحمل 
علـــى متنها 217 ســـائحا روســـيا في صحراء 
ســـيناء المصرية، فيمـــا بقي الســـبب األكثر 
ترجيحـــا هو تعرضهـــا لعطل فنـــي أدى إلى 

سقوطها، بانتظار انتهاء التحقيقات.
وتداولت بعض المواقـــع اإلخبارية بيانا 
نســـبته إلى والية سيناء التابع لتنظيم الدولة 
اإلســـالمية العراق والشام (داعش) يتبنى فيه 
المســـؤولية عن اســـتهداف الطائرة، وأرفقته 
بمقطـــع فيديو يظهر لحظـــة احتراق الطائرة، 
وتعززت هذه الشـــائعات بعـــد تصريح اللواء 
أســـامة ســـنجر رئيـــس قطـــاع إدارة األزمات 
بمجلـــس الـــوزراء، بأن بعض شـــهود العيان 

رأوا الطائرة وهى تحترق في الجو.
وقال مصدر مصري مسؤول لـ“العرب“ بأن 
الوقت ال يزال مبكـــرا لإلجابة عن ذلك مفضال 
انتظار نتائج التحقيقـــات، لكنه أضاف أن ما 

يتم الترويج له صعب الحدوث.
واستبعد المصدر تفجير الطائرة بواسطة 
أحد ركابها في ظل إجراءات أمنية مشددة في 
مطار شرم الشيخ، حيث يمر الراكب وحقائبه 
بأكثـــر من نقطة تفتيش، لكنـــه عاد ليؤكد بأن 

جهات التحقيق لن تستبعد أّي فرضية.
وقالت هيئة روزافياتسيا الروسية لتنظيم 
النقل الجوي إنها ال ترى سببا حتى اآلن يربط 
تحطـــم الطائرة بعطل فنـــي أو خطأ من أفراد 

الطاقم أو عامل خارجي.
ونقلت وكالة نوفوســـتي الروسية لألنباء 
عن بيان الهيئة أمس ”حتى يتم الوصول إلى 
أدلة موثوقة بشـــأن ظروف (التحطم) .. ال نرى 

معنى لطرح ومناقشة أّي فرضية.“
ولم يســـتبعد الخبيـــر العســـكري محمد 
عبدالمنعم طلبـــة احتمال تـــورط التنظيمات 
اإلرهابية بســـيناء في إسقاط الطائرة خاصة 
أن الطائرات المدنية تســـير بسرعة منخفضة 
ومن السهل على صواريخ سام 6 التي تمتلكها 

هذه الجماعات استهدافها.
وكانـــت الطائرة الروســـية قـــد أقلعت من 
مطار شـــرم الشـــيخ فجـــر أمس فـــي طريقها 
إلى مطار ســـان بطرســـبرج واختفت من على 
شاشـــات الـــرادار بعد 23 دقيقة مـــن إقالعها، 
قبـــل أن تعثر فرق البحث على حطامها جنوب 

العريش.
أن جهـــات التحقيـــق  وعلمـــت ”العـــرب“ 
المصرية طلبت من السلطات الروسية بيانات 
تفصيليـــة عن الـــركاب للبحث عـــن معلومات 
يمكن أن تســـاعد في ترجيح توجه التحقيقات 

نحو فرضية وقوع عمل إرهابي. 

ص11 إلى 16

يي يي يي ج

هل تجاوزت األحداث 

القياديني في جنوب اليمن

خيراهللا خيراهللا
ص 6

تحطم طائرة روسية ومقتل ركابها 

في معقل {والية سيناء} ص٣ 

{العرب} الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لـ

زيارة بن علوي لدمشق ال تعكس 

خالفا في الموقف العربي

كيري في آسيا الوسطى.. واشنطن تشاغب موسكو في فنائها الخلفي
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¶ نيودلهــي – شـــكلت القمة األفريقية الهندية 
في نســـختها الثالثة فرصة لبلورة سياســـات 
تتماشى ورهانات وتحديات المرحلة، في ظل 
المتغيرات السياســـية واألمنية واالقتصادية 

الدولية.
وهـــذه القمة التي شـــاركت فيهـــا 45 دولة 
أفريقيـــة هي بمثابـــة بوابة إقـــالع نحو بناء 
شـــراكة فعلية فيما بيـــن دول الجنوب خاصة 
وأنها تمتلك عناصر القوة والثروة البشـــرية 
والطبيعيـــة التـــي تؤهلها لالنعتـــاق وتبّوؤ 

المكانة الدولية التي تستحقها.
وقد حرص قادة وزعماء الدول المشـــاركة 
في القمـــة، وفـــي مقدمتهم العاهـــل المغربي 
التأكيـــد على قدرة دول الجنوب على توســـيع 
دائرة التعـــاون فيما بينهـــا، بالقطع مع إرث 
االســـتراتيجية  المصالح  ووضـــع  الماضـــي 
كأولوية للتحرر وهذا ما عبر عنه الملك محمد 
الســـادس قائـــال ”ليس مجرد شـــعار وال ترفا 
سياســـيا بل هو ضـــرورة ملحة تفرضها حدة 
وحجم التحديات التـــي تواجه بلداننا بحيث 
ال يمكـــن معها االعتماد على أشـــكال التعاون 
التقليديـــة، التـــي أصبحـــت غير قـــادرة على 

االستجابة للحاجيات المتزايدة لشعوبنا“.
ويعتبر الملك محمد السادس أن هذه القمة 
هي فرصة لتقييم التعاون بين الدول األفريقية 
والهنـــد ووضع حجـــر الزاوية لبناء شـــراكة 
أفريقية هندية متينة، فهـــذا المنتدى الدوري 
ينبغي أن يكون منصة لوضع األسس لنموذج 

فعال قائم على التضامن متعدد األبعاد.
وســـجل التعـــاون بيـــن القارة الســـمراء 
والهند خـــالل العقـــود األخيرة قفـــزة نوعية 
خاصة على الصعيد االقتصادي فقد تضاعف 
التبـــادل التجـــاري بيـــن الجانبيـــن ليصـــل 
إلـــى ســـبعين مليـــار دوالر، ولكـــن يبقى هذا 
التعاون دون المأمول خاصة على الصعيدين 
السياســـي واألمني بالنظر إلى حجم األخطار 
الموجودة، في ظل انتشار اإلرهاب في كل من 
آســـيا الوســـطى وأفريقيا األمر الذي يتطلب 

تنسيقا عاليا لدحر هذا التهديد.
والعالقة بين الهند والدول األفريقية التي 
تحكمها نقاط تقارب كثيرة ليســـت حديثة بل 
هـــي ضاربة في التاريخ وقد شـــهدت في فترة 
الخمســـينات والســـتينات من القرن الماضي 
تطورا مع خوض شعوبها معا ملحمة التحرر 
من االســـتعمار الغربي، وهو ما وّلد شـــعورا 
باالنتمـــاء بين مكوناتها إلى هذا الشـــطر من 

الكرة األرضية.
ويـــرى محللون أن بوســـع كل مـــن الهند 
والـــدول األفريقية تحقيق نجاحات كبيرة معا 
على مختلـــف األصعدة وذلـــك بانتهاز فرصة 
مثل هذه الملتقيات لبلورة استراتيجية فاعلة 

لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وهناك اليوم شعور ملّح على ضرورة ردم 
الهوة مع بلدان الشـــمال التي نجحت إلى حد 
كبيـــر في اســـتثمار االنقســـامات والخالفات 
بين بلدان الجنوب، لتعزيز هيمنتها سياســـيا 

واقتصاديا على العالم.
ويقتضي ردم هذه الهوة، إلى جانب تعزيز 
التعاون االقتصادي واالجتماعي والسياسي، 
أيضـــا ممارســـة مزيد من الضغـــوط لتحقيق 
المســـاواة بيـــن كل الـــدول وأول خطـــوة في 
هـــذا االتجاه هـــي الدفع نحو إجـــراء إصالح 
شـــامل لمنظومـــة األمم المتحـــدة بما في ذلك 
مجلس األمـــن التابع لها لجعلـــه أكثر تمثيال 

وديمقراطية ومساءلة وفعالية.
وطالب قادة دول قمة منتدى الهند-أفريقيا 
بضـــرورة القيام بعمل جماعـــي عاجل لوضع 
هيكل للحوكمة العالمية يكون أكثر ديمقراطية 
مما يساعد على ترســـيخ أطر أمنية وإنمائية 
دولية تكون أكثر إنصافا وعدال، مشـــيرين إلى 
أنه على الرغم من أن الهنود واألفارقة يشكلون 
ثلث سكان العالم، إال أنهم اليزالون مستبعدين 

من التمثيل المناســـب في مؤسســـات الحكم 
العالمي التي تم تأسيســـها لعصـــر وّلى منذ 

زمن بعيد.
وتـــرى دول الجنـــوب أن منظمـــة األمـــم 
المتحدة تحولـــت إلى أداة لتنفيذ سياســـات 
الشـــمال في إخضاع دول الجنوب األمر الذي 
يفرض علـــى األخيـــرة التحـــرك وتفعيل دور 

المنظمة األممية التي أنشئت من أجله.
وقـــال الملك محمـــد الســـادس ”إن تأمين 
مستقبل مشرق لشعوبنا هو المسؤولية التي 
يجب أن تحمل“، مضيفـــا ”يجب على بلداننا 
مواصلة العمل معا والتمسك بمبدأ التضامن 
مـــن أجل خدمـــة مصالحنا، وإال فإننا ســـوف 
نضيع فرصة تاريخية. وهذا ســـيكون بمثابة 

القفز في المجهول“.
ولـــم يفّوت العاهـــل المغربـــي، على غرار 
خطاباته الســـابقة، التأكيد علـــى قدرة القارة 
األفريقيـــة التـــي تملـــك مؤهـــالت وإمكانيات 
كبيـــرة على التحـــول إلى مركز ثقل سياســـي 
واقتصادي عالمي، مشـــددا علـــى أن ”أفريقيا 

اليوم تستحق شـــراكات تعاون منصفة، أكثر 
مـــن حاجتها إلى عالقات غيـــر متوازنة، بدعم 

مشروط“.
وأشار فيها إلى أن على الدول األفريقية أن 
تؤسس لمبدأ الثقة فيما بينها، داعيا في هذا 
الملتقى التاريخي بلدان الجنوب إلى استثمار 
األصول ومهاراتها في السعي لشراكة تضمن 
التقدم لشعوبها وبالتالي اللحاق بركب الدول 

الناشئة.
وجدد من منطلق الثقة بالطاقات األفريقية 
تأكيده على ضـــرورة تعزيز التعاون بين دول 
القـــارة الســـمراء واالســـتثمار فـــي الطاقات 

البشرية.
وكان المغـــرب قـــد حقق في هـــذا الجانب 
تقدما ملموســـا على مدار السنوات الماضية، 
ولعل تجربة التعاون مع دول أفريقيا الغربية 
خيـــر مثال علـــى ذلـــك. وجديـــر بالتذكير أن 
المغـــرب هو أول مســـتثمر أفريقي في منطقة 

غرب أفريقيا والثاني على مستوى القارة.
ويبدي المغرب حرصا على تنفيذ مشاريع 

ملموسة، ســـواء على الصعيد الثنائي أو في 
إطـــار التعـــاون الثالثي، لدفع عجلـــة التنمية 
وخلق فـــرص العمل ليكون لها تأثير مباشـــر 

على حياة المواطنين.
وتنســـحب هذه الرؤية البناءة أيضا على 
العالقـــة مـــع الهند وقـــد أعرب الملـــك محمد 
الســـادس عـــن اســـتعداد المغـــرب إلحـــداث 
مجموعة عمل هندية أفريقية مشتركة للتنسيق 
وتبادل المعلومات، تفضي إلى إرســـاء تعاون 
وثيق مع الهند، وذلك إيمانا منه بأن الشراكة 
األفريقية الهندية الواعدة، قادرة على التطور، 
بفضل تكامل الموارد والمؤهالت التي تتوفر 

عليها، وتحقيق أهدافها في خدمة الشعوب.
وانعقدت القمة الهنديـــة األفريقية تزامنا 
مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة 
األفريقية (االتحاد االفريقـــي) باعتبارها رمزا 
للوحـــدة والنهضـــة األفريقيـــة، وأيضـــا في 
الذكرى السبعين لنشأة منظمة األمم المتحدة 
التـــي يجـــد األفارقة والهنود أنهـــا حادت عن 

أهدافها والمبادئ التي نشأت من أجلها.

أفريقيا تستحق شراكات منصفة ال عالقات غير متوازنة بدعم مشروط

العاهل املغربي يرسم في نيودلهي خارطة طريق لتعاون أفريقي هندي مثمر
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نجاحات أمنية مهمة حققتها األجهزة األمنية والعسكرية خالل هذه السنة في الحرب المعلنة على اإلرهاب

داعش في ليبيا الذي بسط 

سيطرته على مناطق قريبة 

من الحدود التونسية يمتلك 

إمكانيات التنظيم األم في سوريا 

والعراق

العالقة بين القارة الســــــمراء والهند ضاربة في القدم، وقد شــــــهدت في السنوات األخيرة 
قفزة نوعية خاصة في المجال االقتصادي إال أن ذلك ليس بالقدر المأمول، وقد أكد القادة 
المشــــــاركون في الملتقى األفريقي الهندي األخير أنه ال بد من وضع اســــــتراتيجية شاملة 
للدفع بالعالقات قدما ألن ذلك هو الســــــبيل الوحيد النعتاق دول الجنوب وفرض نفســــــها 

كتكتل له ثقله السياسي واالقتصادي في العالم.

على بلدان الجنوب الثقة بنفسها 

واستثمار األصول ومهاراتها في 

السعي لشراكة تضمن التقدم 

لشعوبها وبالتالي اللحاق بركب 

الدول الناشئة

قالـــت وزارة الداخلية التونســـية  ¶ تونــس – 
إنها توصلـــت إلى معلومات بأن تنظيم الدولة 
اإلســـالمية فـــي ليبيا ركز معســـكرات لتدريب 
عناصره على فنون القتال في عدد من المناطق 
القريبة من الحدود التونســـية، مشددة على أن 

األمر ”خطير ويتطلب مزيد الحذر“.
يأتـــي ذلك في وقت دعا فيه أخصائيون في 
الجماعات المتشـــددة الحكومة التونسية إلى 
توخـــي أقصى درجات التأهـــب واليقظة قصد 
مواجهة الخطر المتنامـــي للتنظيم الذي بات 
يتمركز فـــي مناطق ال تبعد ســـوى 70 كلم عن 

األراضي التونسية.
وأفـــاد وليد الوقيني المكلـــف باإلعالم في 
وزارة الداخلية أن تنظيم الدولة في ليبيا الذي 
بسط ســـيطرته على مناطق قريبة من الحدود 
التونســـية يمتلك نفس إمكانيات التنظيم األّم 
مالحظـــا أن جهاديي  في ســـوريا والعـــراق“ 
التنظيم يمارسون ”حرب العصابات التي يجد 

الجيش النظامي صعوبة في مواجهتها“ .
وأكـــد الوقينـــي فـــي تصريـــح إعالمي أن 
قريبة مـــن الحدود  داعـــش ركز ”معســـكرات“ 
التونســـية لتدريب جهادييه على فنون القتال 
وقال إن األمر ”خطيـــر ويتطلب مزيد الحذر“، 
مشـــددا على أن ”الوحدات األمنية في الحدود 
التونســـية الليبيـــة علـــى أهبة االســـتعداد“ 
لمواجهة خطر التنظيم الذي تزايدت مخاطره 

على تونس.
جـــاء ذلك بعـــد يوميـــن من إعـــالن وزارة 
الدفاع التونســـية عن دعم منظومتها الوقائية 
والدفاعية قصد الرفع من جهوزية الجيش على 
الحدود الجنوبية الشـــرقية مع ليبيا من خالل 
و“منظومة  تركيز  ”كتيبة عســـكرية وأمنيـــة“ 
على الشـــريط الحدودي  مراقبـــة إلكترونيـــة“ 

لـ“التصدي ألّي خطر إرهابي“.
وكان المتحدث باســـم وزارة الدفاع المقدم 
بلحسن الوســـالتي قال الخميس الماضي إن 
”وزارة الدفاع اتخـــذت اإلجراءات الالزمة على 
الحدود مـــع ليبيا عبر تركيز كتيبة عســـكرية 
وأمنيـــة للتصـــدي ألّي خطـــر إرهابـــي وحفر 
ســـواتر وخنادق على الحدود واإلعداد لتركيز 
منظومة مراقبة إلكترونية“. وكشف الوسالتي 
أن تونـــس ستتســـلم مـــن الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مروحيـــات قتالية من نـــوع ”بالك 

هـــوك“ لتكـــون جاهزة للعمل فـــي موفى العام 
2015 وبدايـــة 2016 مالحظـــا أن ”وجود تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية على بعـــد 70 كيلومترا من 
الحدود التونسية يؤكد جدية الخطر“ بالنسبة 

إلى تونس.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في فبراير 
2015 أنهـــا اتفقت مـــع نظيرتها األميركية على 
تزويدهـــا فـــي النصـــف الثاني من عـــام 2015 
بــــ8 طائرات من طـــراز ”بالك هـــوك“ من أجل 
تعزيز قدراتها على مقاومة المتطرفين، مشيرة 
إلـــى أن المروحيات ســـتخصص لنقل الجنود 
وللقيام بعمليات هجومية ضد مخابئ الخاليا 

الجهادية المتحصنة بالمرتفعات.
وبدأت تونس منـــد انطالقة العام 2015 في 
إنجاز منظومـــة وقائية ودفاعية متكاملة تمتد 
على طول الشـــريط الحدودي مـــع ليبيا لوقف 
تسلل الجهاديين إلى داخل البالد تشمل خنادق 
وســـتائر رمليـــة ومنظومة مراقبـــة إلكترونية 
تضم رادارات أرضية ثابتة ومتحركة وأجهزة 
كاميـــرا مثبتة على أبراج مراقبـــة إضافة إلى 
مراقبة جوية باعتماد طائرات دون طيار تكون 
كفيلة بإحكام وحدات الجيش ســـيطرتها على 
الحدود وتدعيم المنظومة الدفاعية الموجودة.
وجـــاءت المنظومـــة الوقائيـــة والدفاعية 
ضمن حزمة من اإلجـــراءات أعلن عنها رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد في أعقاب هجوم على 
فندق بمدينة سوسة السياحية خلف 38 قتيال 
و39 جريحا من الســـياح األجانب نفذه جهادي 
تونسي تابع لتنظيم الدولة وتلقى تدريبات في 

معسكرات تقع في الصحراء الليبية.
وتقول الســـلطات إن المنظومـــة الوقائية 
والدفاعية من شـــأنها أن تدعم قدرات الجيش 
على إحكام الســـيطرة علـــى الحدود الجنوبية 
الشـــرقية مـــع ليبيـــا للتوّقـــي مـــن مخاطـــر 
الجماعات الجهاديـــة التي باتت تتهدد تونس 
دولة ومجتمعا. وتزايدت ”مخاوف“ تونس من 
مخاطـــر تنظيم الدولة خـــالل الفترة الماضية 
بعد تمـــدد مقاتليه إلى مدينـــة صبراطة التي 
ال تبعـــد علـــى الحدود التونســـية ســـوى 70 
كيلومترا األمر الذي دفع بالسلطات إلى تدعيم 

منظومتها الدفاعية.
وكشـــف الحبيـــب الصيـــد مؤخـــرا عن أن 
لديهـــم ”معلومات بوجود خطر“ مشـــددا على 

أنه ”تـــم أخد تلك المعلومـــات بعين االعتبار“ 
وعلـــى أن الحكومـــة تقـــود جهـــودا لـ“حماية 
تونس من تقدم تنظيم الدولة“ تشـــمل تشـــييد 
ســـاتر ترابى بطول 200 كيلومتر على الحدود 
مع ليبيا إضافة إلى تعزيز المراقبة واالنتشار 

العسكري.
وإزاء ارتفاع منسوب خطر تنظيم الدولة، 
الذي يضم حوالي 5000 آالف جهادي تونسي، 
على البالد شـــدد أخصائيون فـــي الجماعات 
الجهادية على ضرورة رفع الحكومة التونسية 

من جهوزيتها العسكرية واألمنية.
ودعا منصف وناس األخصائي في الشأن 
الليبـــي ”الحكومة التونســـية بـــكل هياكلها 
ومؤسســـاتها إلـــى توّخـــي أقصـــى درجات 
قصـــد مواجهـــة الخطر  التأهـــب واليقظـــة“ 
المتنامي للجماعـــات الجهادية وفي مقدمتها 

تنظيم الدولة.
وأرجـــع ونـــاس في حديث خـــاص لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا لألنبـــاء تداعيـــات مخاطر 
تدهـــور األوضـــاع في ليبيـــا إلـــى أن تنظيم 
الدولة اإلسالمية ”يحظى حاليا بدعم خارجي 
سياســـي ومـــادي مـــن طـــرف دول آســـيوية 
وأوروبيـــة كبرى امتنع عن ذكر اســـمها تعمل 
حاليا وكل أســـبوع على نقـــل عدد من عناصر 
من هـــذا التنظيم من ســـوريا إلـــى ليبيا عبر 

طائرات وبواخر خاصة.
وتحولـــت ليبيا خالل الســـنوات األخيرة 
إلـــى ”خـــزان“ للجهاديين التونســـيين الذين 
يتســـللون إلـــى ليبيا عبر الشـــريط الحدودي 
الجنوبي الشـــرقي حيث يتلقون تدريبات على 

فنون القتال في معســـكرات تقع في الصحراء 
ليعـــودوا بعدهـــا إلى البالد للقيـــام بهجمات 

على مؤسسات سيادية ومنشآت سياحية.
وفـــي 29 ســـبتمبر 2015 أعلنـــت تونـــس 
انضمامهـــا للتحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده 
الواليات المتحدة األميركية ضد تنظيم الدولة 
وتعزيز تعاونها االســـتخباراتي مع واشنطن 
في مســـعى إلى ”حشـــد“ دولي من شـــأنه أن 
يعزز قدراتها العســـكرية واألمنية في مكافحة 

مخاطر جهاديي تنظيم الدولة.
واعتبر خبراء عسكريون أن تونس ”باتت 
أكثر استهدافا من قبل جهاديي تنظيم الدولة 
اإلســـالمية بعـــد انضمامهـــا إلـــى التحالف 
الدولـــي“ الفتين إلى أن ”عملية االنضمام تعد 

بمثابة إعالن حرب على التنظيم الجهادي“.
وفي 30 ســـبتمبر 2015 أحبطت السلطات 
بـ“الخطيـــر“  وصفتـــه  هجومـــا  التونســـية 
قادما من ليبيـــا يقف وراءه تنظيم  و“الكبير“ 
الدولة بعد أن احتجزت قوات الدرك سيارتين 
مفخختيـــن وأســـلحة ووثائـــق عليها شـــعار 
تنظيـــم الدولـــة. وتوصلت األجهـــزة األمنية 
التونســـية خـــالل الفترة األخيرة إلى كشـــف 

مخطـــط يقضـــي بتوســـيع نشـــاط جهاديـــي 
تنظيـــم الدولة إلـــى داخل البـــالد قادمين من 
معســـكرات تقع فـــي الصحـــراء الليبية وإلى 
كشف ”شبكات ســـرية متخصصة“ في تجنيد 
الشباب والفتيات ضمن خاليا تابعة للتنظيم 
تنشط في إطار ”الجناح الدعوي“ الذي يتولى 
استقطاب الشباب وتجنيده ومبايعة التنظيم.

وتؤكـــد مصادر أمنيـــة أن جهاديي تنظيم 
الدولة فشلوا في ”تركيز تنظيم هيكلي“ يجمع 
عددا من الخاليا المنتشـــرة فـــي عدة مناطق 
مـــن البالد وذلك نتيجة الجهـــود التي تبذلها 
وحـــدات الجيش وقـــوات األمـــن وهي جهود 
ضيقت الخناق على الخاليا الجهادية ومزقت 
النســـيج التنظيمـــي وفككـــت بناه وشـــتتت 

خالياه.
ويحـــذر الخبـــراء العســـكريون مـــن ”أي 
يقوده  بـ“خطـــر جهادي داهـــم“  اســـتخفاف“ 
مقاتلـــو تنظيـــم الدولة في وقـــت تتحدث فيه 
تقاريـــر أمنيـــة واســـتخباراتية عـــن وجـــود 
تنســـيق بين الجماعات الجهادية التونســـية 
والجماعات المسلحة الليبية في إطار مخطط 

يتجاوز حدود ليبيا ليشمل باألساس تونس.

تونس ترفع من منظومتها الدفاعية على الحدود مع ليبيا لمواجهة تمدد داعش



¶ المنامــة – اعتبـــر الشـــيخ خالد بـــن أحمد 
آل خليفة وزيـــر الخارجيـــة البحريني، أمس 
الســـبت، أن سياســـات إيـــران تجـــاه الـــدول 
العربية تشـــكل تهديدا كبيرا للمنطقة شـــأنها 

شأن تنظيم الدولة اإلسالمية.
جاء ذلك على هامش منتدى حوار المنامة 
المتعلق بمناقشة القضايا األمنية والسياسية 
الملحـــة فـــي المنطقة العربية، والذي يســـدل 

عليه الستار اليوم األحد.
وشـــدد وزير الخارجية البحريني على أن 
تصرفـــات إيران تمثل خطرا ال يقل عن داعش، 
وجـــدد اتهـــام طهـــران بتهريب أســـلحة إلى 

البحرين.
وتوجـــه المنامـــة اتهامات مســـتمرة إلى 
إيران بالتدخل في الشـــؤون الداخلية للمملكة 
البحرينيـــة، مســـتغلة ”الفئـــات المتطرفـــة“ 

والهاربين من العدالة.
ويتخذ دعم طهران لهذه الفئات المتشددة 
أشـــكاال مختلفـــة من ضمنها فتح معســـكرات 
لتدريبها وتهريب األسلحة والمتفجرات إليها، 
وكان آخرهـــا العثـــور على كميـــات كبيرة من 
المواد شـــديدة االنفجار والمـــواد التي تدخل 

في صناعتها، بما يفوق طنا ونصف الطن.
ويقول مســـؤولون أمنيـــون بحرينيون إن 
العشـــرات من البحرينيين قـــد تلقوا التدريب 
على مختلف األساليب اإلرهابية في مخيمات 

يديرها الحرس الثوري اإليراني.
وتؤكـــد المنامـــة أن دعـــم إيـــران لألعمال 
التخريبية فـــي البحرين أدى إلى وفاة ســـتة 
عشر رجل أمن وإصابة ثالثة آالف آخرين. كما 
تتهم المنامة إيران بشن حملة ”إرهاب الدولة“ 
بهـــدف زعزعـــة االســـتقرار فـــي دول الجوار 
واإلطاحة باألســـر الحاكمة فـــي دول الخليج 
العربيـــة. ففي وقت ســـابق من شـــهر أكتوبر 
المنصـــرم كشـــف وزير الخارجيـــة البحريني 
في لندن أن إيران شـــرعت في مخطط إســـقاط 
األنظمـــة الحاكمة فـــي دول الخليج عن طريق 
الغـــزو. ويقول مســـؤولون بحرينيـــون إنهم 
شـــهدوا تصعيدا كبيرا في النشـــاط اإلرهابي 
المدعـــوم مـــن إيـــران، خاصة منـــذ أن وّقعت 
طهران صفقتها بشـــأن النووي المثير للجدل 

مع الغرب في يونيو.
وتعتمد طهران على الميليشـــيات كعنصر 
رئيسي في اســـتراتيجيتها الستهداف الدول 
العربية حتى تسهل السيطرة عليها ولعل أبرز 
مثال علـــى ذلك اليوم العـــراق ولبنان واليمن 

والبحرين وســـوريا. ويسلط المجتمعون على 
مدار ثالثة أيام فـــي البحرين في إطار منتدى 
حـــوار المنامة الضوء على ممارســـات إيران 
المثيـــرة للجدل واســـتمرارها فـــي محاوالت 
زعزعة اســـتقرار دول المنطقة وأمنها، في ظل 
عدم وجود رد حازم وعملي من قبل المنظومة 

الدولية.
وقال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية 
األميركي، الســـبت، خالل كلمة لـــه في منتدى 
المنامـــة، إن الواليات المتحـــدة ما زالت تركز 
على تصرفات إيران غير المقبولة بما في ذلك 
دعم اإلرهاب فـــي المنطقة في أعقاب التوصل 

التفاق نووي مع القوى العالمية.
ومنتـــدى المنامـــة الذي انطلقت أشـــغاله 
مساء الجمعة أصبح ملتقى دوليا مهما تشارك 
به وفود رســـمية تضـــم وزراء دفاع وخارجية 
ومستشاري أمن قومي من أكثر من 20 دولة من 

دول الخليج والشرق األوسط والعالم.
ويركز هذا المنتدى، الذي ينظمه ســـنويا 
المعهـــد الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية 
بالتنســـيق مع وزارة الخارجيـــة البحرينية، 
أساســـا على القضايـــا األمنية والسياســـية 
الملحة في الوطن العربي لعل أبرزها مستقبل 
الشـــرق األوســـط بعد المفاوضـــات النووية 
اإليرانيـــة، وتهديـــدات الجماعـــات اإلرهابية، 
جانـــب  إلـــى  وســـوريا،  اليمـــن  ومســـتقبل 
التحالفات في الشـــرق األوســـط، وموقف دول 
مجلـــس التعاون والقـــوى الخارجية، وأيضا 

السياسة األميركية حيال المنطقة العربية.
ويأتي المنتدى في نسخته الحادية عشرة 
هـــذا العام في ظرفية إقليميـــة دقيقة فرضتها 
الصراعـــات التي تشـــهدها دول عربية عديدة 
(اليمـــن، وســـوريا، وليبيـــا)، وبـــروز النزعة 
والطائفيـــة، وانتشـــار الجماعات  المذهبيـــة 
الدولـــة  تنظيـــم  مقدمتهـــا  وفـــي  اإلرهابيـــة 
اإلسالمية الذي جاوز خطره المنطقة ليصبح 

تهديدا عالميا.
واعتبر عمرو موسى، األمين العام لجامعة 
الدول العربية الســـابق في تصريح لـ”العرب” 
علـــى هامش مشـــاركته في المنتـــدى، أن مثل 
هذه اللقاءات فرصة لبحـــث القضايا العربية 
بتفصيالتها والمســـاهمة في طرح حلول لها. 
وأوضـــح أنه يجب أن يكـــون هناك تركيز على 
فهم طبيعة الـــدول األجنبية ومصالحها، وأن 
”ال نذهـــب بعيـــدا التعامـــل مع مصالـــح دول 

خارج المنطقة على حساب مصالحنا”.
وشدد موسى على أن عهد الضعف قد ولى 
وأن الســـعي إلى تقزيم العالم العربي مجددا 
سيقابل بضربة كما حصل في عاصفة الحزم، 

فاعتبارنا ضعفاء لن يترجم باالستسالم وإنما 
برد الصاع صاعين.

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيسي، قد  صرح  في افتتاح  حوار المنامة 
في البحرين، مســـاء الجمعة، أن المنتدى من 
أهم الفعاليات اإلقليمية التي تعنى بمناقشـــة 
القضايـــا األمنيـــة علـــى الصعيـــد اإلقليمي، 
وتكتســـب دورته الحاليـــة أهمية مضاعفة في 
ضـــوء ما تمر به المنطقة العربية من تحديات 
ومـــا تواجهـــه مـــن أزمـــات. وقال السيســـي 
إن ”الميليشـــيات والجماعـــات الخارجـــة عن 
القانون والحاملة للســـالح أضحت في سباق 
مع ما هو مســـتقر من مبادئ احتـــكار الدولة 
ألدوات فـــرض القانـــون، بـــل وأصبحت فكرة 
ســـيادة القانون في بعض دولنا تنكســـر أمام 

نزعات طائفية ودينية ومحلية وغيرها“.
وأوضـــح الرئيس المصـــري ”نجد أن كل 
مجموعـــة من المواطنين أو عشـــيرة تشـــترك 
في اللون أو العرق أو المذهب ُتعّرف نفســـها 
بحســـب هويتها األضيق وتخشـــى من اآلخر، 
بدًال من التعايش معه في سياق منطق الوطن 
الجامع الحافظ لمصلحـــة مواطنيه أيًا كانت 

انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية“.
وأضاف ”وجدت بعـــض األطراف ضالتها 
في الجماعـــات اإلرهابية وقامت بـــإذكاء تلك 
النزعات الطائفية البغيضة لتحقيق أجنداتها 
ومصالحهـــا فـــي المنطقـــة التي تؤثر ســـلبًا 
علـــى مفهـــوم الدولة مـــن حولهـــا، واعتمدت 

تلـــك األطراف علـــى عوامل طائفية وشـــرائح 
مجتمعيـــة تمكنـــت مـــن اســـتقطابها لتمرير 
أجنـــدات خاصة هدفها توســـيع نفوذها على 

حساب مفهوم الدولة في المنطقة العربية“.
وحذر السيســـي من وجـــود ”مخاطر غير 
علـــى األمن القومـــي العربي، قائال  محدودة“ 
”لقد باتـــت التحديات التـــي نواجهها في بناء 
المستقبل تتطلب معالجة كافة المسببات لما 

آلت إليه أحوال الدولة في بالدنا“.
وتشـــهد مصـــر تهديدات أمنيـــة كبرى في 
ظل توسع نشـــاطات الجماعات اإلرهابية بعد 

سقوط حكم جماعة اإلخوان المسلمين.
ويـــرى محللـــون وخبراء اســـتراتيجيون 
شـــاركوا في منتدى المنامـــة أن القضاء على 
الجماعـــات اإلرهابيـــة يتطلـــب تكاتـــف كافة 
البلـــدان العربيـــة والتســـريع في التســـوية 
السياســـية بالنســـبة إلى الدول التي تشـــهد 
حروبا وصراعات متشـــابكة داخليا وخارجيا 

على غرار سوريا واليمن.
ويعتبـــر العديـــد أن مثل هـــذه الملتقيات 
الكبرى من شـــأنها أن تساهم بشكل فعال في 
بلورة حلول للتصدي لمختلف هذه التحديات.

وأكد منـــدوب األمين العـــام لمنظمة األمم 
المتحـــدة فـــي اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمـــد بـ“أن منتدى حـــوار المنامة أصبح من 
أهم الفعاليات المعتـــرف بها عالميا وخاصة 
فيما يتعلق بالقضايا العربية واالستراتيجية 
واألمنية“، مشـــيرا إلى أن تنـــوع تخصصات 

الحضور والمشاركين فيه يشير بشكل واضح 
إلـــى أهميته وما يتـــم طرحه من قضايا ال تهم 
المنطقة العربية  فحسب بل تهم العالم بأسره.

وزيـــرة الدفاع األلمانية أرســـوال فون دير 
لين أعربت بدورها عن تطلعها إلى ما ستسفر 
عنه جلســـات منتدى حوار المنامة، ولما تراه 
من طرح لكثير من القضايا التي تهم الجميع.

وأشارت إلى أن  هذه الفعالية تشكل نقطة 
مهمة لتبادل وجهات النظر وبحث األمور ذات 

االهتمام المشترك.
ويمنح المنتدى فرصة مهمة للتباحث بين 
كبار المســـؤولين والخبراء االســـتراتيجيين 
حول عدد من األطروحات واألفكار التي تعالج 

الكثير من القضايا.
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منتدى املنامة يناقش تطويق الدور اإليراني في املنطقة

عمرو موسى لـ{العرب}: سنرد الصاع صاعني على كل من يستضعفنا
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أعلنت الســـفارة الروســـية في  ¶ القاهــرة – 
مصـــر مقتل جميـــع ركاب الطائرة الروســـية 
التي تحطمت في شمال محافظة  سيناء التي 
تعـــد معقال للجماعـــات اإلرهابيـــة وبخاصة 

”والية سيناء“ فرع تنظيم داعش في مصر.
وســـقطت قبل ظهر السبت طائرة روسية 
من طـــراز ”إيـــه 321“ تابعة لشـــركة الطيران 
كوغاليمافيـــا والمعروفة باســـم ميتروجيت، 
تحمـــل 217 شـــخصا معظمهـــم مـــن الروس 
وبينهـــم 17 طفال، فـــي منطقة جبلية شـــمال 

سيناء.
وكان مســـؤولون مصريـــون قد أعلنوا أن 
الطائرة المصرية غـــادرت األجواء المصرية 
بســـالم وهي في طريقها إلى قبرص، قبل أن 

تعلن  الرادارات عن فقدان االتصال بها.
ونفـــت مصادر مصريـــة أن تكون الطائرة 
قد وقعت نتيجة حادث إرهابي، مشـــيرة إلى 
أنهـــا ســـقطت فوق مدينة الحســـنة بوســـط 
ســـيناء نتيجة عطل فنـــي، وأن الطائرة كانت 
تحلق على ارتفـــاع 30 ألف قدم، ما يؤكد عدم 

تعرضها لحادث إرهابي.
وأمر الرئيس الروســـي فالديمير بوتين، 
بإرســـال فرق إغاثة روســـية إلى موقع تحطم 

طائرة الركاب في شبه جزيرة سيناء .
وأعلن الكرملين في بيان أن بوتين أصدر 
أوامـــر إلى وزير األوضـــاع الطارئة فالديمير 
بوتشوف، بإرسال طائرات من وزارة الحاالت 
الطارئة الى مصر علـــى الفور، وباالتفاق مع 
الســـلطات المصرية، للعمـــل في موقع تحطم 

الطائرة.
المكلفـــة  التحقيـــق  لجنـــة  وأعلنـــت 
بالتحقيقات الكبرى في روســـيا فتح تحقيق 
حـــول أّي انتهاك محتمل لقواعد أمن الطيران 

الروسي. 
وأمر ماكســـيم ســـوكولوف وزيـــر النقل 
الروســـي الذي من المحتمـــل أن يتوجه إلى 
مســـرح الحادثة في مصر، بتكثيـــف الرقابة 

على شركة كوغاليمافيا.
في األثنـــاء  ذكر مصدر روســـي أن عطال 
فنيـــا وراء تحطـــم طائرة الركاب الروســـية، 
طبقـــا لتحقيقات أولية، حســـبما ذكرت وكالة 

”إنترفاكس“ الروسية لألنباء.
 وتم استبعاد احتمال وجود عامل بشري 

وراء الحادث.
وال يزال الغموض يكتنف حادثة ســـقوط 
طائـــرة الركاب الروســـية. ولم يتأكـــد إذا ما 
كانـــت الطائرة قد تعرضت لعمـــل إرهابي أم 

سقطت نتيجة عطل فني.
وأعلن السفير حسام القاويش، المتحدث 
الرسمي باســـم مجلس الوزراء المصري، عن 
تشـــكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء، ووزراء الطيران المدني، والسياحة، 
والداخلية، والتضامن االجتماعي، والصحة، 
والتنميـــة المحلية، باإلضافة إلى ممثلين عن 

الدفاع، والخارجية، وهيئة اإلسعاف.
هذا وقد تم توجيه 50 سيارة إسعاف إلى 
منطقة الحطام لنقل ضحايا الكارثة، باإلضافة 
إلى عمليـــات اإلخالء التي تتم بالطائرات من 
الموقـــع إلى مطـــار الماظة ومطـــارات أخرى 

بالقرب من القاهرة.
وكان شـــهود عيان ومصادر قبلية بوسط 
ســـيناء، شـــرق مصر، أفادوا بأنهم شاهدوا، 
صباح يوم الســـبت، طائرة مشـــتعلة تســـقط 

في منطقـــة جبلية تدعى ”قريـــة“، وتبعد عن 
مدينة الحســـنة 25 كيلومترًا، وتم إبالغ قوات 
الجيـــش في األثنـــاء. وقال بيـــان عن مجلس 
الوزراء المصري إن الطائرة الروســـية كانت 
تقل 214 روسيا و3 أوكرانيين. وأضاف البيان 
أن مـــن بين إجمالي 217 راكبا كانت هناك 138 

امرأة و62 رجال و17 طفال. 
وكانت الطائـــرة في طريقهـــا من منتجع 
شـــرم الشـــيخ على البحر األحمر إلى روسيا 
عندما تحطمت قـــرب مدينة العريش عاصمة 

محافظة شمال سيناء.
مع العلم أن برج المراقبة في مطار شـــرم 
الشـــيخ فقد االتصال بالطائرة  بعد 23 دقيقة 
على إقالعها من مطار شـــرم الشيخ متوجهة 

إلى سان بطرسبورغ. 

مـــن جانبهـــا، أكـــدت شـــركة ”إيرباص“ 
لصناعة الطائرات أنها على اســـتعداد لتقديم 
الدعم الكامل في التحقيق فيما يتعلق بتحطم 

الطائرة المنكوبة. 
فـــي بيـــان لهـــا إن  وقالـــت ”إيربـــاص“ 
الطائرة تعمل منذ 18 عاما وتشـــغلها شـــركة 

”متروجيت“ منذ عام 2012.
 وأتمـــت نحـــو 56 ألف ســـاعة طيران في 
نحو 21 ألف رحلة، والطائرة مزودة بمحركات 
آي.ايه.ئي-فـــي2500. وكثـــرت فـــي العاميـــن 

السابقين حوادث الطيران بشكل الفت.
 وســـجل العام 2014 أكبر عدد منها خالل 
السنوات العشر األخيرة حيث لقي قرابة 800 
شـــخص مصرعهم في ســـبع حوادث طيران 

متتالية في العالم.

حالة صدمة في روسيا إزاء كارثة الطائرة وبوتين يعلن الحداد

حوار المنامة فرصة لطرح االفكار والحلول للقضايا العربية الملحة

ما يزال الغموض يكتنف حادثة 

سقوط طائرة الركاب الروسية 

ولم يتأكد إذا ما كانت الطائرة قد 

تعرضت لعمل إرهابي أم سقطت 

نتيجة عطل فني

بعض األطراف وجدت ضالتها في 

الجماعات اإلرهابية وقامت بإذكاء 

النزعات الطائفية البغيضة لتحقيق 

أجنداتها ومصالحها في املنطقة

ــــــر منتدى حوار المنامة حدثا مهما بالنظر إلى نوعية المشــــــاركة فيه والقضايا التي  يعتب
يطرحها، ويأتي هذا المنتدى الحادي عشــــــر في ظل ظرفية إقليمية حساســــــة على خلفية 
ــــــدات اإلرهابية، فضال عن الصراعات  ممارســــــات إيران تجاه دول المنطقة وتزايد التهدي

التي تمزق عددا من البلدان العربية.

تحطم طائرة روسية ومقتل ركابها في معقل {والية سيناء}

سالم الشماعسالم الشماع



األحد 42015/11/01

سياسة

شادي عالء الدين

أوباما يفشل في أن يكون رئيس السالم األميركي

تدخل عسكري بري أميركي في سوريا.. هل تغير حفنة من الجنود مصير الصراع

الدخول األميركي العسكري البري إلى سوريا وعسكرة التسويات

الصواريخ األمريكية.. من ستستهدف الطائرات الروسية أم تنظيم الدولة اإلسالمية

وكالة المخابرات المركزية األميركية 

(سي. آي. إيه) زادت في اآلونة األخيرة 

وبالتعاون مع السعودية وقطر من 

الجماعات التي تمدها سرا بأسلحة 

منها صواريخ تاو المضادة للدبابات

} واشــنطن -  فشـــل الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا في أن يحقق أمله بـــأن يكون الرئيس 
الذي يبعـــد الواليـــات المتحدة عن ســـنوات 
مـــن الحروب؛ فقد أجبرتـــه الحرب الدائرة في 
العراق على إعادته قواته العســـكرية لمحاربة 
تنظيم داعـــش؛ وفيما يتوقع الخبراء أن تدفع 
األوضاع في أفغانســـتان إلى تمديد التواجد 
العســـكري األميركي في هذا البلد إلى ما بعد 
2016، تحول الصراع في سوريا إلى شكل آخر 
وانتشـــر تنظيم الدولة اإلســـالمية في البالد، 
بمـــا أجبر أوبامـــا، الحائز علـــى جائزة نوبل 

للسالم، على تغيير مخّططاته في سوريا.
تأّكـــد هـــذا التغييـــر مع إعالن واشـــنطن 
إرســـال مجموعة صغيرة من القوات الخاصة 
األميركية إلى ســـوريا لدعم القـــوات المحلية 
ضد تنظيم الدولة اإلســـالمي، ويتوقع أوباما 
أن تحدث اختالفا حقيقيـــا في فوضى القتال 
الدائر في ســـوريا مع فشـــل جهود حسمه في 

السابق.
ويتزامـــن هـــذا التحّول في السياســـة مع 
توســـيع برنامـــج ســـري لوكالـــة المخابرات 
المركزية األميركية ينقل أسلحة إلى معارضي 
الرئيس الســـوري بشـــار األســـد ومـــع حملة 
دبلوماســـية جديـــدة لوزيـــر الخارجية جون 

كيري إليجاد حل سياسي للصراع.
وقـــد ال تكـــون عمليـــة إرســـال 50 جنديا 
أميركيا وحدها كافيـــة لتغيير الحرب األهلية 
السورية بشكل جوهري. فهذه القوات صغيرة 
جدا ونســـبيا، من الناحية العددية، ولن تقوم 
إال بدور استشـــاري ومعـــاون تاركة الواليات 
المتحدة تعتمد بشـــكل كبير على حلفائها من 

المعارضيـــن الذين لم يثبت دائمـــا أنه يمكن 
االعتماد عليهم.

ولكـــن، ذلك يمكن أن يســـاعد في الحد من 
تصورات في الشرق األوسط بوجود ترّدد لدى 
الواليات المتحدة فـــي أعقاب مواقف محرجة 
تعرضـــت لهـــا إدارة أوبامـــا وعـــّززت أيضا 
االنتقادات الداخلية لسياســـته الخارجية، من 
ذلـــك انهيار برنامج لـــوزارة الدفاع األميركية 
بلغ حجمه نصف مليار دوالر لتدريب وتجهيز 
المقاتليـــن الســـوريين، وكذلك قـــرار الرئيس 
الروســـي فالديمير بوتين بالتدخل العسكري 
في سوريا والذي جاء بسرعة لم تكن متوقعة. 
وقالت مصادر حكومية أميركية إن روسيا لها 
اآلن عدة آالف من الجنود في ســـوريا تدعمهم 

طائرات ومدرعات.
وأدى اإلعـــالن عن إرســـال المستشـــارين 
العســـكريين األميركيين إلى قلب استراتيجية 
عمرها عام تركزت على دعم مقاتلي المعارضة 
الســـورية الذيـــن يحاربـــون تنظيـــم الدولـــة 
اإلســـالمية دون نشـــر جنـــود أميركيين على 

األرض.
وقد قال مســـؤول في إدارة أوباما إن هذا 
اإلعالن ”يهـــدف بالتأكيد إلى توجيه رســـالة 
مفادها: إننا نعزز أداءنا داخل ســـوريا وإننا 
جـــادون تمامـــا في مالحقـــة داعـــش وإنه لن 

تثنينا أّي محاوالت عن دعم األسد“.

سي. آي. إيه تتوسع بحذر

يشمل تغير االستراتيجية أيضا وضع عدد 
أكبـــر من الطائرات األميركية في تركيا لتعزيز 
الغـــارات الجوية مع اســـتعداد مقاتلين أكراد 
ســـوريين وعرب ومقاتليـــن معارضين آخرين 
للتقـــدم صوب مدينـــة الرقة التي تعـــد فعليا 

عاصمة تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.
في هذا الســـياق، قال فريد هوف، مبعوث 
إلـــى  الســـابق  األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
ســـوريا، إن مجّرد إرســـال الواليات المتحدة 
حفنة من الجنود خطوة أشـــبه باإلســـعافات 
األوليـــة أكثر مـــن كونها تحـــركا يغير قواعد 

اللعبة. ولكنه قد يفتح أبوابا. 
وأوضح أن واشنطن ربما تتمكن من خالل 
المجازفـــة باتخاذ خطوة أكبر على األرض في 
سوريا من تحفيز القوى اإلقليمية على توفير 
عناصـــر القتال البـــري الالزمـــة للقضاء على 

تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.

وتعهد أوبامـــا بعدم تحويل ســـوريا إلى 
ســـاحة حرب بالوكالة مع روسيا التي باغتت 
واشـــنطن بتكثيف دعمها العسكري المفاجئ 
لألســـد. لكـــن وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة 
األميركيـــة (ســـي. آي. إيـــه) زادت فـــي اآلونة 
األخيـــرة وبالتعاون مع الســـعودية وقطر من 
الجماعـــات التي تمدها ســـرا بأســـلحة منها 
صواريخ تاو المضادة للدبابات، وذلك حسبما 

قال مصدر على دراية بعملية الدعم.
وقـــال مصـــدر آخـــر إنه تـــم هذا الشـــهر 
تســـليم شـــحنة جديـــدة كبيرة مـــن صواريخ 
تاو لجماعات ســـنية تقاتل القوات الحكومية 
السورية المدعومة من روسيا في شمال غرب 
ســـوريا وترى الواليات المتحدة أنها معتدلة 
نســـبيا. وذكرت المصادر األميركية أن توزيع 
صواريخ تاو يخضع لمراقبة دقيقة من جانب 
الســـي. آي. إيه وحلفائها في المنطقة لضمان 
وصولهـــا إلـــى المعارضيـــن الذيـــن يعرفون 
كيف يســـتخدمونها وليســـوا من الجهاديين 

المتشددين.
مـــع هذا أقّرت المصـــادر أن عددا محدودا 
علـــى األقل من صواريخ تـــاو وصل إلى أيدي 
جهاديين. وقالت إن المســـؤولين األميركيين 
ليســـت لديهـــم خطـــط لتقديـــم أّي نـــوع من 
صواريـــخ مانباد أرض/جـــو التي تحمل على 

الكتف للمعارضة السورية.

وأّكد ذلك مســـؤول بالمخابرات قائال ”من 
المفهوم أن المعارضة تريد أن تضرب الروس 
مباشـــرة لكـــن انتشـــار صواريـــخ مانباد في 
منطقة بهـــا وجود كبيـــر لإلرهابيين يتجاوز 

مرحلة الخطر.“
ويريـــد األميركيون أن يتجنبـــوا بأّي ثمن 
الســـماح ألســـلحة مثـــل صواريخ ســـتينغر 
التي تـــم تقديمهـــا للمجاهديـــن المناهضين 
للســـوفييت في أفغانستان في الثمانينات من 
الســـقوط في أيدي مقاتلين مناوئين للواليات 
المتحدة ربما يستخدمونها في ضرب طائرات 

تجارية أو أهداف غربية أخرى.

بناء قوة دفع

أعلنت الواليات المتحدة عن قرار إرســـال 
قـــوات عمليـــات خاصة إلى ســـوريا في نفس 
اليـــوم الـــذي وّجهت فيه 17 دولـــة إضافة إلى 
االتحـــاد األوروبي واألمم المتحدة نداء بوقف 
إطالق النار في أنحاء ســـوريا خالل محادثات 
جرت في فيينا. وحضرت إيران حليفة األســـد 
المحادثـــات ألول مرة منـــذ تفجر الصراع عام 
2011. وقال كيري الذي كان في فيينا إن توقيت 

اإلعالن األميركي جاء من قبيل المصادفة.
وأشار عدد من المسؤولين األميركيين إلى 
أن الخطوات العســـكرية ال تهـــدف إلى زيادة 

الضغـــط الدبلوماســـي في تلـــك المفاوضات. 
لكـــن أحد المســـؤولين أقـــر بأنهـــا زادت من 
الشـــعور بوجود قوة دفع فيما يتعلق باألزمة 
المســـؤول باإلدارة األميركية  السورية. وقال 
”هناك شـــعور بوجود قوة دفـــع.. بدأت األمور 
تدفـــع النـــاس التخـــاذ خيـــارات مختلفة عما 
كانوا يطرحونـــه“. وتابع ”إضافـــة المدربين 
(من قوات العمليات الخاصة) ربما يساهم في 
ذلـــك. لكن هذا ليس هو الســـبب وراء اتخاذنا 

هذه الخطوة.“
وقـــال مســـؤول أميركـــي آخـــر إن اإلدارة 
تأمل أن تعزز الدفعة العسكرية، الرامية لدحر 
تنظيم الدولة اإلســـالمية والجهود الســـاعية 
لحل دبلوماســـي إلنهاء حكم األســـد، بعضها 

بعضا بمرور الوقت.
واعتبر ديريك كوليت، الذي شـــغل منصب 
مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما، إن القرار 
األميركي بإرســـال قوات عمليـــات خاصة إلى 
ســـوريا وتعزيـــز الوضـــع الجـــوي األميركي 
”يعطينا قوة للسير في المسار الدبلوماسي“. 
وقـــد تعطي الخطـــوة أيضا قوة دفـــع ألوباما 
خالل زيارته تركيا هذا الشهر، حيث سيحضر 
قمـــة مجموعة العشـــرين مـــع بوتيـــن. وقال 
كوليـــت، وهو اآلن مستشـــار كبيـــر بصندوق 
مارشـــال األلماني، ”بهذه الخطوات المنسقة 

نرى استراتيجية سياسية عسكرية تتشكل“.

} جاء إعالن الواليات المتحدة عن نيتها 
إرسال قوات برية إلى سوريا خارج كل 

سياقات التهدئة والتسويات التي كثر الحديث 
عنها مؤخرا. وقد رفضت روسيا التصعيد 

األميركي المفاجئ، باعتبار أن دخول أّي 
قوات أميركية إلى سوريا دون طلب رسمي من 

الشرعية، سيكون انتهاكا للقانون الدولي.
وعكست هذا الرفض فالنتينا ماتفيينكو، 

رئيسة مجلس االتحاد الروسي، وهو 
المجلس األعلى للبرلمان حين اعتبرت أن 

هذا التدخل ال يجوز، وأن الواليات المتحدة 
ستنتهك القانون الدولي لو أقدمت على هذه 

الخطوة دون موافقة األمم المتحدة والحكومة 
السورية.

تزامن هذا التصعيد مع إعالن وزير 
الخارجية السعودي عن قرب انتهاء األزمة 
اليمنية، ومع تصريحات أميركية تفيد بأن 
األسد يتقّدم والمعارضة تتراجع وهو ما ال 

تؤكده الوقائع الميدانية على األرض؛ بل إن  
هذا السياق األخير يؤكد أن واشنطن تحاول 

تضخيم فعالية الدور الروسي في سوريا، 
وقدرته على قلب التوازنات التي ترعاها 

والتي حرصت على عدم المّس بها، كمقدمة 
لتدخل أميركي مباشر في سوريا.

فعاليات مؤتمر فيينا، انطلق في هذه 
األجواء، وقد دعيت إليه إيران للمرة األولى 

بعد رفض أميركي وسعودي لمشاركتها. وقد 
جاءت المشاركة اإليرانية بناء على رغبة 

روسية وافقت عليها الواليات المتحدة ولم 
تعترض عليها السعودية.

والالفت أن مؤتمر فيينا، الذي يناقش 
الحلول الممكنة لألزمة السورية، لم يضم 
أّي ممثلين ال عن النظام السوري وال عن 

المعارضة السورية، رغم أن العنوان الذي 
اتخذه ارتبط بالبحث في مصير األسد ودوره، 

وفي إمكانية الوصول إلى حلول سياسية 
تتضمن فترة انتقالية مع خالف على مدتها.
وقد شهد هذا المؤتمر تراجعا أميركيا 

وفرنسيا عن المواقف السابقة المتعّلقة 
بضرورة رحيل األسد فور الشروع في تنفيذ 
مفاعيل المرحلة االنتقالية، إضافة إلى ليونة 

إيرانية تمّثلت في موقف يعرب عن عدم 
التمسك ببقاء األسد، وبقاء السعودية على 

مواقفها الداعية إلى رحيل األسد فورا.
الدخول الروسي إلى الميدان السوري كان 
قد تم بناء على طلب نظام األسد. واتخذ هذا 
الطلب صيغة استجالب وصاية، وخصوصا 
أنه جاء بعد أن وصل النظام  إلى درجة من 

التآكل، جعلته غير قادر سوى على المفاضلة 
بين أنواع الوصايات المطروحة عليه. 

واختار الوصاية الروسية بعد أن اتضح له 
أن الوصاية اإليرانية ال يمكن التعايش معها 
بأّي شكل من األشكال، وأنها لن تبقي له، وال 

للعلويين، أي موطئ قدم في سوريا.
روسيا كانت الخيار اإللزامي للنظام 

السوري، وقد حاول بوتين استغالل األمر إلى 
أقصى الحدود، مستفيدا مّما اعتبره تراخيا 

أميركيا أو إهماال عن مشاكل المنطقة. واعتقد 
أنه يستطيع في ظل سياسة أوباما الرافضة 
للتدخل العسكري أن يقطف أرباحا بالجملة 

لمجرد إقدامه عليه.
لكن، خارطة الطريق الروسية في سوريا 
كانت مرسومة أميركيا، وربما عربيا، بشكل 

غير مدّون في اتفاقات. والعقل الروسي خرج 
مباشرة عن كل الخرائط المرسومة، وحاول 
إعادة رسم خرائط جديدة تتالءم وطموحاته 

القيصرية، التي ال تنسجم أبدا مع واقع 
قدراته العسكرية والمالية ووزنه السياسي 

في العالم.
التطور الالفت على صعيد عمل اآللة 
العسكرية الروسية في سوريا، تمّثل في 

قصف روسيا لمجموعة من األهداف التابعة 
للمعارضة السورية المعتدلة في محافظة 

درعا الجنوبية حيث ال وجود لداعش. ويعيد 
هذا القصف تركيب دور روسيا في سوريا، 
ويحّولها من دولة حاضنة للتسويات إلى 

طرف مشارك في الحرب السورية.
ويعني انتقال روسيا من دور الحكم إلى 

دور الطرف المشارك في محاولة تصفية 
البديل الشرعي المقبول أميركيا ودوليا 

لألسد، أن موسكو تفتح بشكل مباشر معركة 
مع واشنطن والمعارضة السورية بأطيافها 

المعتدلة، وكل الدول الداعمة لها وأبرزها 
السعودية.

على خلفية هذا الواقع، انفجر صراع 
الشرعيات بين روسيا والواليات المتحدة، 

ففي حين تعتبر موسكو الشرعية محصورة 
في نظام األسد، تحرص الواليات المتحدة 

على إناطتها بالمعارضة المعتدلة، التي تعلن 
للمرة األولى أنها مستعدة لدعمها بقوات 

برية أميركية، وهو ما يبدو مرّجحا مع إعالن 
البنتاغون عن وجود قوات أميركية برية في 

العراق ومشاركتها في عمليات محددة.
هنا يظهر التباس كبير يتعلق بطبيعة 

الدور الكردي المدعوم أميركيا، خصوصا بعد 
إعالن األكراد عن سيطرتهم على إقليم جديد 
في شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية.

المشكلة في الدور الكردي أن واشنطن 
تعتبر قوات الحماية الشعبية الكردية 

معارضة معتدلة تستحق الدعم في حين أن 
ارتباطها باألسد ليس خافيا على أحد، وهي 

لم تفعل شيئا لدعم التيار المعارض األبرز 
وهو الجيش الحر بل منعت تزويده بأسلحة 

متطورة، كما لم تصدر عنها أّي ردة فعل جدية 
بشأن استهدافه المباشر من قبل الروس.
ولعل دعوة موسكو إلى ضم ممثلين 

عن الجيش الحر والمعارضة إلى محادثات 
فيينا تضيف تعقيدات جديدة على التعقيدات 

الموجودة، ألن واشنطن تضع األكراد 
والجيش الحر في قائمة المعارضة المعتدلة 
في حين أن الطرفين ال ينظران إلى بعضهما 

على هذا الشكل، بل تتسم عالقتهما ببعضهما 
بالكثير من الشك والحذر، ما لم نقل العداء.
مفاعيل هذا الصراع تقول إن الواليات 
المتحدة ليست في وارد السماح لروسيا 

باإلمساك بالمنطقة، وإن مشاركتها البرية 
ستكون الحجة الرسمية لتغيير كل القواعد 

المرسومة سابقا، بعد أن سبقتها روسيا إلى 
ذلك. هكذا يمكن تصور سيناريو قريب تهاجم 

فيه روسيا قوات تابعة لتحالف المعارضة 
المعتدلة، ما ستعتبره الواليات المتحدة 

عدوانا مباشرا عليها. ولن يتبع الرد األميركي 

المحتمل السياق البهلواني االستعراضي 
الروسي ألن أميركا، وخالفا لروسيا، تمتلك 

أدوات رد فاعلة ومتعددة وكثيرة، ال تكون 
فيها مضطرة ال للدفع من جيبها الخاص، وال 

للقتال بلحمها الحّي.
من هنا ُيرجح أن تعمد واشنطن إلى 
السماح لكل األطراف الداعمة للمعارضة 

السورية بإرسال سالح نوعي لها، يتضمن 
صواريخ ستينغر المضادة للطيران، التي 
كان عدم توفرها في أيدي المعارضة، منذ 

بداية الثورة ضد النظام حتى اآلن هو ما منع 
النظام من السقوط. وأهداف هذه الصواريخ 

ستكون الطائرات الروسية.
كثر الحديث مؤخرا عن سيناريو أفغاني 

لروسيا في سوريا، ولكن يبدو أن األمور 
ذاهبة إلى مسار أعنف بكثير من السيناريو 
األفغاني، ألن حرب روسيا لن تكون مقتصرة 
على سوريا وحسب، بل يرّجح أن تنتقل إلى 
روسيا نفسها. الواقع المستجد فرض تحول 

روسيا إلى عدو رسمي للسّنة في العالم، 
وتاليا فإن البيئة الروسية السنّية التي تشكل 
حوالي 15 بالمئة من البنية السكانية الروسية 

ستكون جزءا من المعركة المفتوحة ضد 
روسيا.

لعل أول تداعيات الموقف األميركي على 
روسيا هو اضطرارها إلى إعادة النظر في 

عالقتها من إيران. ويعود السبب في ذلك أن 
المرحلة القادمة تتطلب وجودا عسكريا بشريا 

كثيفا ال يمكنها أن توفره وحدها.
وإيران بدورها لم تدخل الصراع السوري 

بكامل قوتها البشرية؛ حيث كشفت التقارير 
حول أعداد اإليرانيين المشاركين في الحرب 

السورية أن العدد ال يتجاوز الـ2000، وهو رقم 
ضئيل قياسا بمتطلبات الساحة السورية، 
ما يعني أن الثقل الفعلي للوجود اإليراني 
في سوريا يعتمد على ميليشيا حزب الله 

والميليشيات العراقية.
ويدفع التفاوض الروسي مع إيران في 

اتجاه إغرائها بتصعيد مشاركتها العسكرية 
في سوريا بشريا وماديا، إذا ما رغبت في 

انتزاع دور لها في المنطقة. واتفاقها النووي 
ومفاعيله ال يعني نهاية تدخلها في المنطقة، 

بل ربما سيكون دافعا لطهران لتفعيل 
شبكة تدخالتها الخارجية للجم الصراعات 

الداخلية، والنقاشات الحادة التي من الممكن 
أن تتسبب بها طريقة استثمار األموال 

المفرج عنها. من هنا يشكل عنوان الحرب 
على التكفير واإلرهاب بالتحالف مع روسيا 
وبقبول أميركي حجة مناسبة تتيح إسكات 
الصوت الداخلي من ناحية، وإعادة تشكيل 

واقع األزمة السورية وفق منطق جديد يضمن 
لها حضورا، كان الدخول الروسي قد قضى 

عليه.
ال يبدو أن سياق األمور ذاهب في اتجاه 

الخروج بتسويات في األفق المنظور. 
فواشنطن لديها فرصة كبيرة لتصيب عدة 

عصافير بحجر واحد، فلماذا سنتوقع أنها 
ستضيع هذه الفرصة؟

ال يبدو مفهوما لماذا ستفوت الواليات 
المتحدة فرصة إيقاع هزيمة قاسية بروسيا 

وإيران، والقضاء على حزب الله الذي يشارك 
بجّل قدراته البشرية، حيث أن انتزاع األدوار 

في المرحلة القادمة يتطلب زيادة التورط 
العسكري المباشر، وإرسال عدد أكبر من 

العناصر للمشاركة في القتال.
هكذا ستكون روسيا وإيران وحزب الله 

والميليشيات الشيعية في الواجهة في معركة 
قاسية، تقوم وفق معطيات جديدة ال تحظى 

فيها بتفوق جوي بعد الدخول المتوقع 
للصواريخ المضادة للطائرات. وهذه المعركة 

ال يمكن تحقيق أي انتصار فيها مهما كان 
حجمه دون كلفة بشرية عالية وخسائر مادية 

باهظة، ما سيفرض بعد فترة ال تتجاوز الستة 
أشهر، وهي المدة التي حددتها واشنطن 

كفترة انتقالية مقبولة في مؤتمر فيينا، في 
خروج كل هذه القوى من دائرة القدرة على 

التأثير المباشر تزامنا مع حرب مفتوحة ضد 
تنظيم داعش.

كل هذا يعني أن مسار الحلول لم يبدأ 
فعليا بعد، وأن دونه سلسلة من المجازر 

العنيفة التي ربما لن يكون ما بعدها حامال 
ألّي قيمة.

* كاتب لبناني

يرى مســــــؤولون أميركيون، حاليون وســــــابقون، في قرار الرئيس األميركي باراك أوباما 
بإرسال قوات خاصة لسوريا تصعيدا عسكريا محسوبا يمكن أن يزيد من نفوذ الواليات 
المتحدة في ساحة القتال وخارجها؛ خصوصا بعد أن اهتزت صورتها في المنطقة كثيرا 

وفقدت ثقة أهم حلفائها.
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سياسة

حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى 376  

مقعدا في البرلمان التركي ليضمن 

األغلبية وبالتالي تشكيل الحكومة 

بمفرده وتمرير ما يطمح إليه أردوغان 

حزب أردوغان للناخبين: األغلبية للعدالة والتنمية أو الفوضى

توقعات بتكرار سيناريو انتخابات يونيو وإحالة تركيا على انتخابات جديدة الربيع املقبل

} أنقــرة – وســــط أجــــواء من التوتــــر ناتجة 
عن تفجيــــرات نفذها جهاديون وتجدد النزاع 
الكردي ومخاوف من النزعة التسلطية للحكم 
بقيادة رجب طيب أردوغان، يتوجه حوالي 55 
مليون ناخب تركي داخل البالد، إلى صناديق 
االقتــــراع، لإلدالء بأصواتهــــم في االنتخابات 
النيابيــــة المبكــــرة. وكانــــت اللجنــــة العليا 
لالنتخابــــات التركية، أعلنت في وقت ســــابق 
أن عــــدد الناخبيــــن األتراك في الخــــارج يبلغ 
مليونيــــن و895 ألفا و885 ناخبــــا، وقد أدلوا 
بأصواتهم، في 113 بعثة دبلوماســــية تتوزع 
علــــى 54 دولة، يوم األحــــد الماضي، في حين 
يستمر االقتراع في المعابر الحدودية التركية 

حتى اليوم األحد.
ويتنافس في االنتخابات 16 حزبا، أبرزها 
حزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، 
والحركــــة القومية، والشــــعوب الديمقراطي، 
الذي شــــّكل الحــــدث في االنتخابــــات األولى، 
ال فقــــط لكونه يخــــوض االنتخابــــات كحزب 
ممثل عن األكــــراد، الذين اعتادوا المشــــاركة 
كمستقلين، بل أساسا بســــبب النتيجة التي 

حّققها والتي بلغت حوالي 13 بالمئة.
ويقول مراقبون إنه مــــن المثير لالهتمام 
أن الحــــزب الــــذي حال دون حصــــول العدالة 
والتنميــــة علــــى العشــــرة بالمئة التــــي كان 
يحتاجها للسيطرة على البرلمان والحكومة،  
هو حزب الشــــعوب الديمقراطــــي، الذي نجح 
فــــي أن ”ينتقم“ من تجاهــــل العدالة والتنمية 
للقضيــــة الكردية، رغم أن صــــوت األكراد كان 
في الســــابق من أكثر الداعميــــن له، وافتكاكه 
لعدد من المقاعد من حــــزب العدالة والتنمية 
كان كافيــــا ليحرمه من األصــــوات الضرورية 
لتعديل الدســــتور بما يشــــتهي الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ويقــــول خبــــراء، فــــي مركــــز ســــتراتفور 
للدراسات االستراتيجية واألمنية، إن الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان أنشــــأ بنفســــه 
أســــوأ عدو له في االنتخابات البرلمانية التي 
تم إجراؤها في الســــابع من يونيو الماضي، 

وأيضــــا فــــي االنتخابات التي تجــــري اليوم، 
ومثلما حّول من قبل، حليفه السابق فتح الله 
غولن، إلى عــــدّو لدود، عادى األكــــراد، الذين 
حّولــــوا وجهة أصواتهم نحــــو ممّثلهم حزب 

الشعوب الديمقراطي.
وكانــــت اللجنــــة العليــــا لالنتخابات في 
تركيــــا، أعلنــــت نتائج االنتخابــــات النيابية، 
التي جرت فــــي 7 يونيو الماضي، وأوضحت 
أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ 40.87 بالمئة 
مــــن أصــــوات الناخبين، وحّل حزب الشــــعب 
الجمهــــوري أعــــرق أحــــزاب المعارضــــة، في 
المركــــز الثانــــي بنســــبة 24.95 بالمئة، بينما 
حصــــل حــــزب الحركــــة القومية علــــى 16.29 
بالمئة، وتمكن حزب الشــــعوب الديمقراطي، 
من تخطي الحاجــــز االنتخابــــي (10بالمئة)، 
بحصوله علــــى 13.12 بالمئة مــــن األصوات. 
وحصلــــت األحــــزاب األخــــرى والمرشــــحون 

المستقلون على 4.77 بالمئة.

اختبار ألردوغان

أدلى في االنتخابات الســــابقة 47 مليونا 
و462 ألفــــا و695 ناخبــــا بأصواتهم، فيما بلغ 
عدد الناخبين المشــــاركين اليــــوم 54 مليونا 
و49 ألفا و940 ناخبا، في زيادة قال خبراء إنها 
تعكس بشــــكل أكيد أهمية الحدث وتداعياته، 
خاصة المستجدات السياسية والدبلوماسية 
واألمنية داخل تركيا وفي محيطها اإلقليمي.

وتترّكــــز األنظــــار باألســــاس علــــى حزب 
العدالة والتنمية، ورئيســــه السابق، ورئيس 
الدولــــة الحالي رجــــب طيب أردوغــــان، الذي 
يحّملــــه سياســــيون ومراقبــــون، مــــن بينهم 
أعضاء فــــي حزبه، مســــؤولية الفشــــل الذي 
مني به العدالة والتنمية، حيث بات أردوغان 
رمزا للرئيس السلطوي الذي يهدد مكتسبات 
الجمهورية التركيــــة الثانية. ويحّمله األتراك 
مســــؤولية تــــورط بالدهــــم فــــي الصراعــــات 

اإلقليمية بما فتح أبوابها أمام اإلرهاب.
وعلى مدى أسبوعين، عمل رئيس الوزراء 

المنتهيــــة واليته أحمــــد داود أوغلو وزعماء 
األحــــزاب الثالثــــة الكبــــرى، فــــي المعارضة 
الممثلة فــــي البرلمان، على حشــــد أنصارهم 
على أمــــل تكذيب اســــتطالعات الــــرأي التي 
تتوقــــع جميعهــــا أن تأتي نتيجــــة انتخابات 
األحــــد تكــــرارا للنتائــــج التــــي خرجــــت بها 

صناديق االقتراع قبل خمسة أشهر.
وفي أثناء رئاسة أحمد داود أوغلو البالغ 
56 عاما خســــر حزب العدالــــة والتنمية للمرة 
األولــــى منذ 13 عامــــا أكثريته فــــي البرلمان. 
كما فشــــل في تشــــكيل ائتالف حكومي، وهو 
خيــــار يصعب على أردوغــــان تقبله بأّي حال 
نظــــرا إلى طموحــــه في توســــيع صالحياته 

الرئاسية عبر الفوز بأكثرية نيابية مطلقة. 
وقــــد يضطر رئيــــس الــــوزراء أحمد داود 
أوغلــــو فــــي حال عــــدم حصول الحــــزب على 
األكثريــــة، إلــــى الكفــــاح مــــن أجل مســــتقبله 
السياســــي. كما قد تطرح مثل هــــذه النتيجة 
تســــاؤالت حول دور أردوغان في المستقبل. 
وتتوقع اســــتطالعات الرأي أن يحصل حزب 
العدالة والتنمية علــــى ما بين 40 و43 بالمئة 
من نوايا التصويــــت، وهي نتيجة غير كافية 
ليحكــــم بمفــــرده، بل قــــد يضطر مــــرة أخرى 
لمحاولة تشــــكيل حكومــــة ائتالفية. وفي هذا 
الســــياق، ترى المحللة أصلي أيدنتاشباش، 
مــــن المجلــــس األوروبــــي حــــول العالقــــات 
الخارجية أن ”الرهان الرئيســــي لالنتخابات 
التشريعية سيكون تقليص أو تعزيز سلطات 

أردوغان“.
وشــــهدت تركيا أثناء حكم حــــزب العدالة 
والتنميــــة نمــــوا اقتصاديا هائــــال. لكن منذ 
وصول رئيســــه أردوغان للرئاسة، بدأ يواجه 
معارضة لســــلطته تعامــــل معها بعنف، حيث 
ظهرت عليه عالمات التســــلط والتصميم على 
القضــــاء على الديمقراطيــــة العلمانية لفرض 
قيمه اإلســــالمية على المجتمــــع، فيما ينكّب 

على إسكات خصومه واإلعالم المعارض.
ويجد الرئيس اإلســــالمي المحافظ نفسه 
أمــــام تحــــد مصيري، لكنــــه بات أكثــــر فأكثر 
مثــــار جدل فــــي البــــالد. ودقت تلك النكســــة 
ناقــــوس الخطــــر ولو مؤقتــــا بالنســــبة إلى 
طموح أردوغان الســــاعي إلى فرض رئاســــة 
بصالحيــــات مطلقة على البــــالد. لكن الرجل 
القوي في تركيا الذي يبدو واثقا من استعادة 
قوتــــه، ترك المحادثات حول تشــــكيل حكومة 
ائتالف تؤول إلى الفشــــل وخطط النتخابات 

مبكرة.
وجرت ثاني حملة انتخابية هذا العام في 
أجــــواء توتر مع تنامي أعمال العنف بشــــكل 
الفت؛ فمنذ الصيف، استؤنف النزاع المسلح 
المستمر منذ 1984 بين متمردي حزب العمال 
الكردســــتاني وقوات األمن التركية في جنوب 
شرق البالد المأهول بغالبية كردية، وتم دفن 
عملية الســــالم الهشــــة التي بــــدأت قبل ثالث 

سنوات.
ووصلت الحرب الدائرة منذ أربع سنوات 
في سوريا إلى األراضي التركية. فبعد اعتداء 
ســــوروتش (جنوب) في يوليو، نفذ، في شهر 
أكتوبر الماضي، ناشــــطان من تنظيم الدولة 
اإلســــالمية هجومــــا انتحاريــــا، يعــــد األكثر 
دموية في تاريخ تركيا، أســــفر عن سقوط مئة 
وقتيليــــن أثناء تظاهرة مناصــــرة لألكراد في 

قلب العاصمة أنقرة.
ويثيــــر تنامــــي العنــــف أكثر فأكثــــر قلق 
الحلفــــاء الغربييــــن لتركيــــا بــــدءا باالتحاد 
األوروبي الذي يواجه تدفقا متزايدا لالجئين 
غالبيتهم من السوريين انطالقا من أراضيها.

تهديد بالفوضى

وضع هــــذا المناخ المتضافــــر مع تباطؤ 
االقتصاد نظام أردوغان في موقع صعب، ولو 
أنه ركز خالل الحملــــة االنتخابية على خطط 
إنهــــاض االقتصــــاد. وأحجم أردوغــــان هذه 
المرة عن المشــــاركة في الحمالت االنتخابية 
كمــــا فعل في انتخابات يونيو، لكنه وضع كل 
ثقلــــه في الميــــزان بطرح نفســــه ضامنا ألمن 
البــــالد وبتكــــرار تفضيله لـ“حكومــــة الحزب 

الواحد“.
وكــــرر رئيــــس الدولــــة، قبيــــل الصمــــت 
”هــــذه  أن  الصحافييــــن  أمــــام  االنتخابــــي، 

االنتخاب ستســــمح بالحفاظ على االستقرار 
لصــــون  الناخبــــون  و“ســــيصوت  والثقــــة“، 
وحدتنا الوطنية دون االستســــالم للتنظيمات 

اإلرهابية“.
ولكســــب أصوات القومييــــن جعل أحمد 
داود أوغلــــو الــــذي يتــــرأس حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة، وكان فــــي االنتخابــــات الماضية 
ضحية الظهور الطاغــــي ألردوغان، من األمن 
وســــالمة البــــالد موضوعه الرئيســــي تحت 

شعار ”حزب العدالة والتنمية أو الفوضى“.
وكــــرر أحمــــد داود أوغلــــو الجمعــــة في 
كونيا، معقله المحافظ المتشدد، ”إننا بحاجة 
لحكومة قوية من أجل حماية االســــتقرار (…) 
حــــزب العدالــــة والتنمية هو األمــــل الوحيد 
لتركيا“. وهاجم حزب الشــــعوب الديمقراطي 

و“شركاءه“ في حزب العمال الكردستاني.
في المقابل، تندد المعارضة منذ أســــابيع 
بتعاطف الســــلطة مع جهاديي تنظيم الدولة 
اإلســــالمية وانحرافها نحو االستبداد. وقال 
زعيــــم حزب الشــــعب الجمهوري (اشــــتراكي 
ديمقراطي) كمال كيليتشدار أوغلو في أزمير 
(غرب) ”يريد البعض إعادة الســــلطنة في هذا 
البلــــد، ال تســــمحوا لهم“، مضيفــــا ”أعطوني 
أربع سنوات من السلطة وسترون كيف يمكن 

أن تحكم البالد دون فساد ودون تبذير“.
وفي هذا المناخ من االســــتقطاب الشديد، 
بخــــروج  السياســــيون  المحللــــون  يشــــّكك 
محادثات جديدة لتشــــكيل ائتــــالف بنتيجة، 
ويتوقعون في حال الفشل اجراء اقتراع جديد 

في الربيع المقبل.
أونلوحصارتشــــيكلي،  أوزغــــور  وحــــذر 
مــــن مركز ”جرمان مارشــــال فانــــد“ لألبحاث 
فــــي أنقــــرة، مــــن أن ”الناخبيــــن تعبــــوا من 
االنتخابــــات“، و“الحزب الذي ســــيجر البالد 

إلى انتخابات ثالثة سيعاقبونه بقسوة“.
وتم تخصيص نحو أربعمئة ألف شرطي 
ودركي لإلشراف على أمن االقتراع خصوصا 
في جنوب شــــرق البــــالد الذي يشــــهد تجدد 

النزاع الكردي.
وعبرت بعثة المراقبيــــن التابعة لمنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا في تقرير نشر هذا 
األسبوع عن قلقها مشــــيرة إلى ”أن الظروف 
الســــيئة خصوصا فــــي المناطــــق التي أعلن 
فيها نظــــام حظر تجول أســــاءت إلــــى حرية 

الحملة إلى حد كبير“. 
وأعلنت قيادات األحزاب الرئيسية تعبئة 
مئات آالف الناشطين للتحقق من عدم حصول 

أّي عمليات تزوير في االنتخابات.
ويتفــــق مراقبون كثر مــــع ما خلصت إليه 
المحللــــة أصلــــي أيدنتاشــــباش حيــــن قالت 
”الســــيناريو األكثر ترجيحا يبقى هو نفســــه: 

المزيد من الغليان“.

 غليان في تركيا على وقع االنتخابات التشريعية وصور أتاتورك حاضرة في كل التجمعات والمظاهرات 

أحمد داود أوغلو يتخلى عن هدوئه

رجب أردوغان السلطان االستفزازي

صالح الدين دمرداش أوباما الكردي

أبرز السياسني األتراك الذين ستغير االنتخابات مصيرهم

} يعتبر رئيس حزب الشـــعوب الديموقراطي 
الشـــاب صـــالح الدين دمـــرداش الشـــخصية 
الرئيســـية في انتخابات نوفمبـــر بعد إحرازه 

نتيجة مفاجئة في انتخابات يونيو.
ونجح دمرداش الملقب بـ“أوباما الكردي“ 
لملكتـــه الخطابيـــة فـــي إدخال حزبـــه ”حزب 
الشعوب الديمقراطي“ بسرعة فائقة في الحلبة 
السياســـية التركية معتمدا رسالة تعكس آمال 
األقليـــة األكبر في البالد وتجـــذب غير األكراد 

كذلك.
لكنه تعرض لهجمات شرســـة من الرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي قلل من شأنه بإطالق 
وصف ”الولـــد الجميل“ عليه، متهما إياه بأنه 
مجـــرد واجهـــة لحزب العمـــال الكردســـتاني 
االنفصالـــي المحظور. واضطـــر دمرداش في 
الحملة الســـابقة النتخابات أن يعتمد سياسة 

متأنيـــة بعد اعالن حزب العمال الكردســـتاني 
وقف االلتـــزام بهدنة هشـــة أعلنهـــا في 2013 

مستأنفا نزاعه الدامي مع الدولة التركية.
في ظل رئاسة دمرداش بات حزب الشعوب 
الديمقراطي، الحزب المناصر للقضية الكردية 
في تاريخ تركيا، يفوز بعدد كاف من األصوات 
لدخـــول البرلمـــان، حامـــال رســـالة تدعو إلى 
المســـاواة بين الجنســـين وحقـــوق المثليين 
والعلمانيـــة واالقتصاديات االشـــتراكية. لكن 
منتقديـــه يؤكدون أن صورته الجذابة ليســـت 
إال واجهة لحزب ما زال مرتبطا بحزب العمال 

الكردستاني. 
وبات أردوغـــان عدوا خطيـــرا لدمرداش ، 
البالـــغ 42 عاما، بعـــد أن حرمه األكراد من حلم 
إحـــراز أكثريـــة نيابية مطلقة تجيـــز له تعزيز 

صالحياته الرئاسية.

} انطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من بدايات متواضعة ليصبح أكثر سياسيي 
تركيــــا نفوذا بعــــد مصطفى كمــــال أتاتورك، 
لكنــــه بعد عقد في قمة الســــلطة بات من أكثر 
السياســــيين إثارة لالنقســــام داخــــل البالد؛ 
ويعتبــــره معارضــــوه قائــــدا يزداد تســــلطا 

ويطمح إلى إنشاء ”حكم الرجل الواحد“.
أسس أردوغان إلى جانب حليف األمس، 
وعــــدو اليوم، عبــــد الله غول، حــــزب العدالة 

والتنمية المنبثق من التيار اإلسالمي.
نمــــوا  حكمــــه  أثنــــاء  تركيــــا  وشــــهدت 
اقتصاديــــا. لكــــن منذ وصوله للرئاســــة، بدأ 
أردوغان يواجه معارضة تعامل معها بعنف، 
وظهــــرت عليــــه عالمات التســــلط وإســــكات 

خصومه واإلعالم المعارض.

وتمكــــن أردوغــــان أثنــــاء توليه رئاســــة 
مجلس الــــوزراء من الســــيطرة على الجيش 

الذي لطالما اعتبر حامي الدولة العلمانية.
وفيما يفترض بأردوغان، كرئيس للدولة، 
أن ينأى عن السياسة الحزبية، إال أنه يمارس 
نفوذا علــــى حزب العدالة والتنمية وســــاهم 
بقوة فــــي الحملــــة االنتخابية الســــابقة في 

يونيو. 
وبسبب سياسته الخارجية خسرت أنقرة 
أصدقاءهــــا في المنطقة اإلقليمية بعد الربيع 
العربي وفترت عالقاتها مع الغرب ال ســــيما 
بعد دعمها المعارضة اإلســــالمية في النزاع 
السوري وتدهور سجلها في حقوق االنسان 
مــــا أعاق طموحاتها لالنضمــــام إلى االتحاد 

األوروبي.

} يخفي سلوك رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو الهادئ كفاءته الكبيرة كمفاوض 
حـــازم ومفكر اســـتراتيجي احتل موقعا في 
قلـــب الحكم منذ تولي رجـــب طيب أردوغان 
الســـلطة في 2003. لكن األكاديمي الســـابق 
خاض معـــارك للحفـــاظ على وحـــدة حزبه 
العدالـــة والتنميـــة بعـــد خســـارته الكبيرة 
فـــي انتخابات يونيو الماضـــي، وهو مهدد 
بفقـــدان منصبه إن عجز الحـــزب عن إحراز 

األكثرية.
وفيما وصف تكـــرارا بأنه رئيس وزراء 
”دميـــة“ بأيـــدي رجـــل تركيا القـــوي رجب 
طيب أردوغان، يتعـــرض أحمد داود أوغلو 
لضغـــوط كثيرة كونه رئيس حـــزب العدالة 
والتنمية كي يبدي حزما سياســـيا يضاهي 

الحضور الذي يتمتع به الرئيس أردوغان.

كمـــا اضطـــر رئيـــس الـــوزراء التركي 
المنتهيـــة واليتـــه إلى مواجهـــة االنتقادات 
الحـــادة لسياســـات حزبـــه التـــي أثـــارت 
االنقســـامات داخل تركيـــا وأّدت إلى عزلها 
علـــى الســـاحة الدولية. وفي أثناء رئاســـة 
أحمد داود أوغلو البالغ 56 عاما خسر حزب 
العدالـــة والتنمية للمرة األولى منذ 13 عاما 

أكثريته في البرلمان. 
وفشل في تشكيل ائتالف حكومي، وهو 
خيار يصعب علـــى أردوغان تقبله بأّي حال 
نظرا إلـــى طموحه في توســـيع صالحياته 
الرئاسية عبر الفوز بأكثرية نيابية مطلقة. 

وفيما اعتمد أحمد داود أوغلو في العادة 
نبـــرة هادئـــة، تخلى أحيانا عن ابتســـامته 
اللطيفـــة وعال صوته في أثنـــاء التجمعات 

االنتخابية بما ذكر بسلوك أردوغان.

يمّر األتراك اليوم بمحّطة انتخابية مفصلية، ببالدهم بشكل عام، وبشكل خاص، بالحزب 
ــــــذي انفرد بحكمها طيلة 13 عاما، انتهت بهزيمة في انتخابات 7 يونو الماضي، حرمته  ال
ــــــن حكومة، ويتوقع المحللون أن يتكرر نفس الســــــيناريو مرة  مــــــن الغالبية المطلقة لتكوي
أخرى مع انتخابات اليوم، وقد تجد تركيا نفسها أمام انتخابات جديدة في الربيع المقبل.



} بعض الكتاب العرب يضللون الشعب. 
كيف لزعيم دولة عظمى مثل بوتين أن يأتي 

بقواته علنا للدفاع عن األسد، والبعض يقول 
إن ذلك للقضاء على نفوذ إيران. فالديمير 

بوتين يجلب األسد إلى موسكو، ويجتمع به 
وزير دفاع الجيش الروسي النووي ووزير 
خارجية روسيا الماكر وبوتين، والبعض 

يقول قد تم تهريب األسد كبضاعة مخدرات، 
وكان الرئيس بوتين يهين األسد. لماذا 

رئيس دولة عظمى يعلن حمايته لرئيس دولة 
صغيرة من العالم الثالث، ويتحدى المجتمع 

الدولي كله، ويجتمع به في عاصمته؟ هل 
هذا لكي يهينه مثال؟

بحسب مركز  ”جينز“  البريطاني 
المتخصص فإن روسيا تنفق على عملياتها 

العسكرية في سوريا  2.4 مليون دوالر يوميا، 
وهذا معناه أن روسيا يمكن أن تكلف إيران 

ملياري دوالر فقط لو قدمت هذا الدعم لثالث 
سنوات متواصلة. أليس االتفاق النووي 

يتضمن اإلفراج عن عشرات المليارات من 
الدوالرات اإليرانية المجمدة؟ ليس صحيحا 

بأن العمليات العسكرية الروسية عبء 
اقتصادي عليها. خصوصا وأنها تقدم هذه 
الخدمات لحليف اقتصادي مهم مثل إيران. 

ثم إن الفاتورة الروسية ستكون أرخص 
بمئة مرة من الفاتورة األميركية المبالغ فيها 

دائما.
الواقع اليوم أن المعارضة المسلحة 
في موقف الدفاع ولم يعد النظام يخسر 

مساحات من األرض. وعلى النقيض 
من الواليات المتحدة التي ال تمتلك أّي 

استراتيجية للمأساة في سوريا يبدو بوتين 

واثقا من قدرته على إيجاد حلول للجميع. 
وفي النهاية -كما يقول جوش كوهين- من 
الممكن أن يقبل الغرب بصفقة يبقى فيها 

األسد في السلطة إما في دور شرفي أو في 
إطار فترة انتقالية طويلة األمد. فالديمير 

بوتين يريد أن يقايض أوروبا لرفع 
العقوبات االقتصادية عن بالده مقابل حل 

مشكلة الالجئين، وفي نفس الوقت يريد أن 
يجد لروسيا مكانًا في الشرق األوسط من 

خالل بناء عالقات قوية مع دول الخليج 
الغنية.

حسن نصرالله في عاشوراء يقول علنا 
إنه مع األسد حتى آخر جندي، وتحت أمر 
الولي الفقيه اإليراني، ويصيح بجنوده إن 
الحسين قد قال في ليلة عاشوراء ”هذا هو 
الليل قد غشينا فاتخذوه جمال. ال أجبركم 
على القتال مع حزب الله، من يريد الهرب 

فليهرب، ومن يريد االلتحاق بالعدو فليفعل“. 
ونحن نرّد ببرنامج ساخر ضد قائد عقائدي 

إرهابي كهذا.
إيران يتساقط جنراالتها الكبار تحت 
أسوار األسد ونحن نقول هؤالء جنراالت 

تتخلص منهم إيران باغتياالت لفسادهم أو 
لشذوذهم الجنسي.

ليس عندنا سوى اإلشاعة وقلب 
الحقائق. إنهم يضعون السلطان بيد 

مراجعهم الدينيين. إلى متى يسمح العالم 
إليران بتفتيت الدول وهدم الوجدان السني 

وتهجير الشعوب بالماليين؟ وإلى متى 
يستمر العرب بإنكار ما يجري حقا؟ إن حياة 

الشعوب ومجدها ال يصنعه اإلعالم الكاذب 
وال مكاتب المخابرات، بل تصنعه العقائد 

الصادقة والرجال الشجعان. تصنعه العقول 
الخالقة والتضحيات.

المشكلة ال يوجد خطر داخلي واضح 
على إيران فهي دولة بحدود تاريخية 

طبيعية، منسجمة مع عقيدة شيعية، وال 

توجد عليها هيمنة أجنبية. وهذا ما يفسر 
لنا لماذا تتمرد الموصل السنية وال تتمرد 
األحواز العربية، أو لماذا تتمرد كردستان 

السورية والتركية والعراقية بينما كردستان 
إيران هادئة لعقود طويلة. إيران كما يبدو 

حتى اآلن قوية من الداخل.
مهم جدا للكتاب العرب هذه األيام 
مالحقة رجال الدين السنة حتى صار 

واحدهم يخاف من خياله ومن الحديث 
مع زوجته. أين هذا من العوائل الشيعية 

الدينية التي قدمت قتيال فوق قتيل من 
األسرة الواحدة، وكان بيدهم المال والذهب 

والقداسة وليس راتبا حكوميا. المشكلة 
حين يتم إعدام رجل الدين الشيعي يحمله 

الشيعة كشهيد في العيون والقلوب، يطبعون  
كتبه ويرددون كلماته ويرفعون صوره،  

بينما إعدام رجل الدين السني ال يثير 
عاطفة الناس على اإلطالق، بل على العكس 

يعتبرونه صاحب فتنة. لهذا ترى رجال 
الدين السنة يعرفون حدودهم ويطعمون 
الوطنية  دمهم المشكوك به بـ“فاكسين“ 

والقومية، بل يتحّولون إلى بهاليل بسبب 
الظرف السياسي العام. هذا يؤكد وجهة 
نظر علي الوردي بأن رجل الدين الشيعي 

يقبض المال من الناس لهذا هو يسعى إلى 
إعجابهم، بعكس رجل الدين السني الذي هو 
مجرد موظف. ربما لهذا ترى أن هؤالء الذين 
يهاجمون رجال الدين السنة يترددون كثيرا 
أمام قداسة ونفوذ السيد السيستاني مثال.
ما رأي الكتاب العرب فيما قاله رئيس 
االستخبارات الفرنسية الثالثاء الماضي 

بمؤتمر حول االستخبارات بواشنطن؟ 
ألم يعلن الرجل أن ”الشرق األوسط الذي 
نعرفه انتهى إلى غير رجعة“. مؤكدا أن 
”دوال مثل العراق أو سوريا لن تستعيد 

أبدا حدودها السابقة“؛ وقد وافقه الرأي 
نظيره األميركي قائال إن  ”الحل العسكري 

مستحيل في أي من هذه الدول“. لماذا الحل 
العسكري مستحيل؟ أليس ألننا ضغطنا على 

السنة أكثر من الالزم، لقد تم في الحقيقة 
سحق هذا الوجدان إلى درجة تهدد بفقدان 

السيطرة واالنفجار في المستقبل.
في العراق مثال أكد وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير أنه يدعم جهود 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

اإلصالحية، في اليوم التالي لهذا التصريح 
اإليجابي ردت الحكومة العراقية بمذكرة 

اعتقال ومصادرة أموال أحد أهم السياسيين 
السنة بتهمة اإلرهاب وهو الشيخ خميس 

الخنجر.
هذا هو اإلصالح الطائفي الذي تقوم 

به حكومة العبادي المفلسة. لقد أنفق 
العراق قرابة 1000 مليار دوالر خالل الـ10 
سنوات الماضية، والنتيجة هي أن خزينة 

الدولة فارغة منذ أيلول 2014. العراق مفلس 
ويخوض معركة مع أخطر تنظيم متطرف 

في العالم. يقول نبراس الكاظمي إن رواتب 
الموظفين والمتقاعدين وحدها تبلغ 51 مليار 

دوالر فكيف تتمكن دولة مفلسة مع هبوط 
أسعار النفط الحالي على الوفاء بالتزاماتها؟ 

وكيف يمكن للحرب على داعش أن تنجح 
في ظروف اإلفالس والسياسة الطائفية 

العدوانية؟
السيناتور ليندسي غراهام، أحد مرشحي 

الحزب الجمهوري للرئاسة األميركية، 
يخاطب بقسوة في جلسة استجواب بمجلس 
الشيوخ كال من وزير الدفاع األميركي آشتون 

كارتر وقائد الجيش األميركي الجينرال 
دانفورد. ال يهم الكّتاب العرب ما ورد في هذا 
االستجواب حول تخبط السياسة األميركية 
فيما يتعلق بسوريا. السيناتور الجمهوري 

المخضرم  يجبر الجميع على االعتراف 
بتراجع السياسة األميركية في العالم، وأن 

اجتماعات فيينا ما هي إال تسليم سوريا 
إليران وروسيا. فهو يرى أن تدريب سوريين 
للقضاء على الدولة اإلسالمية ال يمكن له أن 
ينجح بوجود روسيا وإيران وحزب الله إلى 
جانب الرئيس األسد، المسؤول عن قتل ربع 
مليون سوري. السيناتور غراهام يقول هذه 
القوات السورية التي نريد تدريبها هل تريد 
إسقاط األسد في النهاية؟ وإذا حاربت األسد 

هل نتخلى عنها بسبب دعم إيران وروسيا 
لألسد؟ ويعلن بأن سياسة كهذه ال يمكن 

أن ُيكتب لها النجاح. إنها سياسة صفقات 
سياسية على حساب معاناة الشعوب.

الخالصة هي أننا نسير نحو محنة 
كبيرة تهدد باالنفجار إذا استمر الكّتاب 

العرب بمهاجمة اإلسالم السني فقط وإهمال 
السياسة الطائفية اإليرانية ذات األهداف 
الديموغرافية. وال أعرف إلى متى يمارس 

بعض الكتاب سياسة النعامة. فمن غير 
المعقول أن نواجه حربا وجدانية شاملة 

كهذه بال انتماء وجداني مقابل. 

* كاتب عراقي
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} في ظّل التعقيدات اليمنية، تبرز القضية 
الجنوبية في ضوء إخراج التحالف العربي 

والدولي القوات التابعة للحوثيين، أي 
”أنصار الله“ والرئيس السابق على عبدالله 
صالح من كل المحافظات التي كانت تشّكل 
في الماضي، حّتى العام 1990، ”جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية“ سعيدة الذكر.
ما حصل بعد تحرير عدن والمحافظات 

الجنوبية يطرح سؤاال في غاية األهّمية: 
هل من قضية جنوبية؟ هل يمكن العودة 
إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوحدة 

كما يطالب عدد ال بأس به من القيادات في 
الجنوب، بما في ذلك ما يسّمى ”الحراك“؟

الواقع أّنه كانت هناك فرصة ليثبت 
قياديو الجنوب أّنهم تعّلموا شيئا من 

تجارب الماضي وأّنه بات في استطاعتهم 
تقديم نموذج لدولة حديثة تصلح مثال 

يحتذى به في المستقبل. والمستقبل يعني، 
بين ما يعنى، بقاء اليمن موّحدا أو أن 

تكون هناك مجموعة أقاليم، كما خرج به 
مؤتمر الحوار الوطني.. أو أن يتحّول اليمن 
دوال عّدة قادرة على التعايش في ما بينها، 

خصوصا أن هناك من يؤمن بأّن حضرموت 
يجب أن تكون كيانا مستقال يمتلك كل 

مقّومات الدولة.
المؤسف أن القيادات الجنوبية لم تكن 
في مستوى المسؤولية في مرحلة ما بعد 

تحرير عدن. لم يحصل أّي تطّور يصّب في 
اتجاه تشجيع االنفصال أو الدفع في اتجاه 

جعل الجنوب مكانا يلجأ إليه اليمنيون 
الهاربون من ظلم الحوثيين والنظام 

المتخّلف الذي يسعون إلى فرضه على أهل 
صنعاء بشكل خاص.

ما يحصل في عدن دليل على الفشل الذي 
تعاني منه القيادات الجنوبية التي فقدت 
قدرتها على التأثير على األرض، كما يبدو 
أن األحداث تجاوزتها. هناك ما يشير إلى 
وجود جو عدائي للقوات التي حّررت عدن 
والتي استطاعت أن تجد موطئ قدم على 

أرض اليمن للحكومة الشرعية وللسلطة التي 
يقف على رأسها الرئيس االنتقالي عبدرّبه 

منصور هادي. جاء عبدرّبه في زيارة تفّقدية 
لعدن في مناسبة عيد األضحى ثم غادرها. 

أّما رئيس الوزراء خالد بّحاح، الذي هو في 
الوقت ذاته نائب رئيس الجمهورية، فقد 

مكث مع عدد من الوزراء بضعة أيام في عدن. 
ما لبث بّحاح أن غادر المدينة بعد االعتداء 

ذي الطابع اإلرهابي الذي استهدف مقّر 
إقامته.

ال يمكن وضع كل اللوم على الرئيس 
االنتقالي أو على نائب الرئيس. هناك 

مسؤولية تتحّملها كّل القيادات الجنوبية 
التي بات عليها التعاطي مع الواقع القائم 

واإلجابة عن سؤال في منتهى البساطة. هذا 
السؤال هو: هل في استطاعة هذه القيادات 
االعتراف بالواقع والسعي إلى قلبه، أم أن 

قوى التطّرف ستتحكم في الوضع، وهي 
التي راحت تنتشر في عدن وكل المحافظات 

الجنوبية ابتداء من صيف العام 1994، تاريخ 
فشل المحاولة االنفصالية التي قادها علي 

سالم البيض. كان البيض وقتذاك نائبا 
لرئيس مجلس الرئاسة في دولة الوحدة، 

التي أعلنت من عدن، واألمين العام للحزب 
اإلشتراكي اليمني، الشريك الجنوبي في 

الوحدة.
يبدو من واجب القيادات الجنوبية 
اإلعالن عن موقف صريح من األحداث، 

خصوصا من محاوالت المتطّرفين 
اإلسالميين فرض نمط حياة يؤمنون به على 
عدن. كان آخر دليل على ذلك فوضى السالح 
في المدينة وفشل كّل المساعي الهادفة إلى 
عودة الحياة الطبيعية إليها. تمّيزت األيام 
القليلة الماضية بمحاولة المتطرفين منع 

االختالط بين الجنسين في جامعة عدن بقوة 
السالح في غياب أّي سلطة يمكن أن تقف في 

وجه التخّلف الذي يريدون فرضه على أهل 
المدينة.

ال شّك أن العناصر المتطرفة التي شاركت 
في قمع حركة االنفصال في 1994 لعبت دورا 

في تغيير طبيعة المجتمع في المحافظات 
الجنوبية، خصوصا في عدن. هذه العناصر 

التي شاركت في الحرب أرادت تحقيق 
مكاسب على األرض. شملت هذه المكاسب 
االستيالء على بيوت وأراض، بما في ذلك 
بين البيض وعلي ناصر محّمد في عدن. ال 

بّد من االعتراف أن كّل المحاوالت التي بذلها 
على عبدالله صالح، بعد 1994، من أجل بقاء 

عدن منفتحة لم تحّقق النتائج المرجّوة. أراد 

اإلخوان المسلمون والسلفيون، ثّم ”القاعدة“ 
اآلن، إيجاد موطئ قدم في عاصمة الجنوب 

التي كانت في ستينات القرن الماضي 
متقّدمة حضاريا ومدنيا على معظم مدن 

شبه الجزيرة العربية. كان طموح السلطان 
قابوس، قبل أن يتسّلم الحكم في العام 1970، 

جعل مسقط في مستوى عدن التي كان 
يتوقف فيها لركوب الباخرة التي ستنقله 

إلى بريطانيا التي تابع فيها تعليمه.
بين االستقالل في 1967 والوحدة في 

1990، كان تاريخ اليمن الجنوبي سلسلة من 
الحروب الداخلية توجت بما يسّمى ”أحداث 

الثالث عشر من يناير 1986“ التي كانت 
تعبيرا عن حرب أهلية وال شيء آخر غير ذلك 

وعن انهيار للنظام القائم.
تكشف التطورات التي تشهدها عدن 
والمناطق الجنوبية األخرى أن ال مجال 

لعودة االنفصال. هناك قوى جديدة تتحّكم 
بالوضع. هذه القوى شّنت عمليات إرهابية 

استهدفت قّوات التحالف العربي، بقيادة 
المملكة العربية السعودية، التي قّدمت مع 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين شهداء من أجل تخليص الجنوب 
من الهيمنة اإليرانية المباشرة التي يعّبر 

عنها ”أنصار الله“.
ُيفترض في القادة الجنوبيين، جميع 

القادة، من علي سالم البيض إلى علي ناصر 
محّمد، مرورا بحيدر أبو بكر العطاس 

وعشرات آخرين، تحّمل مسؤولياتهم بدل 
الهرب منها. هل لدى هؤالء مشروع لليمن 

الجنوبي أو لليمن كّله؟ هل في استطاعتهم 
السيطرة على األرض وطرح خيارات في 
شأن كيفية مواجهة ”القاعدة“ ومن على 
وأخواته وإخوانه؟ شاكلتها من ”داعش“ 

في غياب مثل هذه الخيارات يمكن 
التوصل إلى خالصة فحواها أن ال أمل من 

االستثمار في الجنوب وأن التحّول الذي طرأ 
على مجتمعه من النوع الميؤوس منه. أي أن 
ال أمل في إصالح الوضع بعدما بات التطّرف 

في كّل مكان، بما في ذلك عدن التي تأّسس 
فيها ناد لكرة المضرب (تنس) في العام 1902 
من القرن الماضي، أي قبل ما يزيد على مئة 

وعشر سنوات!
واجب القادة الجنوبيين مصارحة 

اليمنيين أّوال هل في استطاعتهم مواجهة 
التطّرف أم ال؟ واجبهم اإلعالن صراحة هل 

في اإلمكان معالجة الوضع القائم أم أنه 
واقع ال عودة عنه وأن ما فرضه التطّرف 

ابتداء من العام 1994 بات يمّثل حقيقة 
الجنوب اليمني. ليقل القادة الجنوبيون هل 
من أمل في  عمل شيء أم ال.. أو على األصح 
هل في استطاعتهم عمل شيء، أم المطلوب 
البحث عن بدائل منهم كي يمكن استكمال 

الحرب على اإلرهاب بكّل أشكاله؟…

* إعالمي لبناني

نسير نحو محنة كبيرة تهدد باالنفجار 

إذا استمر الكتاب العرب بمهاجمة 

اإلسالم السني فقط وإهمال 

السياسة الطائفية اإليرانية ذات 

األهداف الديموغرافية

ما يحصل في عدن دليل على الفشل 

الذي تعاني منه القيادات الجنوبية 

التي فقدت قدرتها على التأثير 

على األرض، كما يبدو أن األحداث 

تجاوزتها

يفترض في القادة الجنوبيين، جميع 

القادة، من علي سالم البيض إلى 

علي ناصر محمد، مرورا بحيدر أبو بكر 

العطاس وعشرات آخرين، تحمل 

مسؤولياتهم بدل الهرب منها

هل تجاوزت األحداث القياديين في جنوب اليمن

خيراهللا خيراهللا

أسعد البصري

بعض الكتاب العرب يضللون الناس ويدفعون نحو الهاوية

عدن.. ال مجال لعودة االنفصال



وجوه

{خصوصية} سياسة عمان التي يسميها الخليجيون {تغريدا خارج السرب}

يوسف بن علوي

المرور الصعب بين المحاور

 النموذج العماني للدولة ودورها 

في اإلقليم، يحاول أن يقدم نفسه 

مختلفًا، لكنه يتمكن من الصمود 

لعدة مئات من السنني حتى اآلن، 

مقاومًا رياح تغيير هبت من كل حدب 

وصوب، وهو شكل من أشكال دول 

املشرق، له فلسفته الخاصة، التي 

قد ال تتطابق مع متغيرات الواقع، 

وربما تساهم في تسييرها كما 

يتوافق عليه كبار الالعبني

العمانيون يعرفون سوريا ـ بشار 

األسد أكثر من ذي قبل، فطهران 

الولي الفقيه تقف منقذًا لألسد 

ذاته، وعمان القريبة دائما من إيران، 

تلعب دور الوسيط الذي يحظى 

بثقة اإليرانيني، بل واملفوض في 

إيصال وجهات نظرهم إلى اآلخرين 

في الغرب والدول العربية التي 

ناصبت، كل ألسبابه، نظام دمشق 

العداء

7 األحد 2015/11/01

} العرب - في حفل استقبال يجري عادة بعد 
انفضاض مجلس ُعمان، وقف الوزير يوســـف 
بن علـــوي مع بعـــض الصحفيـــني يتبادلون 
األحاديـــث عن الوضع اإلقليمـــي، بادر أحدهم 
ليسأل الوزير عن ســـبب التقارب امللحوظ مع 
إيـــران على حســـاب الكثير مـــن العالقات مع 
الـــدول العربيـــة، فكان رد بن علـــوي أن إيران 
وقفت مع ســـلطنة عمـــان في وقـــت حرج من 
تاريخهـــا، مطلع الســـبعينات، وســـاعدت في 
مواجهة القوات املعارضة التي كانت تســـعى 
إلى إســـقاط ساللة أل بو سعيد عن احلكم في 

عمان.
كان الـــرد غريبا، فإيران الشـــاه، هي التي 
كانت قد ســـاعدت القوات السلطانية على قمع 
التمرد وليس إيـــران اخلميني وخامنئي، لكن 
يوسف بن علوي عاد ليؤكد بأن بالده تتعامل 
مع الـــدول وليس مع من يحكمهـــا، عمان إذن 
ترى أنها مدينة إليـــران بغض النظر إن كانت 
الساللة البهلوية من يحكمها أم الولي الفقيه، 
ولعـــل هذه النظرة التي تضيع عادة في قراءة 
السياســـة العمانيـــة، هـــي ما تســـميه عمان 
”اخلصوصية في النظر إلى السياســـة“، وهذا 
ما يسميه األشقاء اخلليجيون ”التغريد خارج 

السرب“. 

مسقط ودمشق

وقبل ذلك بسنوات قليلة، اجتمع السلطان 
قابوس بن ســـعيد والوزير يوسف بن علوي، 
مع بشار األســـد رئيس النظام السوري ووفد 
مرافـــق، في مســـقط، وكان الســـلطان ووزيره 
حذريـــن جدًا في اجللســـة، فهما على مســـافة 
أماٍن من توجهات دمشق، بسبب مواقفها أيام 
حافظ األســـد، في الوقت الذي لم حترص فيه 
دمشق على تعيني سفير ميّثلها في مسقط حتى 
عقد التسعينات، بقدر ما حرصت على زعزعة 
استقرار السلطنة ودعم معارضيها، فقبل ذلك 
بعقود، كانت ســـوريا األســـد- األب، تقف مع 
”جبهـــة حترير ظفـــار واجلبـــل األخضر“ ضد 
القوات السلطانية العمانية، وكان من مصادر 
غيظهـــا، أن القوات اإليرانية الشاهنشـــاهية، 
ســـاعدت في قمع التمرد في السبعينات، ولم 
تتوقف سوريا عن تبني ”اجلبهة“ إال بعد أكثر 
من 10 ســـنوات على انهيـــار تلك اجلبهة التي 
بقيت مكاتبها مفتوحة في دمشـــق حتى العام 

.1986
بقـــي الســـلطان صامتـــًا غالبيـــة الوقت، 
فتدخل أحد املســـؤولني الســـوريني املرافقني 
لوفد بشـــار األســـد، والذي أصبح اليوم أحد 
أبـــرز وجـــوه املعارضـــة الســـورية، لتلطيف 
األجـــواء وكســـر اجلليد، وذّكـــر الطرفني، بأن 
األمويني ليســـوا في دمشـــق اآلن، وأن املهّلب 
بن أبي صفرة العماني جّد الســـلطان قابوس، 
كان حامي الشـــام أيامهـــا، واملدافع األبرز عن 
األمويني، وله الفضل في إنهاء متّرد اخلوارج، 
فاحلّجـــاج الـــذي هاجم ســـاحل عمـــان أثناء 
حروب فرض ســـلطة األمويني، عاد لالختالف 
مع املهّلب وابنه في إمارة العراق وخرســـان، 
وقـــال للســـلطان ندعـــو جاللتكـــم أن تزوروا 

دمشـــق فلم يعـــد للحّجاج فيها أثـــر، فتنفس 
الســـلطان قابوس، ولم يدرك األسد فحوى تلك 
الرسالة، وهي الرســـالة ذاتها التي لم يدركها 
مرة أخرى، حني زاره الوزير يوسف بن علوي 
قبل أسابيع وهو في عزلته محاصرًا في قصر 
املهاجرين بعد أن قّرر تدمير بالد الشـــام وقتل 

مئات اآلالف من أجل االستمرار في احلكم.
ورغم أن العمانيني باتوا يعرفون ســـوريا 
ـ بشـــار األســـد أكثر من ذي قبل، إال أن إيران 
الولي الفقيه تقف منقذًا لألســـد ذاته، وُعمان 
القريبـــة دائما من إيران، تلعب دور الوســـيط 
الذي يحظى بثقة اإليرانيني، بل واملفّوض في 
إيصال وجهات نظرهم إلى اآلخرين في الغرب 
والـــدول العربية التي ناصبت، كٌل ألســـبابه، 
نظام دمشق العداء، ذهب العمانيون اليوم إلى 
دمشـــق وهم يحملون حًال تشاوروا فيه كثيرا 

مع أصدقائهم اإليرانيني.

الجار الفارسي والجار العربي

يوســـف بـــن علـــوي، الـــذي بـــدأ حياتـــه 
السياســـية متمـــردا على الســـلطنة، لم يخف 
يومـــًا إعجابه بفكرة ”آل البيـــت“ التي تعتبر 
إيران نفســـها الراعي الرســـمي والوحيد لها. 
وقبل بضع ســـنوات افتتح مسجدا في صاللة 
أطلق عليه اســـم ”آل البيت“ وهو شيء يسعد 
اإليرانيني متاما. ففكرة الهاشميني في جنوب 
اجلزيـــرة العربيـــة، فـــي اليمن وعمـــان، هي 
األمـــد، فاالحتفاء  مشـــروع الســـتثمار طويل 
اإليراني بـ“الهاشمي“ علي سالم البيض زعيم 
ما كان يدعى باليمن اجلنوبي ال يختلف كثيرًا 
عـــن العمل مـــع احلوثيني على مـــدى عقدين، 
لتغيير طبيعة التوازنـــات في البيئة اليمنية. 
إيران أيضا مثلها مثل الُعمانيني، ال تهتم مبن 
يحكمها منذ عهد الفرس الساسانيني إلى عهد 
الولـــي الفقيه، ولكن عينهـــا تبقى على جنوب 

اجلزيرة العربية.
وعلى مر العقـــود األربعة املاضية، خالفت 
السياســـة العمانيـــة، الكثير مـــن االجتاهات 
السياســـية العربية، وكانت من بينها احلرب 
العراقية اإليرانية، ورغم كونها انضمت رسميًا 
كدولة مؤسسة إلى مجلس التعاون اخلليجي، 
إال أنها بقيـــت محايدة في الثمانينات، وكذلك 
فعلت في املراحـــل التالية، متحملة الكثير من 
الضغوطـــات، واملطالبات بتغيير عنادها على 

الثبات على مواقفها اخلاصة.
بســـبب طبيعة دور بالده، برز دور يوسف 
بـــن علوي في الوســـاطات الدوليـــة، في أكثر 
من منعطف، بدءًا من القيام بدور رئيســـي في 
نـــزع فتيل احلرب العراقيـــة اإليرانية، حينما 
اســـتضافت املفاوضـــات التمهيديـــة إلنهـــاء 
احلرب في العام 1988. محطات وساطة عربية 
إيرانيـــة عديدة، قـــام بها بن علـــوي، وصوًال 
إلـــى الدور العماني األبـــرز في ترتيب االتفاق 
النووي الغربي مع إيران، والذي جرت غالبية 
جوالته في مسقط، التي استضافت محادثات 
مجموعة 1+5 وأفضت الحقًا إلى الوصول إلى 

االتفاق.
عمـــان ال تخفي إعجابها بإيران ألســـباب 

مختلفة، فهي متنفس سياســـي ودبلوماســـي 
ملســـقط، في وقت أحس فيه العمانيون بأنهم 
حتت ضغـــوط كثيرة مـــن اجلار الســـعودي، 
فإيـــران ال تقول عن نفســـها إنها دولة صديقة 
للعرب، لكنك ميكن أن تختار في العالقة معها 
أشـــكاًال مختلفة، على رأســـها العداء العلني، 
أو االنخـــراط الكلـــي فـــي مشـــروعها، يبقى 
األصعـــب، وهو أن حتافـــظ على عالقات متنع 
إيـــران من التدخـــل في شـــؤونك، وفي الوقت 
نفســـه جتعلها تعتبرك حاجة وضرورة، وهو 
ما تقول الدبلوماســـية العمانيـــة إنها تفعله، 
ولذلـــك كان لديها خط احلـــوار مع احلوثيني، 
فافتتحت مسقط منصة لذلك احلوار بالتوازي 
مع العمليات العســـكرية التي مثلتها عاصفة 

احلزم.

ال لالتحاد الخليجي

يتبـــادل احللفاء فـــي دول اخلليج األدوار، 
فمنهـــم من يتقدم كرأس حربـــة في صراع ما، 
ليتراجع دور دولة ما إلى التمهيد السياســـي، 
بينمـــا تقـــف دول في الوســـط ممكنة احللول 
من أخذ فرصها ســـواء باحلـــزم أو اللني، فمن 
وجهة نظر الوزير بن علوي، ال يحتاج اخلليج 
العربي إلى قوة عســـكرية موســـعة، أكثر من 
درع اجلزيـــرة، وهو يـــرى أن القوة في التقدم 
االقتصادي والسياســـي، ألن القوة ”مجازفة“ 

كما يقول.
وهنا يبـــدو مكســـر العصا، في مشـــروع 
”االحتاد اخلليجي“، الذي رفضته عمان، وقال 
عنـــه الوزير بـــن علوي باحلـــرف ”ال لالحتاد 
اخلليجي“، رغم إجمـــاع بقية أعضاء املجلس 
وعلى رأســـهم السعودية، لكن هذه املرة، تبدو 
عمـــان متشـــددة أكثر مما يجب، في التمســـك 
مبوقفها الرافـــض لالحتـــاد اخلليجي، الذي 
بقي مشـــروعًا مؤجًال، وإن كان ســـيعود ولو 
بأشكال أخرى مع الوقت، فالتوازن مع إيران، 
ال يعني بالضـــرورة طمأنة طمأنتها بإضعاف 

الذات.

في املســـألة الســـورية، رفضت عمان قطع 
عالقاتهـــا مـــع نظام األســـد، كمـــا فعلت دول 
اخلليـــج، وأبقت البـــاب مفتوحـــًا، رغم توّرط 
األســـد في جرائم لم تعد بحاجة إلى دالئل أو 
شـــهود، لكن مســـقط متكنت من العبور خالل 
هـــذا املمـــر الضيـــق، محافظة علـــى حتالف 
اســـتراتيجي مـــع دول اخلليج وعلـــى عالقة 
اســـتراتيجية مع إيران حليف وداعم األســـد، 
فاســـتضافت مؤخـــرًا لقاءات ســـرية وعلنية، 
قابـــل فيها الوزيـــر بن علوي عـــددًا كبيرًا من 
أطراف الصراع، من وليد املعلم وزير خارجية 
النظام السوري وعلي مملوك الرجل القوي في 
املخابرات الســـورية، إلى خالد خوجة رئيس 
االئتالف الوطني الســـوري املعـــارض، وتّوج 
حتركاته تلك بالتنســـيق مع الواليات املتحدة 
التي قال املتحدث باســـم اخلارجية فيها إنها 
لم تتفاجأ بزيارة بن علوي إلى دمشـــق، وأنها 
تتـــرك لعمان أن تعلن عن تفاصيل ما جرى في 

ذلك االجتماع الذي ضم األسد وبن علوي.
وكان بـــن علوي قد عّبر عن موقف حاد في 
اجتماع وزراء اخلارجيـــة العرب الذي مت فيه 
تســـليم املقعد الســـوري للمعارضـــة، بدًال من 
النظام، ورفض مصافحة األمني العام جلامعة 
الدول العربية نبيل العربي في صورة شهيرة، 
تعّبـــر عن موقفـــه اجلاد جتـــاه االنحياز ضد 
الدولة، حتـــى لو كانت في حالـــة مثل احلالة 
الســـورية، ألن هذا سيشّكل ســـابقة قد تتكرر، 
وتطالـــب معارضات عربية أخرى بتســـليمها 

مواقع احلكومات في بلدانها.

عواصم عربية تحت االحتالل اإليراني

دول اخلليـــج كانـــت قـــد قّدمـــت لعمـــان 
مســـاعدات بقيمـــة عشـــرة مليـــارات ملعاجلة 
البطالة ومشـــاكل الشـــباب، ولتحصينها من 
آثار موجـــة الثورات، ورغم ذلـــك فإن عمان ال 
تتحـــرج مـــن التغريد خارج الســـرب كل مرة، 
وصوًال إلى رفضها توســـيع مجلس التعاون، 
وانضمـــام األردن واملغـــرب إليـــه، الوزير بن 

علـــوي كان هو الناطق باســـم عمان، حني قال 
بوضوح إن بالده ال تؤيد ضم أحد إلى النادي 

اخلليجي ”املغلق“ كما وصفه.
 النمـــوذج العمانـــي للدولـــة ودورها في 
اإلقليـــم، يحاول أن يقّدم نفســـه مختلفًا، لكنه 
يتمّكـــن من الصمـــود لعدة مئات من الســـنني 
حتـــى اآلن، مقاومًا رياح تغييـــر هّبت من كل 
حـــدب وصـــوب، وهو شـــكل من أشـــكال دول 
املشـــرق، لـــه فلســـفته اخلاصـــة، التـــي قد ال 
تتطابـــق مع متغيرات الواقع، ورمبا تســـاهم 
في تســـييرها كما يتوافق عليه كبار الالعبني، 
أكثر من التدخل املباشر فيها، فكما قال الوزير 
يوســـف بن علوي أكثر من مرة ”لســـنا أغبياء 
حتى ندخل في حرب شـــيعية سنية، حتى لو 
جررنـــا لهـــا جّرًا“، لكـــن هل من قائـــل للوزير 
إن حليفتـــه إيـــران هـــي مـــن تســـّعر احلرب 
الشـــيعية الســـنية في الشـــرق األوسط ، وأن 
كبـــار مســـؤوليها لـــم يخجلوا مـــن القول إن 
أربـــع عواصم عربية هي اليوم حتت االحتالل 
اإليرانـــي؟ وأن حليفها األســـد الـــذي زاره بن 
علـــوي هو مـــن قـــال إن دول اخلليـــج مجرد 

”ممالك على الرمال؟“.



} هـــذه األجواء تقريبا رافقـــت تنصيب البابا 
تواضروس في نوفمبر 2012 بعد شـــهور قليلة 
مـــن تنصيب القيادي اإلخواني محمد مرســـي 
رئيســـا ملصر، ووســـط تنـــام مخيـــف لهيمنة 
اجلماعة التي ظلت محظورة لعقود طويلة على 
احلياة السياسية مبشاركة أقل نسبيا من حزب 

النور السلفي.
لـــم تنتظـــر األزمـــات طويال حتـــى داهمت 
البطريـــرك اجلديـــد، فكانت أزمتـــه األولى في 
انســـحاب ممثلـــي الكنائس من جلنـــة صياغة 
الدستور اإلخواني آنذاك، وتلتها على الفور ”أّم 
األزمات“ بعد إصدار مرسي اإلعالن الدستوري 
الشـــهير في نوفمبـــر 2012 الذي جّيش مختلف 
طوائف الشعب ضده، ومنهم األقباط والكنيسة 
الذيـــن اصطف غالبيتهم فـــي خندق الرافضني 
لإلعالن الدســـتوري وشـــاركوا في املظاهرات 

املناهضة له.
من بني صفـــوف الرافضني اختارت جماعة 
اإلخوان ومن ثمة الرئاســـة، الكنيســـة القبطية 
لتحميلها وزر تأجيج املعارضة السياسية لهم، 
وهو ما انعكس في الفتور الواضح للعالقة بني 
الرئيس والبابا، وتأجج الحقا بعد أحداث قصر 

االحتادية التي شـــهدت مواجهـــات دامية بني 
املتظاهرين ضد الرئيس وإعالنه الدســـتوري، 
وبـــني الداعمني لـــه مـــن اإلخـــوان والتيارات 
املتشـــددة، لتبدأ موجـــة التحريـــض الطائفي 
بإعالن القيادي اإلخوانـــى محمد البلتاجي أن 
80 باملئة من متظاهري االحتادية كانوا أقباطا.
لـــم يغفر اإلخوان لتواضـــروس أنه كان من 
بني من رفضـــوا لقاء الرئيس املعزول في قصر 
االحتاديـــة ملناقشـــة أزمة اإلعالن الدســـتوري، 
وتأكيـــده أن الرئيـــس املنتخـــب يقـــود البالد 

لصالح جماعته وال يلتفت ملن سواهم.
تال ذلـــك موجة مـــن االعتـــداءات املجهولة 
علـــى كنائـــس تابعة لألقباط فـــي بعض القرى 
واملـــدن البعيدة عن الســـيطرة األمنية، قبل أن 
تتّوج باالعتداء على الكاتدرائية الرئيســـية في 
منطقة العباســـية القريبة من مقر وزارة الدفاع 

بالقاهرة، ألول مرة منذ إنشائها.
ما يحســـب للبابا تواضروس متّتعه بقدرة 
هائلة على ضبط النفس رغم تصاعد األحداث، 
وعـــدم االجنرار إلـــى مواجهـــات طائفية كانت 
ســـتدخل مصر بالتأكيد في حرب أهلية دينية، 
حتى أنه رفض بشـــكل قاطع ضغوطا خارجية 
متنوعة لســـكب الوقود على نيران امتدت أمام 
أبـــواب كنيســـته، وكان كل ما قالـــه وقتها إنه 
يدعو اللـــه بالهداية لكل املعتديـــن، كما يتذكر 
املصريـــون تصريحه الذي يفيـــض وطنية في 
تلـــك األوقات حينما قـــال ”إن وطنا بال كنائس 

أفضل من كنائس بال وطن“.
لكن حكمة البابا لم متنعه من تأييد اجلهود 
املتزايدة وقتهـــا لعزل الرئيـــس اإلخواني، ثم 
دعوتـــه الوقورة لألقباط للنـــزول في 30 يونيو 
2013، فعلـــى حســـابه الرســـمي علـــى موقـــع 
التواصل االجتماعي (تويتـــر) الذي ظل فارغا 
من التدوينات لعدة شـــهور منذ إنشـــائه كتب 
البابا في اليوم السابق الندالع ثورة 30 يونيو 
يقول ”مصر حتتـــاج كل املصريني اليوم، نفكر 
مًعـــا.. نتحاور مًعا.. نعّبر مًعـــا عّما في قلوبنا 
جتـــاه الوطـــن، صلُّوا من أجل مصـــر“، ثم عاد 
ليغـــرد في اليوم التالي مرتني كتب في أوالهما 
”مصـــر بالدنـــا جميعـــا.. أرض النيـــل حتملنا 
كلنا، واجبنا أن نحفظهـــا بال عنف أو اعتداء، 
وكل مصري دمه غاٍل. أرجوك يا مصري شـــارك 
وعّبـــر ولكن احترم اآلخر“، بينما اكتفى بكتابة 
عظـــة دينية في الثانية قائال ”في مزمور 23: إن 
ا أنك  ســـرت في وادي ظـــل املوت ال أخاف شـــّرً

أنت معي“.
 ونصـــح اجلميـــع بااللتـــزام بخمس الءات 
خالل املظاهرات هي ال للعنف، ال لالعتداء على 

منشأة، أو شخص، ال لالصطدام، وال للدم.

الجيش والكنيسة

كانت مشـــاركة البابا تواضروس في إعالن 
الثالث مـــن يوليو 2013 الذي تاله قائد اجليش 
املصري وقتها عبدالفتاح السيسي، وأعلن فيه 
عزل مرسي اســـتجابة للثورة الشـــعبية عليه، 
مّثل أكثر املواقف الكنسية جدال، خصوصا في 
ضوء حساسية الوضع، وكون الرئيس املعزول 
ينتمي ألكبر جماعات اإلسالم السياسي، ما قد 

يجر األقباط ملواجهات طائفية ال تنتهي.
لكن احلقيقة أن تأييد البابا إلعالن اجليش 
كان مجرد حلقة في سلســـلة طويلة من مواقف 
الثقة املتبادلة بني املؤسستني الوطنيتني، بدأت 
أولى حلقاتها في القرن التاســـع عشـــر بإعالن 

البابا كيرلس اخلامس انحيازه للزعيم الوطني 
أحمـــد عرابي فـــي مواجهة طغيـــان اخلديوي 
توفيـــق، ثم وقوف البابا كيرلس الســـادس مع 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومســـاعدته 
فـــي تثبيـــت مصـــر كقـــوة إقليمية فـــي القارة 
األفريقيـــة عبر اســـتغالل هيبتـــه الدينية على 
الكثير من كنائـــس الدول األفريقيـــة، وأبرزها 

الكنيسة األثيوبية.
رغم ذلك فإن احلضور السياســـي للكنيسة 
بعـــد 3 يوليو تفـــّوق بكثير عّمـــا كان عليه في 
عهد البابا شنودة الثالث، فقد شاركت الكنيسة 
مبمثليها في جلنة اخلمســـني لتعديل دســـتور 
2012، ثم خالل االســـتفتاء على الدستور املعّدل 
الـــذي كان أول اســـتحقاق سياســـي كبير بعد 
عزل مرســـي، دعا تواضروس األقباط صراحة 
للتصويـــت بنعم وكتب مقـــاال بجريدة األهرام 

َعم“. حتت عنوان ”َنَعْم جتلب النِّ
كذلك أعلن تأييده الصريح لترشح السيسي 
للرئاســـة وقال مفسرا موقفه ”كنت أشفق عليه 
مـــن املتاعب فعندما يكون ابن من أبناء القوات 
املســـلحة هـــو الرئيـــس ويحمل معـــه صفات 
القوات املســـلحة من الضبط واحلزم، علينا أن 
نطمئن أن مصر ســـتعبر من النفـــق املظلم في 

أسرع وقت“.

 مواقف البابا وضعتـــه في مواجهة نيران 
التيـــارات املتشـــددة التي وضعت اســـمه على 
قوائم الشخصيات املستهدفة لالغتيال، ووقتها 
اكتفـــى بالتعليـــق قائال ”هـــذه ضريبة احلرية 
نقدمها نحن األقباط بكل ســـرور فداء لبالدنا“، 
بينمـــا عّلق على إهدار دمـــه بقوله ”نحن نؤمن 
أن احلياة في يد الـــرب والله هو الذي يعطينا 

حياتنا وأعمارنا وهو احلارس عليها“.
في املقابل حظيت الكنيســـة في عهده بأول 
زيـــارة من رئيـــس مصري على مـــدى تاريخها 
لقّداس امليالد، حينما حضر الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي ليصافح البابا ويقّبـــل وجنتيه في 
خطـــوة وصفـــت بأنها حتمـــل شـــكرا ضمنيا 

ملواقف الرجل املؤيدة له.
لكـــن الطريـــف أن الزيـــارة املفاجئة أربكت 
البابـــا وأوقعته فـــي ثالثة أمور لم يســـبق أن 
حدثت من قبل خالل صالة القداس، حيث سمح 
للرئيس السيســـي بالصعود إلى الهيكل وهو 
غير مســـموح به ألّي شـــخص، ثم نزل من على 
الكرسي الرســـولي ليســـّلم على الرئيس وهو 
مخالف للتقاليد املســـيحية، كما مت وقف صالة 
القداس منـــذ دخول السيســـي وحتى خروجه 
مروًرا بالكلمة التي ألقاها، األمر الذي ال ُيسمح 
بحدوثه نهائًيا، حيث إنه يســـمح بوقف العظة 
أو قطعهـــا ثم اســـتكمالها، لكنه غير مســـموح 

بقطع الصالة.

وجوه
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} القاهــرة - صمـــت غريـــب ران علـــى قاعة 
االحتفـــاالت فـــي الكاتدرائية املرقســـية بحي 
العباسية بوســـط القاهرة، عندما أعلن األنبا 
باخوميوس أن األنبـــا تواضروس الثاني هو 
بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة املرقســـية 

اجلديد.
أجواء االحتفال التي سبقت اإلعالن، وحالة 
التشـــوق التي رافقـــت قيام الطفـــل معصوب 
العينني بشـــوي جرجس مبد يده داخل اإلناء 
الزجاجي الذي يضم 3 ورقات، كل منها حتمل 
اســـم واحد من املرشـــحني الثالثـــة للمنصب، 
حتّولـــت إلى حالة ميكن وصفهـــا بأنها أقرب 
إلى الذهول، إذ كان الغالبية يتوقعون تنصيب 
القمـــص رافائيـــل أفامينا بطريـــركا لتاريخه 

الرهباني الطويل.
 حلظـــات تاليـــة مرت على البعـــض كأنها 
دهر كامل قبل أن يتجاوز احلاضرون ذهولهم 
املؤقت، وينطلقون ملباركة الرجل الذي اختاره 
الرب، وحتدث كثيرون وقتها عن مزايا أسقف 

البحيـــرة الســـابق، وأبرزهـــا شـــهرته كرجل 
روحاني وخادم للفقراء في أبرشـــيته، وليس 
له باع في السياسة مثل سلفه الراحل شنودة 
الذي دفع األقباُط غاليا ثمن مواقفه الصدامية 

املتعددة مع الدولة.
بالفعل حرص تواضروس لشـــهور طويلة 
عقـــب تنصيبـــه علـــى تأكيد رفضـــه أن يكون 
زعيما سياســـيا لألقباط، وأعلن في مناسبات 
مختلفـــة أن ”الكنيســـة ال تعرف السياســـة“، 
ألن ”السياســـة لها رجالها والكنيسة ال تعرف 
العمـــل الذي يجمع بني السياســـة والدين ألن 
اجلمـــع بني االثنـــني مســـتحيل، فالدين كيان 
ســـماوي والسياســـة إنتاج أرضى، وخلطهما 

يضر ببعضهما البعض“.
لكن تصاعد التوتر فـــي مصر بعد إصدار 
إعالنـــه  مرســـي  محمـــد  املعـــزول  الرئيـــس 
الدســـتوري املثيـــر للجدل بعد أيـــام قليلة من 
تنصيبـــه، جعلت الدور السياســـي للكنيســـة 
اختيـــاًرا، دفاًعـــا عـــن مصالـــح  ضـــرورة ال 
ووجـــود األقبـــاط الـــذي رأت الكنيســـة أنـــه 
يتعـــرض لتهديد كبيـــر، وكان علـــى البابا أن 
يقـــوم مبســـؤولياته وفي القلـــب منها ضمان 

سالمة املسيحيني.

رأس الكنيسة القبطية أيد السيسي وعارض اإلخوان فوضع على قوائم املستهدفني

شيرين الديدامونى

البابا تواضروس الثاني

زعيم سياسي رغما عنه

جلوسه على الكرسي املرقسي 

يزج به في مقارنة إجبارية مع سلفه 

البابا شنودة، في كل تصرف وكل 

تصريح، وأحيانا بعض الصلوات، وهي 

مقارنة تحمل الكثير من الظلم للبابا 

تواضروس

ظل البابا شنودة القديم
} منـــذ اللحظـــة األولـــى جللوســـه علـــى 
الكرسي املرقســـي وجد البابا تواضروس 
نفســـه في مقارنة إجبارية مع سلفه البابا 
شـــنودة، كل تصرف وكل تصريح، وأحيانا 
بعض الصلوات كانت مجاال للمقارنة بينه 
وسلفه ليســـت فقط في األوســـاط القبطية 
إمنـــا فـــي كثيـــر مـــن الدوائـــر اإلعالمية 
والسياسية، وهي مقارنة حتمل الكثير من 

الظلم للبطريرك احلالي.
كان شـــنودة يتمتع بشخصية كاريزمية 
ضاعف طول بقائه على الكرســـي البابوي 
ألكثر من 40 عاما من هيبتها، لدرجة جعلت 
عوام ونخـــب األقباط ينصاعـــون لقراراته 
دون محاولـــة النقـــاش، فهـــو باختصار لم 
يكـــن صاحب نفـــوذ روحي فقـــط إمنا كان 
ا بـــكل ما حتملـــه الكلمة من  زعيًما شـــعبًيّ
دالالت شخصية وسياسية واجتماعية، فقد 
صقلـــت الظروف التي شـــهدتها مصر منذ 
تنصيبه بطريركا في بداية السبعينات من 
السياســـية  خبراتـــه  املاضـــي  القـــرن 

واإلنسانية.
البابا تواضروس الذي ينتمي إلى جيل 
ترّبى على معطيات وطنية جديدة، وفرت له 
إقامته في لندن قبل أن يرســـم راهبا ليكمل 
دراســـته األكادميية، ميزة نســـبية للتمتع 
برؤية بانورامية ملشـــاكل مصـــر وأقباطها 
فيها وهو خـــارج إطارها، لكنها في املقابل 
كلفتـــه عبئـــا أن يبتعد لفترة عـــن تفاعالت 
املجتمـــع القبطـــي بشـــكل عام والكنســـي 

باخلصوص.
مـــع ذلـــك ال يخلو األمر من تشـــابه بني 
الرجلني في قوة الشخصية واحلكمة ووضع 
املصلحة الوطنية العليا في االعتبار، إال أن 
أبرز مكامن التشابه تكمن في الظروف التي 

رافقت تنصيبهما للكرسي البابوي.
فقد ترافق مع تنصيـــب كليهما صعود 
تيارات اإلسالم السياســـي داخل املجتمع، 
مبا تفرضه من جدليات سلفية تختصم في 
مجملها األقباط وتراهـــم عقبة كؤودا أمام 
مشـــروع الدولة اإلســـالمية الذي يحلمون 
به، األمر الـــذي وضع البطريركني في حالة 

صدام إجباري معها.
تنصيب البابا شـــنودة تزامـــن تقريبا 
مـــع تولي الرئيـــس املصـــري الراحل أنور 
السادات رئاسة الدولة، في مرحلة انتقالية 
شـــديدة احلساســـية عـــن عصـــر الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصر، التـــي أفرزت 
مجموعة من التغيرات اجلذرية في سياسة 
الدولـــة، كان أبرزهـــا تشـــجيع الســـادات 
لصعود التيار اإلســـالمي مـــن أجل ضرب 

اليســـاريني املوالني لســـلفه، وهي سياسة 
أشـــعلت نيران التعصب الديني في العديد 
من محافظات مصر، وأدخلت عبارة جديدة 
لقاموس التعايش املجتمعي عند املصريني 
قبل أن تنتهي بعداء  هي ”الفتنة الطائفية“ 
علنـــي بني الســـادات وشـــنودة قـــام على 
إثرها بعزله من الكرسي البابوي قبل فترة 
بسيطة من مقتل الرئيس على أيدي تنظيم 
اجلهاد، أحد تيارات اإلســـالم املتشدد التي 

رعاها.

البابا تواضروس يتمتع بقدرة هائلة 

على ضبط النفس وعدم االنجرار إلى 

مواجهات طائفية كان يمكن لها أن 

تدخل مصر في حرب أهلية، حتى أنه 

رفض بشكل قاطع ضغوطا خارجية 

متنوعة لسكب الوقود على نيران 

امتدت أمام أبواب كنيسته

أسقف البحيرة السابق، تبدو أبرز 

صفاته شهرته كرجل روحاني وخادم 

للفقراء في أبرشيته، وليس له باع في 

السياسة مثل سلفه الراحل شنودة 

الذي دفع األقباط غاليا ثمن مواقفه 

الصدامية املتعددة مع الدولة
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} باريس - عام 1967 حاز الكاتب الغواتيمالي 
األشـــهر على اإلطالق ميغل أنخل أستورياس 
على جائزة نوبل لـــآلداب عن رائعته الروائية 
”الســـيد الرئيس“ التي كتبها عـــام 1946 وهي 
تتحدث عـــن ”رئيس دكتاتوري، مســـتبد طاغ 
شـــهواني، يقتل بالســـهولة التي يتناول بها 
طعـــام فطوره، حّول وطنه إلـــى جحيم ومرتع 
للصوص والقتلة املأجورين. معاونوه مسوخ 
آدمية مشـــوهة، مواطنوه مقهـــورون ُمهانون 
واخليـــر،  واحلـــق  باحلريـــة  يحلمـــون  أذالء 

ســـجونه مليئة بالشـــعراء واملثقفـــني ورجال 
الديـــن الذين رفضـــوا أن يصلوا لـــه بدًال من 
اللـــه. وفي محاكمه الصورية تغيب شـــعارات 
العدالة وترتفع شـــعارات أكثر قسوة وظالمًا
ففـــي هـــذه احملاكـــم مـــن األفضـــل أن تكـــون 
مذنبـــًا على أن تكـــون بريئـــًا وال ترضى عنك 

احلكومة“.
لكـــن كل شـــيء تغّير اآلن، لـــم يعد احلاكم 
مســـتبدًا في غواتيماال رمبـــا، لكنه بكل تأكيد 
حاكم فاسد، هكذا يقول واقع احلال، ولعل ذلك 
الواقع هو الذي جعل الناس تيأس من البحث 
فـــي أجندات السياســـيني ورمبا العســـكريني 
الســـابقني عّمـــا ميكـــن أن يقدمـــوه وفضلوا 

املغامرة باجتاه جديد.

غواتيمالي نافس رونالد ريغان على مقعد {الرئيس ـ الممثل} الوحيد في العالم

ثائر الزعزوع

الكوميديان جيمي موراليس 

تضعه صناديق االقتراع على كرسي الرئاسة

السيد الرئيس الكوميديان

علوم عسكرية والهوت

} لم يبحث الكوميديان الســـابق عن مفردات 
كثيرة في القاموس السياسي أو االقتصادي 
ليضعها شعارًا حلملته االنتخابية أو برنامجه 
الذي ينتظره الناخبون، لكنه اختصر احلكاية 
كلها بأن قال ملواطنيه ”انتخبوني فأنا لســـت 
لصًا، ولســـت فاســـدًا“، ولكن هـــل تكفي هذه 
العبـــارة حقـــًا، لينجح قائلها فـــي انتخابات 
رئاســـية؟ قد يبدو هذا احلدث غريبًا نوعًا ما، 
لكن في بلد أرهقه فســـاد الطبقة السياســـية، 
وأثقل كاهـــل مواطنيه، فرمبا يكـــون العثور 
علـــى رئيس ليس فاســـدًا أمرًا مهمـــًا، حدث 
هذا هناك في غواتيماال اجلمهورية الصغيرة 
املكتظة بالســـكان في أميركا الوسطى والتي 
شـــهدت منذ أشـــهر احتجاجات واسعة ضد 
الرئيـــس الســـابق أوتـــو بيريـــز مولينا بعد 
اتهامه بإدارته نظامًا للفســـاد داخل اجلمارك 
يتلقى من خالله موظفون ِرشى إلعفاء بعض 
الواردات من الرســـوم، وقد اضطر لالستقالة 
مـــن منصبه في الـ3 من ســـبتمبر عـــام 2015 
بعـــد صدور مذكرة توقيـــف بحقه وهو حالّيًا 
قيد االحتجاز في الســـجن، إضافة إلى نائبته 

السابقة، متهيدًا حملاكمتهما بتهم فساد.
إذن ودون أّي خبرة سياســـية، وببرنامج 
انتخابي ال يتجاوز ست صفحات، لم تتضمن 
أّي مفاتيح للطريقة التي ســـيحكم بها البالد، 
حقـــق املمثـــل الكوميدي، جيمـــس موراليس 
فوزًا ســـاحقًا فـــي انتخابات الرئاســـة التي 
جرت بغواتيماال يوم األحـــد 25 أكتوبر 2015 
على حساب منافسته من يسار الوسط سيدة 

البالد األولى سابقا ساندرا توريس.
تكمن شهرته في أنه أضحك الغواتيماليني 
نحو عقدين من الزمن، وقد اســـتطاع حتويل 
االنتقـــادات لقلة جتربته في عالم السياســـة 
التـــي هاجمـــه بســـببها خصومـــه، لفائدته 
بتأكيـــده أنه ليـــس فاســـدًا وال لصـــًا، وهو 
الشعار الذي جذب إليه الغاضبني من فضائح 

السياسيني.
صحيـــح أنـــه أثـــار الكثير مـــن عالمات 
االستغراب بســـبب بعض وعوده االنتخابية 
وأفـــكاره السياســـية الطريفـــة التـــي أعلـــن 
التزامه بها، مثل تعهده بتوزيع هواتف ذكية 
على األطفال، أو ربط املدرسني بجهاز حتديد 
املواقـــع (جي بي أس) للتأكـــد من حضورهم 
الفصـــول الدراســـية، إال أن ذلـــك لـــم مينـــع 
الغواتيماليني من منحه أغلبية ساحقة حيث 

حاز على 67 باملئة في جولة اإلعادة الثانية.
 وعمـــت االحتفـــاالت مقـــر حـــزب جبهة 
التقارب الوطني بزعامة موراليس، الذي قال 
ملؤيديـــه بعد إعالن فوزه «من موقع الرئاســـة 
ســـأمتكن مـــن خدمـــة 15 مليـــون غواتيمالي 
داخل البالد ومليونني فـــي الواليات املتحدة 
قّدمـــوا الدعم لنـــا أيضا في هذه املناســـبة»، 
واعدا مواطنيـــه «بحكم نظيف» وعدم «دفعهم 
للبـــكاء» عبر إيجاد مخرج للبـــالد من أزمتها 

االقتصادية.
ال ميتلـــك جيمي موراليـــس خبرة طويلة 
في مجـــال العمل السياســـي، فقـــد برز على 
الســـاحة السياســـية ألول مرة عام 2011 حني 
رّشـــح نفســـه ملنصب عمدة بلدية ”ميكسكو“ 
عن حزب احلركـــة الوطنيـــة للتنمية فحصل 
على املرتبة الثالثة. إال أنه ميتلك خبرة طويلة 
جدًا وشـــهرة كبيرة في املجـــال الفني والذي 
عمل فيـــه ألكثر من عشـــرين عامـــًا كان يطل 
خاللها عبر الشاشـــة على اجلمهور من خالل 
برامـــج كوميدية، هي عبارة عن ”سكتشـــات“ 
كان يســـخر فيها من املمارســـات االجتماعية 
اليوميـــة، و مـــن منظمات املافيـــا. كما أخرج 
عددًا من األفالم، وصار بفضل نشـــاطه الفني 
شـــخصية معروفة داخل أوســـاط الســـينما 

واملسرح واإلعالم.
كان آخر أفالمه الســـينمائية التي شارك 
فيها ممثًال فيلم ”في“ وهو يفرد على صفحته 
الشـــخصية على اإلنترنت حيزًا كبيرًا لعمله 
الفنـــي يذكر من خاللها األعمال التي شـــارك 
فيها ممثًال ومنتجًا ومخرجـــًا أيضًا، فيما ال 

يتجاوز عمله السياسي بضعة أسطر.

} ولـــد خيمس إرنســـتو موراليـــس كابريرا 
(املعـــروف بجيمـــي موراليس) فـــي 18 مارس 
عـــام 1969 فـــي العاصمـــة غواتيماال ســـيتي. 
وعندمـــا كان جيمي في الثالثة من عمره توّفي 
والده في حادثة تصادم وقد اضطرت األســـرة 
للسكن في بيت جده بعد وفاة معيلها الوحيد، 
كمـــا اضطر جيمي لبدء العمـــل مبكرًا وهو لم 
يتجاوز العاشـــرة من عمره فعمل بائعًا للموز 
وامليـــاه الغازيـــة واألحذية وبضائع بســـيطة 
أخرى ملساعدة أسرته املتواضعة، أّمت دراسته 
االبتدائيـــة في املعهـــد اإلجنيلي، ثـــم التحق 
بجامعـــة ســـان كارلوس للدراســـة وقد حصل 
منها على بكالوريوس في االقتصاد إلى جانب 

استمراره في دراسة الالهوت.
حصل بعد ذلك على شـــهادتي ماجســـتير 
األولـــى في إدارة وســـائل اإلعالم والثانية في 
الدراســـات االســـتراتيجية مع التخصص في 
األمن والدفاع، وأكمل دراســـاته ليحصل على 
شـــهادة الدكتوراه في األمن االستراتيجي في 
كلية احلقـــوق والعلوم االجتماعية في جامعة 
سان كارلوس. وشارك في العديد من الندوات 
وورشـــات العمـــل خلّريجـــي األمـــن والدفاع 
واإلدارة العامة واإلنتاج الســـمعي البصري. 

كما درس الالهوت.
قـــام بالتدريس في كليـــة االقتصاد وكلية 
علـــوم االتصال في جامعة ســـان كارلوس في 
غواتيماال، وكان أحـــد املتحدثني البارزين في 
مجاالت القيادة وريادة األعمال، والتســـويق، 
واالتصاالت والسياســـة في كليات مختلفة من 

عدة جامعات.
فـــي وقت مبكـــر من حياتـــه املهنيـــة كان 
متخصصـــًا فـــي مجـــال التمويل واملشـــاريع 
الصغيرة واملتوســـطة وقد أدى به ذلك إلى أن 
يصبح رجل أعمال ناجحًا وساهم في تأسيس 

العديد من الشـــركات، غيـــر أن جناحه البارز 
حتقق في مجال تأســـيس شـــركات ذات طابع 
وطنـــي ودولي، وُعـــرف بتركيـــزه على مجال 
اإلنتـــاج التلفزيونـــي وصناعة األفـــالم وفق 

منهج قيمي أّثر فيه تكوينه الديني.

التجربة السياسة

عـــام 1998 وأثنـــاء وجـــوده في أســـبانيا 
حلضور إحـــدى الورشـــات التدريبيـــة، تأثر 
كثيـــرًا بقصة القائد ألـــكازار دو توليدو الذي 
ضحـــى بحياة ابنه من أجـــل كرامة أمته، وقد 
ســـاهمت هذه القصة في تغيير تفكيره بشكل 
كامل وجعلته يهتم بالسياسة كما يقول، ولعل 
هـــذا ما دفعه لالهتمام بالشـــؤون االجتماعية 

واالقتصاديـــة وقد برز ذلك مـــن خالل انتقاده 
الدائـــم جلميع الظواهر الســـيئة التي تعاني 
منها غواتيماال من خالل إطالالته التلفزيونية 

وبرامجه الكوميدية الساخرة.
بعد فشـــله في الوصول إلى منصب عمدة 
قرر موراليس الذهاب بعيدًا  بلدية ”ميكسكو“ 
فـــي العمل السياســـي، فشـــّكل مـــع مجموعة 
مـــن السياســـيني واملثقفـــني حركة سياســـية 
جديدة عرفت في البداية باســـم ”حركة األمة“ 
وقد تواصلـــت احلركة مع عدد مـــن التيارات 
السياســـية األخرى وصوًال إلى تشـــكيل حزب 
جبهة التقارب الوطني وانتخب موراليس عام  
2013 أمينـــًا عامًا للحزب، الـــذي لم يتمكن في 
االنتخابـــات البرملانية الســـابقة من احلصول 
علـــى أكثر مـــن 11 مقعدًا فـــي الكونغرس، إال 
أن حاجة النـــاس للتغيير دفعتهم للتوجه إلى 
صناديق االقتـــراع والرهان على من يعترفون 
أنـــه ال ميتلك خلفية سياســـية، وأنـــه لم يقدم 
حتى رؤية واضحة لكيفيـــة إنقاذ البالد التي 

يعاني نصف سكانها من الفقر والبطالة.
قـــد يكـــون اليـــأس دفـــع الغواتيماليـــني 
النتخـــاب موراليـــس رئيســـًا، هـــم يعرفونه 
ممثـــًال متميزًا، ورمبا كان رجل أعمال ناجحًا، 
ولكـــن هل يكفي هذا لتدلـــي بصوتك النتخاب 
رئيس للجمهورية؟ يقول احمللل السياسي في 
معهد «أســـيس البحثي» في غواتيماال هوغو 
نوفاليس ”إن موراليس ال ميلك برنامجًا، لكّن 
الســـخط متزايد جدًا، إلى حد أن هذه القضايا 
ال متثل أولوية بالنسبة إلى الناخب العادي“، 
فيما ترى معلمة املرحلة االبتدائية نيديا ليال 
أن عـــدم تولي موراليـــس ألّي منصب من قبل 
يعد ميزة. وقالت ”ميكن أن يســـاعد غواتيماال 
رغـــم أنه لم يشـــغل أّي منصب حكومي. لنأمل 

أال يكون فاسدًا“.

الرئيس الغواتيمالي السابق أوتو بيريز مولينا أثناء توقيفه بعد اتهامه بإدارة نظام للفساد داخل الجمارك يتلقى من خالله موظفون ِرشى إلعفاء بعض الواردات من الرسومموراليس في أحد أدواره الكوميدية قبل أن يصبح رئيسا

الكثير من عالمات االستغراب 

يثيرها موراليس بسبب بعض 

وعوده االنتخابية وأفكاره السياسية 

الطريفة التي أعلن التزامه بها، مثل 

تعهده بتوزيع هواتف ذكية على 

األطفال، أو ربط المدرسين بجهاز 

تحديد المواقع (جي بي أس) للتأكد 

من حضورهم الفصول الدراسية، 

ومع ذلك فقد منحه الغواتيماليون 

أغلبية ساحقة وصلت إلى ٦٧ بالمئة 

من األصوات

الكوميديان السابق يصر على 

عدم استخدام مفردات كثيرة في 

القاموس السياسي أو االقتصادي 

لوضعها شعارا لحملته االنتخابية 

أو برنامجه الذي ينتظره الناخبون، 

لكنه اختصر الحكاية كلها بأن قال 

لمواطنيه {انتخبوني فأنا لست لصا، 

ولست فاسدا}
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كان  رســـاما  يكـــون  لكـــي   - ســتوكهولم   {
عليـــه أن يبقـــى طفال في الســـابعة إلى األبد، 
فـــي قرية عـــني كارم التي تقع غربـــي القدس 

رســـم أولى لوحاتـــه فكانـــت الطبيعة مصدر 
إلهامـــه البصري. يومها رســـم صـــالح الدين 
األيوبي كما تخيله واقفا وســـط حقول قريته 
اخلضراء. ســـيكون عليه دائمـــا أن يعود إلى 
ذلك الطفل لكي يكون مرشده في الرسم كما لو 
أنـــه يضع كل ما تعلمه فـــي حياته األكادميية 

بني يديه.

فاروق يوسف 

مروض الذكريات الذي صنع عالما خطيافي السابعة من عمره ولن يكبر

في اإلخالص إلى الرسم ممر إلى الوطن

} ”لقد تعلمت الرسم من أجلك“ هذا ما ميكن 
أن يقوله أحمد نعـــواش لقرينه الطفل الذي 
يرسم بيديه. ال يتعلق األمر بالذاكرة وحدها، 
بل وأيضا مبا يفسر خلّو تلك الذاكرة من كل 
ما يذكر به الواقع من شقاء تاريخي. ال تزال 
رســـوم نعواش تعيش طفولة ممكنة. شيء 
منها يصلح مادة لشـــريط ســـينمائي طويل 

يروي حكاية طفل لم يكبر.
بصراحة أكبر فإن ذلـــك الطفل هو الذي 
قـــرر أال يكبر. لديه ســـبب آخر غير الرســـم. 

ينتظر ذلـــك الطفل العودة إلى قريته بالعمر 
نفسه الذي بدأ الرسم فيه بني حقولها.

بالنســـبة إلـــى نعـــواش فإن عـــني كارم 
ليســـت بعيدة. إنها تقع في رســـومه في كل 
حلظـــة إلهام وهـــي التي رافقتـــه إلى املدن 
الغريبة التي أقام فيها. لذلك يحضر الرســـم 
بعفويـــة وتلقائيـــة كما لو أنـــه تنويع على 
إجابـــة لم تكتمل بعد وقـــد ال تكتمل أبدا، ما 
دامت عينا ذلك الطفل مفتوحتني على األفق 

البعيد.

مترفا بطفولة لم يعشها سواه

أحمد نعواش

الرسام المختلف في فلسطينيته

} ولـــد أحمد نعواش عـــام 1934. درس الفن 
في رومـــا وتخرج من أكادمييتهـــا عام 1964. 
انتقل بعدهـــا إلى بوردو الفرنســـية ليدرس 
هنـــاك فّن احلفـــر على احلجـــر (ليثوغراف). 
انضم عام 1975 إلى مشـــغل الفنان الفرنسي 
جـــورج راييـــز ليزيد من معارفـــه التقنية في 
مجـــال احلفـــر الطباعـــي، وقـــد كان للمواد 
املســـتعملة في احلفـــر والطباعة مبا تنطوي 
عليه تفاعالتهـــا الكيمائية مـــن مفاجآت أثر 
كبير في صياغـــة التقنيات التي كان نعواش 
ينّفـــذ مـــن خاللهـــا رســـومه. وهـــي تقنيات 
ترتكز بشـــكل أســـاس على املعاجلة اخلطية، 
حيـــث تظـــل األشـــكال محتفظـــة بخطوطها 
يفصـــل  حيـــزا  تشـــكل  التـــي  اخلارجيـــة 
بينهـــا وبـــني ســـطح اللوحـــة، كما لـــو أنها 
الصقـــت هناك لتعلن عن رغبتها في أن تغادر 

إلى مكان آخر.
انفصال األشـــكال، بعضها عـــن البعض 
اآلخـــر هو الصفة األولـــى لعالم نعواش. ذلك 
العالم الطفولي الذي تنبعث منه دهشة أولية 

هي أشـــبه بصرخة ناعمة متتلك القدرة على 
أن تعدي املتلقي ببراءة أســـبابها ودوافعها، 
لينضـــم مدفوعا بقوة تأثره إلـــى لعبة، يدرك 
جيدا أنه لن يكون ســـيدها. لقد تعلم نعواش 
من احلفر الطباعي الشـــيء الكثير من أسرار 
املفاجـــأة. مـــا يصمت منها وما يســـقط على 
حافـــات اللغـــة مثل كالم فائـــض. مكنه صده 

لألســـاليب املدرســـية من أن يخلـــص للعب، 
باعتباره مهارة خيال ال يقبل اخلطأ. يرســـم 
نعواش ما كان قد تخيله في أزمنة ســـحيقة. 
يخيل إلّي أحيانا أنه يرسم مغمض العينني. 
فمـــا يرســـمه ليس ما يـــراه متامـــا. تعصف 
الذكريات به، غير أنه اكتسب مع الزمن القدرة 

على ترويضها.

} ينتمـــي أحمـــد نعـــواش إلـــى جيـــل اآلباء 
املؤسسني للفن التشـــكيلي الفلسطيني. يقف 
إســـماعيل شموط في املقدمة دائما. معه ميكن 
تذّكر متـــام األكحل وعبداحلي مســـلم وكمال 
بالطـــة وآخريـــن اســـتطاعوا بكدح وشـــظف 
عميقني أن يســـاهموا في احلفاظ على الذاكرة 
الفلســـطينية التي هي عنوان الهوية الوطنية 
في مواجهة عالم، ســـعى وال يزال يسعى إلى 

تزييف التاريخ.
األســـاس في العمـــل الفني الفلســـطيني 
كان يقـــوم علـــى مواجهـــة العالـــم بحقائـــق 
العيش التي كان الفلســـطينيون قد رّسخوها 
اآلخـــرون  قـــرر  أرض،  علـــى  القـــرون  عبـــر 
في حلظة غبـــاء عنصري أنها لـــن تكون لهم. 
لذلك اجتـــه الفن الفلســـطيني إلـــى أن يكون 
فنـــا مباشـــرا، يغلب عليـــه طابع الشـــعارات 
النضالية. كانت إشكالية القضية تلقي بظالل 

كئيبة على الفن.
في هذا املجـــال وجد نعواش ما ينقذه من 
أن يكون جزءا من ذلك النشـــيد اجلماعي. لقد 
قرر أن يقيم في ذاته الفلسطينية التي ال تشبه 
أّي ذات فلســـطينية أخرى. هرب إلى الرســـم 
ليصنع منه معادال للواقع. فالرســـم من وجهة 
نظـــره إن أخلص لعاملـــه ال ميكنـــه أن يخون 
قضية عادلة. وهو ما جعله يرســـم بجرأة َمن 
يكتب يومياته. كل ما تركه نعواش على سطح 
اللوحة ال ينفصل عن حياته، فلسطينيا يعيش 
كل حلظـــة حلـــم العودة. في لوحـــات نعواش 
ميكننـــا أن نـــرى ســـيرة للحلم الفلســـطيني 
الـــذي لم يقع على األرض بعـــد، فقرر أن يبقى 

محلقا.
فن نعواش هو الدرس الصادم األول الذي 
تلقته الثقافة الفلسطينية لكي ينتبه صّناعها 

إلـــى أن الفن يقع في مكان آخر غير ذلك املكان 
الـــذي كتب فيـــه محمـــود درويـــش قصيدته 
البريئة (ســـجل أنـــا عربي). لقد تبـــّدل الزمن 

وتغير العالم ولم يعد الهتاف مجديا.

يرسم بيدي الطفل

تعلـــم أحمد نعواش من اآلخرين ما يجعله 
صنيع ذاته. في أســـلوبه الفني تصادم، تذهب 
األســـاليب وتتفاعل املؤثـــرات، غير أن نعومة 
رســـومه تعينـــه على التســـلل بخفـــة من ذلك 
الصـــراع احملتدم. هل هو فنـــان فطري؟ ولكّن 
أثـــرا مـــن األســـبانيني جـــوان ميـــرو وبابلو 
بيكاســـو ال يتعب نفسه في إخفائه. قد ميتعه 
أن يكـــون قريبا من السويســـري بـــول كليه، 
غير أنه يظل مختلفـــا عنه في مفهوم احلكاية 
التي تصنع الرســـم. اســـتفاد نعـــواش كثيرا 
من الســـرياليني وباألخص في مجال الدعابة 
الســـوداء، غير أنه ظل محتفظـــا بتفاؤله. ذلك 
التفـــاؤل الذي ورثه من ذلـــك الطفل الذي كانه 

وهو في السابعة من عمره.

رمبـــا تذهب عبارة (الرســـم كاألطفال) إلى 
الفرنسي جان دو بوفيه. الرسام الذي استلهم 
رســـوم األطفال في فنه وكان له أثر الفت على 
الكثيـــر من الرســـامني في العالـــم. كان هناك 
رســـامون عرب قد تأثروا به. نحن محقون في 
ذلك. غير أن أحمد نعواش كان أكثر صفاء في 

رسومه من دو بوفيه.
طفولـــة نعواش فـــي التعبير عنها رســـما 
لم تكن مجرد شـــخبطة. العالم الهذياني الذي 
ُســـحر به دو بوفيه وَسحر اآلخرين به لم يكن 
هو العالم الـــذي كان نعواش يود إقامته. كان 
عالـــم نعواش أقـــل تكلفة، غير أنـــه كان أكثر 
عاطفة. ال يفكر نعواش في الطفولة مطلقة، بل 
في طفولته هو، الرجل الذي متر به الســـنوات 
ويأبى أن يغادر سن السابعة من عمره. أعتقد 
أنها جتربة خاصة في العيش ميكنها أن تنتج 
جتربة خاصة فـــي الفن. نعواش لم يقلد طفال 
مجهوال في رسومه بل كان يرسم بيدي الطفل 

الذي ال يزال مقيما في خياله.

أترف فلسطينه بالرسم

يلـــّذ ألحمد نعواش وهو ابـــن الثمانني أن 
يوصف فنه بالنعواشـــي. وهو أســـلوب فني 
اقترحه الرجل ليكون رســـاما وفلسطينيا في 
الوقت نفســـه. لقـــد ُقدر له أن يـــرى ما لم يره 
اآلخرون. فإن لم يفعل الفن شـــيئا في مواجهة 
العالـــم فإن عليه أن يغّيرنا علـــى األقل. وهذا 
بالضبط ما فعلته رسومه. لقد غيرت طريقتنا 
في النظر إلى الفلســـطيني التائـــه. هناك في 
رســـوم نعواش حياة كاملـــة ال ميكن أن تقوم 
إال في فلسطني. لقد أترف نعواش فلسطينيته 

بالكثير من جمال الرسم.

انفصال األشكال، بعضها عن 

البعض اآلخر يظهر كصفة أولى 

لعالم نعواش. ذلك العالم الطفولي 

الذي تنبعث منه دهشة أولية 

هي أشبه بصرخة ناعمة تمتلك 

القدرة على أن تعدي المتلقي ببراءة 

أسبابها ودوافعها، لينضم مدفوعا 

بقوة تأثره إلى لعبة

رسوم نعواش تعيش طفولة 

ممكنة، كل شيء فيها يصلح مادة 

لشريط سينمائي طويل يروي 

حكاية طفل لم يكبر، تعصف 

الذكريات به، غير أنه اكتسب مع 

الزمن القدرة على ترويضها



}  وقـــف األب، فـــي مناســـبة اجتماعية جرت 
مؤخـــرا، فألقـــى قصيـــدة عن الحـــب والغزل. 
تجاوب األصدقاء من الحضور بشـــكل ملحوظ 

وعّم التصفيق المكان.
وقـــف االبن، فأّذن في النـــاس أّوال ثم ألقى 
خطبة دينية تصلح بالتأكيد لمنبر جامع ولكن 
ليس لعرس. كانت مشـــاعر الحضور مختلطة 
بين التجاوب مع ما هو محســـوب على الدين 
وما ألفوه من احتفـــال وبهجة يصاحبان مثل 

هذه المناسبات.
المشـــهد المتناقض بين قصيـــدة الغزل 
الجميلـــة لـــألب وخطبة االبن ربمـــا يلّخص 
األزمـــة الكبيرة التي نعيشـــها اليـــوم. جيل 

مـــن اآلباء عاش عصرا جميال كان للشـــعر 
فيه مكانته وروحـــه. وجيل من األبناء 

صار ال ينظر إلى الحياة إّال من خالل 
الموشور الديني المتزمت.

لعل ما يزيد تعقيد المشهد أنه 
حدث ويحدث في عاصمة غربية. 
المشهد أكثر سوداوية في الكثير 

من عواصمنا العربية.
هـــذه إشـــكالية كبيـــرة. كيف 
جيليـــن  بيـــن  التوفيـــق  يمكـــن 
أقـــّل  األول  أن  نظريـــا  يفتـــرض 
تقدمـــا ومعاصـــرة وينتمـــي إلى 
عصر المسّلمات المطلقة وما قبل 
تكنولوجيـــا المعلومات واإلعالم 
حداثـــة  أكثـــر  والثانـــي  الحـــر، 
متســـامح  أول  جيـــل  افتراضـــا؟ 

وجيل  ومرونة،  انفتاحا  وأكثر 
وصارم  منغلـــق  الحـــق 
ومنفصـــل عـــن الواقع؟ 

والرقّي،  األحالم  جيل 

وجيل الكوابيس؟
ما الذي يجعل اآلباء أفضل من األبناء؟

إنهـــا ثقافـــة الحياة فـــي مواجهـــة ثقافة 
اآلخرة. الحياة حق واآلخرة حق. ولكن لسبب 
ما قرر البعض تقديم حق الثانية على األولى.

انســـحبت ثقافة الحياة مـــن حياتنا خالل 
العقـــود الثالثـــة األخيـــرة. في الســـابق كان 
كثيـــرون يذهبـــون إلى المكتبـــات أو معارض 
الكتب لشـــراء ديوان شعر، لبدر شاكر السياب 
مثال. كان الشباب في ذلك الزمن يقرأون الشعر، 
شـــعرهم أو شـــعر اآلخرين لبعضهم البعض. 
شباب اليوم ال يشترون الكتب أصال أو يقبلون 
بنهم على كتب الغيبيات واألدعية 
واإلفتاء. حّلـــت حلقات الدروس 
الدينية بدال من حلقات الشعر. 
حّل اإلفتاء في كل شـــيء بدال 

من كتابة بيت شعر في كل شيء.
الشـــعر متنفـــس فكـــري. هو أقرب شـــيء 
للموســـيقى التي ال تحتاج إلى لغة لكي تنتقل 
مـــن دون تحفظ بين الثقافات. ســـيبقى فهمك 
محدودا عن ثقافة شـــعب طالما تعّســـر عليك 
فهم قصائد شعرائه. القدرة الوصفية لشعراء 
البلد هي التجسيد لمدى رقّي الشعب في عصر 

ما. إنه بارومتر صّحة المجتمعات.
ما كان بوسع القارئ العادي 
في الستينات والسبعينات أن 
يقّدر نقديا إن كان شـــعر نزار 
قباني مثال شـــعرا رفيعا أم ال. 
هـــذا ال يهّمه. ولكنـــه بالتأكيد 
كان يحس عنـــد قراءته بأنه 
يمثل روحـــا عصرية تتحدث 
عن تغيـــرات اجتماعية كبرى 

في المنطقة.
تربعـــت المـــرأة فـــي قلب 
حّمـــى  فانتقلـــت  نـــزار  شـــعر 
معرفـــة مـــا يجـــول فـــي صدور 
ارتقى  الجميع.  إلى  النساء 
ألحاســـيس  الناس  فهـــم 
المـــرأة ألن عربة نقل هذه 
األحاســـيس التـــي صنعهـــا 
نـــزار كانـــت محّملـــة بالتفاصيل 
إلى  المجتمـــع  انتبـــه  واألوصـــاف. 
كثـــرة هـــذه التفاصيـــل فغيرت 
أفكاره وتوجهاته وصار للمرأة 
حضور أكبر وأهـــّم. نزار، كما 
تقول نســـاء عصره، قال عنهن 

ما لم يقلن عن أنفسهن.
كانـــت  الشـــعر  حركـــة 
االنفتاح  المجتمـــع.  حركـــة 
الوسطى  الطبقة  وتأســـيس 
وازدهـــار اإلنتـــاج الثقافـــي 
على  انعكست  كلها  والتعليم 
لغـــة الشـــعر وذائقـــة الناس 
القصائـــد  حتـــى  الشـــعرية. 

”الوطنيـــة“ كانت تتغزل باألوطـــان، بنهضتها 
وإخفاقاتها وهزائمها.

لغـــة الحياة هذه لم تكـــن لتروق ألصحاب 
المشـــاريع الدينية. أول من ُكّفر كان الشعراء. 
زحـــف الخطـــاب الديني ليســـتأصل الشـــعر 
مـــن حياتنا ويســـتبدله بالوعـــظ واإلفتاء، ثم 
بالترويـــع والقتل. الحداثة فـــي العالم العربي 
صـــار لها مفهوم آخر يمســـك بناصية التقنية 
الحديثة ويتحدث بلسان قرون سابقة. تويتر، 
الحاملـــة التكنولوجيـــة التـــي تبـــدو وكأنها 
صنعـــت للشـــعر بقصـــر جملتهـــا وتكثيفها، 
صارت منبـــرا لفتاوى الحـــالل والحرام وإلى 

التكفير وترويج الكراهية.
هل ثمة شـــاعر في الخمســـينات كان قادرا 
على أن يكتب قصيدة حقد واحدة؟ انظر اليوم 

األحقاد! كم هي كثيرة ”تغريدات“ 
أزاحـــت ”الحداثـــة“ الســـلفية واإلخوانية 
والخمينية الشـــعر من مفردات الحياة. الشعر 
فيـــه ما يفـــرح القلـــب وهـــذا على الضـــّد من 
مشروع الحزن التاريخي الذي يرّوج له األفراد 

وتعتاش عليه الجماعات اإلسالمية.
الغزل ُفسوق، الموسيقى ُكفر بواح، الغناء 
خطيئة، الفن فعل شيطاني، المرأة عورة. على 
هذه المفردات يعيش الشعر ولهذا فهو العدو.

المســـموح هو اإلمعان فـــي الغرائز؛ طعام 
وتكاثر من خلف الحجب.

احتضـــرت ثقافة الحيـــاة فـــي عالمنا مع 
احتضار الحركة الشعرية وشيخوخة الشعراء. 
ما تبّقى من شـــعراء صار يكتب عن ”القضية“ 
في إعـــالن عن هزيمة اجتماعيـــة كبرى مّهدت 
لحمامـــات الـــدم الحاليـــة. ذوت زهـــرات نزار 

وصمت أنين السّياب.
الحداثة في العالم شـــيء آخـــر يترّبع فيه 
الشـــعر في مكانـــة خاصة بين نبـــض حياتي 
أخالقي وفكري واجتماعـــي وثقافي. حداثتنا 

قتلت الشعر وتريد أن تقتلنا معه.

* كاتب من العراق مقيم في لندن

} أتعرفون أن الخوف من أدوات النحت.
انقطعت عنه منذ عشـــرة أشهر بقرار نابع 
مـــن عمق الجرح. قلت لنفســـي مؤخرا ”حاول 
العـــودة يا ولـــد“ وأعددت لذلـــك، لكنني أحوم 

حول المادة منذ أيام وال أقدم؛ ألنني خائف.
***

”ما كان جالســـا على الصخرة يتأّمل النهر، 
كان الصخرة“

(من رواية ”الشـــاعر“ لكاتب كوري جنوبي 
نسيت اسمه).

***
ســـنة 1958، فـــي بوينس أيـــرس، كان في 

البيت بّراد وامرأة تساعد في شؤون البيت.
انتظرت أّمي حتى ســـنة 1978 حتى جلبت 

لها بّرادا إلى يبرود.
لم أسمعها تشتكي.

***
ســـالمة العقل فـــي تجّنـــب التحليالت لما 

يجري.
اعتدت تأّمل جريان ماء النهر وليس سماع 

ما يقال عنه.
***

ابني باســـم بحث طويال عـــن امرأة ُتنجب 
لـــه طفال ثم ترحل. لم يوّفق (زوجته الحالية ال 
تريـــد اإلنجاب لتحتفظ بـــه). لكن أذكى جواب 
ســـمعته من رفيـــف فـــواز الســـاجر ( قبل أن 

تتزوج): ”موافقة، بس بعطيه الولد الثاني!“.
***

مجرم الحرب طوني بلير يعتذر عن اجتياح 
العراق سنة 2003.

ربما ”غينيس“ في الصفاقة؟ أم في النذالة؟
***

الطاغية األبله: ”مســـتعّد إلجراء انتخابات 
إن ُهزمت داعش!“.

لم يكتشف بعد أنه داعش.
***

كيف لي أن أختبر الندم؟
فكّل ما صادفته في هذه الرحلة جاء نتيجة 
عقلنة وبعض الحمق، فكيف يندم عاقل أحمق؟

***
إلى المتكالبين على الثورة:

هـــل بينكم، يـــا حثالة، من ينكـــر أن ضيع 
وبلـــدات علوية اســـتقبلت نازحين من طوائف 

أخرى؟
أنا علوي معارض للنظام ولست افتراضيا.

***
فـــي مراهقتي كنت أخرج قليـــال مع حامل 
اللوحـــات ألنقل عن الواقع بعض زوايا يبرود. 

كثيرا ما سئلت: ”خير؟ راح يفتحوا شارع؟“.
***

عندما عملت مترجما في السفارة الكوبية، 
وكانـــت آنذاك فـــي الطابق األول مـــن المبنى 
األخير إلى اليســـار من أبو رّمانة، وأنت طالع، 
كنت أخرج للتدخين إلى الشرفة. رأيت يوسف 
زعّيـــن مّرتين (كنـــت ترجمت له مع الســـفير) 
يتمّشى وحده، بال حماية وال مرافقة.. وإن كان 

يلبس الـ“كاكي“ الذي يذّكر بالعسكر.
***

أن تكون بعض أسناني اصطناعية ال يعني 
أنني ال أعّض.

(وبمناســـبة العـــّض، اعتـــرف التشـــكيلي 
المكســـيكي العظيـــم دييغـــو ريفيـــرا أنه كان 
وأصحابه يســـطون في شبابهم على مستودع 
الموتى في إحدى مشـــافي مكســـيكو ليسرقوا 
بعض أعضاء جثث القتلـــى، ألنهم الحظوا أن 
القطط التي تأكل صغار جنسها تصبح أقوى… 

وأنه كان يفّضل أثداء النساء).
***

(بمناسبة النعوات)
رجاء، يوم أرحـــل ال تطلبوا لي الرحمة من 

العدم.
ثم إنني اعتدت صنعها بنفسي.

***
صديق لي غال، جورج قســـيس، اليبرودي، 
حمل لـــي الطمأنينة اليوم. تأّكـــد ووّثق أن 42 
عمال لـــي تركتها في عّمان بعـــد معرض 2012 

مازالت محفوظة.
بقـــي أن أطمئن على األعمـــال المودعة في 

”تجليات“ دمشـــق، بعد أن فقـــدت المئات منها 
في يبرود.

شكرا من القلب يا جورج.
***

أدهشـــني أدونيـــس فـــي إحـــدى مقابالته 
التلفزيونيـــة، قال بمـــا معنـــاه إن المعارضة 
في ســـوريا ســـقطت عندما ”لجأت إلى العنف 

المسّلح!“.
لَم يشرح كيف يمكن إسقاط الطاغية شعرا؟

***
كّل وداع هو موت صغير.

والغيـــاب بال عـــودة موت مكتمـــل ال يترك 
خلفه سوى ما كان.

رحل الزميل عمر حمدي.
التقيتـــه مرة وحيدة، ربما لنصف ســـاعة، 
في بيت علي كنعان فـــي أبوظبي. كانت كافية 
أللحظ توّرم األنا لديـــه، وهو ورم يقتلك وأنت 

حّي.
رأيـــت قليال جدا من عملـــه وكان بّينا لدّي 
أنه تمّكن من األدوات. لكن.. ساءني انتقاله من 

نمط إلى آخر ”حسب طلب السوق“.
ال أعـــرف عن مواقفه شـــيئا، لكن األصدقاء 
برهنـــوا لي في دمشـــق كيف كان ”يســـتعير“ 
بعض التكوينـــات لغاية التفاصيل من فنانين 
أوروبييـــن آخرين. حزنـــت يومها، وأدركت أن 

الخلل يكمن في الفكر.
وربما كان شخصا طيبا ولم أدرك ذلك؟

***
كّل مـــن يرســـل إلّي نتاجـــه، األدبّي 
وغير األدبّي، يغمرني بالسعادة لمجّرد 

ثقته برأيي المتواضع. المشكلة تكمن 
في الزمن، ففي التشـــكيل، مثال، ربما 
أكتفي برؤية ثالثـــة أعمال (ليس عبر 

الصـــور) ألعطـــي رأيي وذلك يســـتغرق 
مّني لحظة (برهة إن شئتم) أما قراءة مئات 

لشـــخص  الصفحـــات 
القراءة  بطـــيء  مثلي 

بطيء قد ال تتيح لي 
قراءة كّل شيء.

شكري  أكّرر 
لـــكل مـــن وثق 
الجيـــد  بـــي. 

سيبقى جيدا معي أو من دوني.
***

أحكيت لكم كيف صّلبت امرأة مسيحية في 
الحسكة إذ رأتني فجأة؟

كنت أشبه المسيح.. على ما بدا.
***

في بيتنا الدمشـــقي، في حي المزرعة، كنا 
نضع شجرة عيد الميالد لألوالد.

زارنـــا أبي (المؤمـــن) واســـتاء لذلك. قلت 
له ”هـــل النجمة السداســـية نجمـــة اليهود؟“ 
أجابنـــي ”طبعا“ فســـألته ”ولمـــاذا تزين أقدم 
مآذن الجامع األموي؟“. أصيب بحيرة فأكملت 
”شجرة الميالد تقليد سكاندينافي معروف قبل 
األديان وأن المســـيحية استعارته كتعبير عن 
الفرح، ثم أن االحتفال بمولد السيد المسيح ال 

يعارض اإلسالم ألنه من األنبياء“.
ال أعرف مدى اقتناعه بشـــرحي، لكن، لعله 

فّكر في األمر.

* نحات وكاتب من سوريا مقيم في غرناطة
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الحداثة القاتلة

قصيدة حقد واحدة

كنت أشبه المسيح

أنا النحات الخائف في غرناطة

الثقافي

لطفية الدليمي

هيثم الزبيدي

عاصم الباشا

} يســـتحيل عليك في البالد العربية أن تطل 
من شـــرفة الســـعادة وأنت مصاب بمتالزمة 
الثقافـــة cultural sendrom، الزمـــن متعجـــل 
للقاء المحللين السياســـيين الســـعداء على 
منصات الخطابة، ومروجي الشعارات وهواة 
اإلفتاء وأنت أيهـــا المثقف أصابعك من قش 
ودمك غيمة لغة، أنت بقايا شـــمع اتقد وسال، 
شمع كثيف يتشكل من عشـــوائية االحتراق، 
ويتخذ له أشـــكاال جمالية، واضحة المعالم، 
أو مشوشـــة بهيولـــى إبداعيـــة أو ابتـــكار 
رؤيـــوي، وألنـــك مولع بالجمال قـــد تتخذ لك 
هيئة طائر غرنوق أو زهرة أوركيد أو شـــكل 
رجـــل وامـــرأة متعانقين، تتصـــدى لك قبائل 
التأويـــل وجماعات الحســـبة ويتنافس على 
اإلطاحـــة بك من ظننتهم أولياء األمس ورفاق 

المكابدة.
كيـــف ال تكون ســـعيدا وأنت مثقف عربي 
محمـــي بـــدروع واقيـــة مـــن وجـــع الحرية 
ومحـــروس بعشـــرات األعيـــن واآلذان خوفا 
عليـــك من انحـــراف الفكرة أو جنـــوح العقل 
إلـــى المحاججـــة أو الســـؤال؟ ويفترض بك 
أن تنـــأى عـــن كل جدال وال ترتاب في شـــيء 
وتعتمد يقينيـــات مطلقة وإال رميت باالرتداد 
أو اتهمت بما هو أشـــنع منه.. كيف ال تكون 
ســـعيدا وأنت مثقـــف عربي يـــذرف الكلمات 

واألفكار في العراء؟
كيـــف ال تكـــون مثقفـــا عربيـــا ســـعيدا 
والحـــروب ونزاعات الساســـة تهمشـــك في 
الزوايـــا والعتمـــات، والســـالم الخاطف بين 
حرب وحـــرب ال يراك إال في نســـق الجماعة 
أو الحزب أو الطائفة أو الفئة، فإذا كنت فردا 
بال تمائم قبلية وال شـــارات حزب وشعارات 
جماعـــة وإمكانـــات فئـــة يســـتبعدك ســـادة 
اللحظـــة، وصباحا تفطر بفتـــوى تقول بعدم 
جواز دوران األرض، ومســـاء تتعشى بأخرى 
تكّفر مـــن قال بنظرية دارويـــن أو قال بأصل 
الكون من البيغ بانغ االنفجار العظيم او كتب 
نصـــا في مديح الحـــب. ونصوصك يتداولها 
التجـــار وبياعـــو األرواح، وحياتـــك لم تكن 
تعني أحـــدا منهم وكتابك ملقـــى على قارعة 

الفقد، ألست سعيدا حتى في موتك؟
بطـــٌر أنـــت، لـــك أن ترضى وترتـــل حمدا 
لألقـــدار التي جعلـــت منك مثقفـــا عربيا من 

أسعد خلق الله..
كيـــف ال تكـــون مثقفا ســـعيدا وســـريرك 
وقميصك ولعبة طفلك تباع في مزاد الحسبة 
وتبدد كلماتك في الســـاحات ويستولي على 
بيتك مجاهدو الكراهيـــة وتجار المنبوذات؟ 
كيف ال تكون مثقفا عربيا سعيدا وأنت تتعثر 
بالكتب المحروقة في ساحات مدنك؟ ويصلب 
فـــي وضـــح ظهيرتك تمثـــال شـــاعر، ويحكم 
بالموت على تمثال امـــرأة في معهد للفنون؟ 
كيـــف ال تكون مثقفـــا عربيا وســـعيدا وأنت 
شـــخص ملتبس بين هويات شتى؟ المطلوب 

أن تكون من عرق نقي، من أنت؟ تقول:
- أنا نفسي وأنا اسمي..

تتوهم انـــك تعرف من أنت وهم يؤولونك 
كما تتمنى الشـــبهات وكما يتـــراءى في بؤر 

الريبة من ظلمات..
- ال، لســـت من هذا الحي، هنا حي مغلق 
لطائفة وعشيرة ودين، فإما أن ترحل في مهلة 
يومين أو تقتل علنا أو تدفع الجزية عن لونك 

أو معتقدك.
طب قلبا وعش بأمان فأنت األســـعد بين 
مثقفي هـــذه الدنيـــا، ألنك إما 
محمي في سجن أو محكوم 
بالصمـــت المطلق كالصفر 
المطلق، أو مشرد من وطنك 
تتعثـــر بنظـــرات عنصرية 
وكلمات بغـــض معلن. عش 
كما تؤمر واكتب كما يتطلب 
قانون الخـــوف، وتنازل عن 
اســـمك أحيانا واســـتبدل باللغة 
همهمة ونشيجا وأوصد نافذة العقل 
وترجل من أحالمـــك وانكر كلماتك إنكارا فال 
يقـــام عليك الحـــّد. بطٌر أنت، لماذا ال تســـعد 
وأنت على هـــذا القدر من األهمية بين 
النـــاس؟ وثمة مـــن يهتم بأمـــرك بعد 
المـــوت وتكتب عنك المرثيات وتبكيك 

فضائيات األوطان السعيدة؟

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

تبكيك فضائيات 

األوطان السعيدة

يي

ال جدا من عملـــه وكان بّينا لدّي 
ألدوات. لكن.. ساءني انتقاله من 
ي

حسب طلب السوق“.
ن مواقفه شـــيئا، لكن األصدقاء 
ي دمشـــق كيف كان ”يســـتعير“
ـات لغاية التفاصيل من فنانين 
رين. حزنـــت يومها، وأدركت أن 

ي الفكر.
شخصا طيبا ولم أدرك ذلك؟

ســـل إلّي نتاجـــه، األدبّي 
بالسعادة لمجّرد  غمرني
تواضع. المشكلة تكمن
التشـــكيل، مثال، ربما

الثـــة أعمال (ليس عبر 
ــي رأيي وذلك يســـتغرق 
هة إن شئتم) أما قراءة مئات
رق ي و يي ر ي

لشـــخص 
لقراءة 

ح لي 

ي
ق
د

فكر في األمر.
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أو معتقدك.
طب قلبا وعش بأمان فأنت األســـعد ب
مثقفي هـــذه الدنيـــا، ألنك 
محمي في سجن أو محك
بالصمـــت المطلق كالص
المطلق، أو مشرد من وط
تتعثـــر بنظـــرات عنصر
وكلمات بغـــض معلن. ع
كما تؤمر واكتب كما يتط
قانون الخـــوف، وتنازل ع
اســـمك أحيانا واســـتبدل بالل
همهمة ونشيجا وأوصد نافذة الع
ف وترجل من أحالمـــك وانكر كلماتك إنكارا
يقـــام عليك الحـــّد. بطٌر أنت، لماذا ال تســـ
من األهمية ب وأنت على هـــذا القدر
النـــاس؟ وثمة مـــن يهتم بأمـــرك ب
المـــوت وتكتب عنك المرثيات وتبك

فضائيات األوطان السعيدة؟

* كاتبة من العراق مقيمة في عم

النـــاس أّوال ثم ألقى في
لتأكيد لمنبر جامع ولكن
شـــاعر الحضور مختلطة
و محســـوب على الدين
ل وبهجة يصاحبان مثل

بين قصيـــدة الغزل ض
بة االبن ربمـــا يلّخص
ز ي بي

نعيشـــها اليـــوم. جيل 
ا جميال كان للشـــعر

وجيل من األبناء 
اة إّال من خالل 
ب يوجي

زمت.
 المشهد أنه
صمة غربية. 
 في الكثير 

يـــرة. كيف 
جيليـــن  ن 
أقـــّل  األول 
ي جي

نتمـــي إلى 
قة وما قبل 
ى إ ي

ت واإلعالم 
حداثـــة  ــر 
متســـامح ل 

وجيل  ة، 
رم 
ع؟

ب ي ا كر ش بدر ر، ش ديوان راء كتب ا
ذلك الزمن يقرأون الشعر،  مثال. كان الشباب في
شـــعرهم أو شـــعر اآلخرين لبعضهم البعض. 
شباب اليوم ال يشترون الكتب أصال أو يقبلون 
بنهم على كتب الغيبيات واألدعية 
واإلفتاء. حّلـــت حلقات الدروس 
ي و يبي ب ى بم

الدينية بدال من حلقات الشعر. 
كل شـــيء بدال  حّل اإلفتاء في
ر ب ي ي

ك
في الس
يقّدر ن
ي

قباني
هـــذا ال
كان ي
يمثل
عن تغ
في الم
ترب
شـــعر 
معرفـــة م
النس
فه
الم
األحاس
نـــزار كانــ
واألوصـــاف.
كثـــرة ه
و أفكاره
حضور
تقول نس
ما لم ي
ح
حركـ
وتأس
وازده
والتع
لغـــة 
الشـــعر * تخطيط: ساي رسحان

* تخطيط: ساي رسحان



13 33األحد 2015/11/01 22

الثقافي

األحد 122015/11/01 1122

الثقافي

صنصال وقدور كاتبان عربيان في مجمع «الخالدين» بباريس
األكاديمية الفرنسية عينها على المغرب الكبير

الروائي الجزائري بوعالم صنصال
من معارضة الدكتاتورية في الجزائر إلى مباركة االحتالل اإلسرائيلي

جائزة

بوقدور وصنصال. فوزهما حدث أدبي كبير للمغرب العربي والثقافة العربية.

بو عالم رمضاني: لغة الصدمةهادي قدور: رواية األعاجيب الشرقية

}  بعـــد فـــوزه بالجائزة الكبـــرى لألكاديمية 
الفرنسية مؤخرا  تؤكد عدة جهات في فرنسا 
أن بوعالم صنصال مرشـــح بقوة لنيل جائزة 
الكونكـــور الشـــهيرة  علـــى روايتـــه ”-2084 
نهايـــة العالم“ لهذا العام . مما الشـــك فيه هو 
أن  الروائـــي الجزائـــري الفرانكفوني بوعالم 
صنصال ، الحائز على شـــهادة الدكتوراه في 
االقتصـــاد والذي شـــغل ســـابقا منصب مدير 
بـــوزارة الصناعـــة الجزائريـــة قبـــل أن يقال 
ويصنف كشـــخص غير مرغوب فيه، شخصية 
أدبيـــة مهمة في خريطـــة األدب الناطق باللغة 
الفرنســـية في الجزائر، وفي الســـاحة األدبية 
الفرنســـية أيضـــا. وقدر صدرت لـــه في ظرف 
قياســـي مجموعة من الروايـــات التي وضعته 
ضمن  طليعة الروائيين البارزين في المشـــهد 
األدبـــي الدولي منها “ قســـم البرابرة 1999 م“ 
و“حراقـــة 2005 م“ و“قريـــة ألمانية“ و“-2084 
نهايـــة العالـــم“ وغيرهـــا 2015 م . وفضال عن 
هذا الزخـــم الروائي فقد نـــال صنصال كثيرا 
مـــن الجوائـــز األدبيـــة ذات الطابـــع الدولي 
تثمينا لموهبته منها جائزة المكتبات للسالم 
بألمانيا وأخيرا الجائـــزة الكبرى لألكاديمية 

الفرنســـية مناصفة مع الكاتـــب الهادي قدور 
التونسي األصل.

الفرنســـية  األكاديميـــة  جائـــزة  وتعتبـــر 
مـــن الجوائـــز المرموقـــة التي تمنـــح للكتاب 
الفرنســـيين والفرانكفونييـــن الكبـــار، وقـــد 
فاز بهـــا منذ ســـنوات الروائي والمســـرحي 
والشـــاعر الجزائري كاتب ياسين تقديرا لفنه 
الروائـــي وخاصة روايته الشـــهيرة ”نجمة“. 
وفـــي الحقيقة فـــإن موقع الروائـــي صنصال 
األدبـــي ال يمكن أن يفهم إال في ســـياق األدب 
الفرانكفونـــي الجزائـــري المثيـــر للجدل منذ 
االحتالل الفرنســـي للجزائر إلـــى يومنا هذا، 
وفي هذا الســـياق فإن هذا الطـــراز من األدب 
المكتوب باللغة الفرنســـية  قـــد أثار وال يزال 
يثيـــر الكثير مـــن النقاش فـــي الجزائر حول 
”جزائريتـــه“ إذ هناك من يعتبره أدبا فرنســـيا 
كتبه جزائريون بلغة المحتل ســـابقا، وهناك 
مـــن ينظـــر إليه على أنـــه ال يعبر عـــن الهوية 
الفرنســـية  واالجتماعية  والتاريخية  الثقافية 
بل هو ينطـــق بالروح الوطنيـــة وخاصة كما 
في أعمال كاتب ياســـين، وآسيا جبار، ومحمد 
ديـــب وطـــاوس عمـــروش، ورشـــيد ميموني، 
ورشـــيد بوجـــدرة وغيرهم. ويالحـــظ أن هذه 
األســـماء المذكورة قد تميزت مواقفها بشـــكل 
عام باالنحياز لقضايا التحـــرر العالمي منها 
حركـــة الشـــعب الفلســـطيني، وبالوقوف إلى 

جانبهـــا  من أجـــل التخلص من كافة أشـــكال 
االســـتعمار ولكن بوعالم صنصال قد شّذ عن 
هـــذه القاعدة وقبل الذهاب إلى إســـرائيل في 
عام 2012 م وشـــارك هناك فـــي تظاهرة ثقافية 
إســـرائيلية انعقدت بالقدس ونظمت بمناسبة 
احتفال الكيان الصهيونـــي بذكرى قيام دولة 
إسرائيل. وأكثر وفي الحقيقة فإن صنصال لم 
يكن الشخصية الجزائرية الوحيدة التي زارت 
إســـرائيل بل فقد فعلت الشـــيء نفسه السيدة 
خليـــدة تومي عندمـــا كانت في قيـــادة حزب 
التجمـــع من أجل الثقافة والديمقراطية، ورغم 

هذا السلوك فقد تقلدت منصب وزيرة الثقافة.
ومن المعروف أيضا أن الروائي صنصال 
قـــد تجرأ في عـــام 2014 م وشـــارك في ألمانيا 
في حوار مع الناشر اإلسرائيلي ”أفي يريمر“ 
الذي كان سفيرا للدولة العبرية لدى ألمانيا في 
السابق. إن هذه المواقف التي اتخذها الروائي 
بوعـــالم صنصال تبدو بوضـــوح أنها ال تليق 
بشخصية أدبية جزائرية خاصة وأنها مواقف 
مستفزة لمشاعر الشعب الجزائري وتتعارض 
كليـــة مع موقـــف هذا الشـــعب الـــذي يرفض 
االحتالل اإلســـرائيلي غير الشرعي لفلسطين، 
كما تتناقض جذريا مع معارضته لدكتاتورية 
النظام الجزائري وللتطرف اإلسالمي معا، إذ 
ال يعقل مـــن هذا الروائي أن يقـــوم على نحو 
متزامن بمعارضة دكتاتورية محلية، وبمباركة 
االحتالل اإلسرائيلي الذي هو فعل دكتاتوري 
بامتيـــاز. والجدير بالذكر هنا هو أن صنصال 
لم يدل بـــأّي تصريح يعارض فيه تدخل  وزير 
خارجية إســـرائيل الذي نقلـــت وكاالت األنباء 
الدوليـــة أنـــه ”انتقل خصيصا إلى بروكســـل 
وفي مقر االتحـــاد األوروبي تحدث مع نظيره 
الفرنســـي وطلب منه دعم الكاتـــب الجزائري 
صنصال“. إلى جانب هذا فقد وصف صنصال 
”زيارة المغني والمعـــارض األمازيغي المقيم 
في فرنسا فرحات مهني للكنيست  اإلسرائيلي 
بالخطوة الشجاعة“ وفضال عن كّل ما تم ذكره 

فإن الروائـــي بوعالم صنصال لـــم يصدر أي 
بيـــان يكذب فيه الخبر المتـــداول أنه قد تلّقى 
مبلغا ماليا مهما من يهودي سويســـري قدره 
15 ألـــف أورو بعـــد أن حرمته الـــدول العربية 
مما يعني أن هذا  من ”جائزة ســـفراء العرب“ 

الخبر صحيح.

} كانت تقرأ الكتب بالعربية أكثر مما تقرؤها 
بالفرنســـية، وهذا ما طمأن أباها، ولكنه أيقن 
فـــي النهايـــة أن بعـــض الكتب العربية أشـــد 
خطرا من الكتب الفرنســـية. اسمها رانية، في 
ســـن الثالثة والعشـــرين، ذات جسد منحوت، 
وعينين لوزيتين، تلك ابنة سي مبروك، مبروك 
بالمجـــدوب، بورجوازي كبير مـــن العاصمة، 
ووزير ســـابق للباي. كانت أرملة، مات زوجها 
وهي في التاســـعة عشـــرة، كان وسيما، وكانا 
يحبـــان بعضهمـــا بعضا، وكان لـــه هو أيضا 
شـــغف بالكتب، ولّما كان يزيد على ذلك شغفه 
بالقتـــال، فقد هلك فـــي فرقعة قذيفـــة مدفعية 

بمقاطعة شمباني.
عـــادت تعيش في بيت أبيها الذي يصادف 
أن يقول ”لقد فقد كلٌّ منا نصَفه“. بعد عام، بدأ 
يبحث لها عن عريس. لم تكن ترفض الُخّطاب 
”إذا أردت أن أتزوج هذا األحمق، فسوف أبدي 
الطاعة“، وكان األب هو الذي يكاد يذرف الدمع 
ألن ابنته تضيف ”ســـيكون ذلك مثل.. قبٍر قبل 

الموت“. وكان األحمق ُيرفض.
عندما يتقدم رجل آخـــر، تنعته دون تردد، 
عنيـــف، أدرد، أو غير نظيف اليد، أو انتهازي. 
لم تكن تعـــدم تفاصيل. وكانت مع ذلك تطمئن 
أباها، ســـوف تجد في النهاية رجال يناسبها. 
كان قلقا ألن لها ما يشـــبه العاهة، فهي أطول 
قامة من معدل قامة الرجـــال، تحتمل نظرتهم 
في هيئة من كّن، منذ الطفولة، يحملن قفة على 
رؤوســـهن. القفة لم ُيرغمها عليها أحد، كانت 

تريد أن تفعل ما تفعله الخادمات.
لكـــي تحثهـــا علـــى أن تكون أقل تشـــددا، 
نطقـــت خادمتها العجوز مـــرة بمثل ”التفاحة 
اللـــي تطيح في األرض، ياكلها الدود“. أجابت 
أنها ليســـت ثمرة. أما الكتب، فكانت تتناقش 
حولها مع أبيها مثلما كانت تفعل مع زوجها، 
ولم تكن تريد أن تصبـــح زوجة لرجل يطلبها 

بالتخلي عنها.
طيـــب، أخو رانية األكبـــر، كان يدفعها هو 
أيضـــا إلى الـــزواج من جديد. اقتـــرن بامرأة، 
مـــن أســـرة أكبر مكانـــة من أســـرتهم، تجبره 
علـــى االمتثـــال لها. ”لقـــد أخفق فـــي زواجه، 
تقول رانية، ويصّر أن يكون زواجي أنا أدهى 
وأمّر“. كان أبوها يحميها، ولكنه ال ينســـى أن 

طيب سوف يرث النفوذ ذات يوم.
العـــم  طلـــب  شـــتاء 1920،  أواســـط  فـــي 
عبدالســـالم، أحـــد المالكيـــن فـــي ضواحـــي 
نحبس، وهـــي مدينة في الجنـــوب، من رانية 
أن تأتي لتســـيير بيته: زوجته مريضة، لزمت 
الفراش. قبلت رانية، وأعرب ســـي مبروك عن 
موافقتـــه، وقـــد ارتاح أن يراهـــا تبتعد بعض 
الوقـــت عـــن أماكن الحـــزن، وضغـــوط طيب، 
وبعـــض الصديقـــات الالتـــي كان أزواجهـــن 
يزدادون معاداة للحماية التي فرضتها فرنسا 

على البالد.
كانـــت رانيـــة تحـــب الضيعـــة، فغالبا ما 
قدمت إليها لتشم الهواء النقي منذ أن تعلمت 
المشي، وقد غرست شجيرات، وساقت عنزات، 
وحفرت ترعا، وحصدت الشعير بالمنجل. لقد 
أقامـــت زمنا طويال في شـــجرة تين ذات كوخ 

وأرجوحـــة، إلى أن جاء يوم قّررت فيه خالتها 
أن ذلـــك لم يعـــد مالئما، فعوضـــت اإلقامة في 
الشـــجرة بسروح عبر الحقول، إذ كانت تعرف 
أقصى ركن في هكتارات الملكية التســـعمائة. 
وانتهـــوا إلى منعهـــا من التجـــول فيها دون 
أن تكون مكســـوة بطريقة محتشـــمة وورعة، 

ومصحوبة بخادمتين.
لم تعـــد إلى الضيعـــة منـــذ زواجها. جاء 
عمها الســـتقبالها في محطة القطار بنحبس. 
جالت بالســـيارة ”هذه رينـــو؟ - تهتمين بهذه 
األشـــياء؟ ســـأل العم. - األرملة يمكن أن تهتم 
بأشياء شرعية. - هي شرعية للرجل ال للمرأة. 
- الســـيارة، لعلها هي التي ســـتجعلني أقبل 

الزواج مرة أخرى“.  
كانـــت تجيب! قـــال العم في نفســـه إن من 
األفضل إرجاعها مـــن حيث جاءت، ولكن دون 

أن يسيء إلى أخيه. سوف ينتظر.
قّبلـــت خالتهـــا، وســـألت عمها عن اســـم 
الطبيـــب الذي يعالجهـــا. ”الدكتـــور بانيون. 

– هذا جـــزار! – يقـــول إنها اآلن أحســـن حاال. 
- برتومييه ال يـــزال هنا؟ جيء به.“ كان أمرا. 
وصف لهـــا الدكتـــور برتومييه وهو مســـوّد 

السحنة مهدئات أوجاع. 
واصلت رانيـــة إصدار األوامـــر. كانت قد 
أمســـكت الخدم بيدها. ”سوف تعتنين بكل ما 
يخـــص البيت، مثل زوجتي، قال عبدالســـالم، 
وأنـــا ســـأواصل االعتناء باألرض والماشـــية 
والبيع“. وســـرعان ما أدركت أن المرأة كانت 
تعتني أيضا باألرض والماشـــية والبيع، وأن 
الناس هنا يخشـــونها أكثر مـــن زوجها. هنا 
أيضا، أصبحت األرملة الشـــابة ال غنى عنها. 

ال أحد يتصرف في األرقام مثلها.
وبينمـــا كانت تؤّمن إدارة شـــؤون البيت، 
كان باســـتطاعة عمهـــا أن يواصـــل انصرافه 
إلى المهم : حصص األدبـــاء، وكذلك حصص 
الندامى، التي كان ينظمها في بيته مرتين في 
األسبوع، في شـــكل مجلس متنوع، من رجال 
هم أنفســـهم متعـــددو المشـــارب، محافظون 
يبّجلون  عقالنيـــون  باإلصالحات،  مقتنعـــون 
األولياء الصالحين حالما ينذر مرض السكري 
عندهـــم بتهديد. ”رســـالة التوحيد“ قالت ذات 
صبـــاح وهـــي ترتب الكتـــب التـــي بقيت في 
الصالون وســـط القوارير. وأردفت أمام ذهول 

عمها ”أليس ما هو مكتوبا على الغالف؟“.
لم ينخدع العم، كانت تعرف ما بين يديها، 
رســـالة التوحيد لمحمد عبـــده، المصنف في 
خانـــة اإللحاد.. اعتراه دوار. أمر بفتح حقائب 
ابنة أخيه، فوجد فيها روايات مصرية تتحدث 
عن حريـــة المـــرأة.. مجموعة من منشـــورات 
هاشـــيت لكتاب كبار، روســـو، هوغو.. وحتى 
”درس فـــي الفلســـفة الوضعيـــة“! كانـــت ابنة 
أخيـــه تريد أن تعرف أكثر مـــن الرجال، وهذا 
ليـــس باألمـــر الحســـن ال بالنســـبة إليها وال 
بالنســـبة إلى العائلة. جـــازف بمكالمة أخيه. 
”فـــات األوان، قـــال له ســـي مبـــروك، تريد أن 
أمنعها من القراءة؟ أن أعنفها؟ أحبسها؟ أردت 
أن تكـــون لي بنٌت رائعة، لقد كبرت.. كيف حال 
زوجتـــك؟“ كان الحديث طويال، انتهى في جو 

من البرود.
أعلم العم زوجتـــه أن رانية تعد حقائبها، 
وتعود إلـــى العاصمة. لم تقل الخالة شـــيئا، 
فليس للمرأة إال اإلذعان. ولكن نظرتها أربكت 
زوجها: غشـــاء الموت. ال نستطيع شيئا أمام 
مـــا يمرره الموت فـــي عيون النســـاء. لطالما 
هددناهن به، ومنذ ذلك الوقت وهو هنا، يحرك 

تجاعيده خلف أدنى عالمات رضوخهن.
أصعب شـــيء كان الحصـــول على موافقة 
رانيـــة بالبقاء. ”أبي لن يرضى بأن أعامل مثل 
أخيـــرا قال العم ”ال أرغمـــك.. هذا من  كيس!“ 
أجلها هي. – من أجل من؟ – من أجلها هي و.. 
من أجلنا نحن جميعـــا“. قبلت رانية وغادرت 
الصالون مســـتولية في مرورهـــا على أعمال 
جمـــال الديـــن األفغاني، مصلـــح خطير آخر، 
ولزوميـــات المعري، الشـــاعر. ”قل ألصدقائك 

إني سأعيدها.“ ولم تفعل.

ترجمة أبو بكر العيادي

كانت ابنة أخيه تريد أن تعرف أكثر من 
الرجال، وهذا ليس باألمر الحسن 

ال بالنسبة إليها وال بالنسبة إلى العائلة. 
جازف بمكاملة أخيه. {فات األوان، 

قال له سي مبروك، تريد أن أمنعها من 
القراءة؟}

} فـــي مئويتها، ذهبـــت جائـــزة األكاديمية 
الفرنسية الكبرى للرواية لكاتبين من المغرب 
الكبيـــر، همـــا بوعـــالم صنصـــال (الجزائر) 
وهـــادي قـــدور (تونـــس)، اللـــذان اقتســـما، 
الخميـــس الماضي، الجائـــزة مناصفة، وناال 
تشريفا سبقتهم إليه أسماء مهمة، على غرار 

فرنسوا مورياك وباتريك موديانو.
الماضـــي،  أغســـطس  منتصـــف  منـــذ 
واقتراب موعـــد الّدخول األدبي في فرنســـا، 
طغـــى الحديث عن روايتيـــن اثنتين (من بين 
589 روايـــة صـــدرت)، وهمـــا: «2084.. نهاية 
و«المتفّوقون»  صنصـــال  لبوعـــالم  العالـــم» 
للهـــادي قدور، وســـّخر ناشـــرهما (غاليمار) 
كل مـــا يملك مـــن إمكانـــات بشـــرية ومادية 
للترويـــج لهمـــا، وظهرت، في وقت قياســـي، 
قـــراءات نقدية إيجابية عن الّروايتين في أهم 
الّصحف (لوموند، لوفيغارو، ليبيراســـيون)، 
وصـــار الكاتبـــان مـــن المطلوبين جـــًدا في 
البرامـــج الثقافيـــة، الّتلفزيونيـــة واإلذاعية، 
وفي المواعيد اإلخبارية، ثّم ســـطع اسمهما 
في القوائـــم األولية لترشـــيحات أهم جوائز 
الخريف (غونكور، رينودو، فيمينا)، ليفتتحا 
موســـم 2015 بجائزة مشـــتركة، مـــع إمكانية 
حصولهمـــا، في األيام القادمـــة، على جوائز 

أخرى.

بوعالم صنصال 

مقاومة من الداخل وأخرى من الخارج

 تاريخًيا، ظّلت عالقـــة الكاتب الجزائري 
باللغة الفرنسّية ملتبســـة، ف«غنيمة الحرب» 
كمـــا عّبر عنهـــا كاتـــب ياســـين تحّولت إلى 
مرادف لالنتمـــاء ولأليديولوجيا، ومن يكتب 
بالفرنســـية، فـــي الجزائـــر، ســـيجد نفســـه 
خاضًعا لقراءات «ما وراء أدبية»، ولم يســـلم 
بوعـــالم صنصال (1949)، الذي وصل متأخًرا 
إلـــى األدب، من هـــذه الّنزعـــة المحلية، التي 
تّتجـــه نحو تجريد النـــّص الّروائي من قيمه 

الجمالية، وتنظر إليه وفق مقاربات ذاتية.
منذ روايته األولى «قسم البرابرة» (1999)، 
أحدث صنصال خلخلة في الرواية الجزائرية، 
وهو الخارج من عباءة رشيد ميموني (1945-
1995)، حيث كّرس جهده فـــي إعادة مراجعة 
الّتاريـــخ الفردي، ثـــم الّتاريـــخ الجمعي في 
بلده، تجّنب الّســـقوط في المدائح المتعارف 
عليها، وحاول، بهدوء، هدم «المقّدسات» التي 
صنعتها البروباغندا الّرسمية ودافعت عنها 
منـــذ 1962. وقـــّدم ملمحا مغايًرا لشـــخصية 
الجزائـــري، ُمجرًدا إّياه مـــن هالة «البطوالت 
المزّيفة» التي آمن بها كثيًرا من دون مساءلة 

أو نقد.
روايـــة صنصـــال األولـــى وضعتـــه على 
خّط المواجهـــة مع مواطنيـــه، الذين لم يرق 
لهـــم الّنظر إلى مشـــهدهم الهزلّي كما صّوره 
صنصـــال، ووضعت كاتبها على عتبة تجربة 
أدبية ســـجالية، بعدما عاش ســـنوات طويلة 
في الجامعة، معلقا في بين أقســـام الهندسة 
ثم االقتصـــاد، لتتلوها ثـــالث روايات أخرى 
لم يكـــن لها صدى مثل األولى، حتى جاء عام 
2008، حيث أصدر رواية أخرى صادمة، كّلفته 
بداية القطيعة الحقيقية مع الّدوائر الّرسمية 

في البلد، وهي رواية «قرية األلماني».
فـــي هـــذه الروايـــة يحكي صنصـــال عن 
ضابط ســـابق فـــي الجيش الّنـــازي، يفّر من 
ألمانيـــا بعد الحرب، نحـــو تركيا، ومن هناك 
ُيســـافر إلى مصـــر، ويرســـله الحًقـــا جمال 
عبدالّناصـــر إلـــى الجزائر لمســـاعدة جيش 
الّتحريـــر الوطنـــي، يســـتقر في قرية شـــرق 
البلد، وينضّم للّثورة، ويدخل في اإلســـالم ثم 
يلقى مصرعه، في الّنهاية، على يد واحدة من 

الجماعات اإلسالمية سنوات التسعينات.
الروايـــة جاءت من خالل مذكـــرات تركها 
البطل ووصلت إلى ابن له، والذي ســـينتحر 
بعدما علم بماضي والده الّنازي. حين صدور 
الروايـــة، ومـــا رافقها من اســـتقبال مهّم في 
الميديا الفرنســـية، تحّرك «التّيـــار الوطني» 
لنقـــد الّطرح الذي ذهب إليه النّص، وتبرأ من 
كّل عالقة للثـــورة الجزائرية مع النازية ومع 
نازييـــن ســـابقين (علًما أن مراجـــع تاريخية 
تؤكد لجوء ضباط نازيين لدول عربية تجنبا 
للتصفيـــات الجســـدية التـــي تلت مباشـــرة 
الحـــرب العالميـــة الّثانيـــة)، وظـــّل بوعالم 
صنصال متمســـكا برأيه، ومصرًحا، في أكثر 
من مرة، أن الرواية مستقاة من قّصة حقيقية.

شارع داروين

وفـــي 2011، في لحظة اشـــتعال الّشـــارع 
العربي بالحراك الّشبابي، الذي لم يصل إلى 
الجزائر، وبداية ســـقوط األنظمة السياســـية 
القديمة، أصدر رواية «شـــارع داروين»، التي 
واصل فيها الكاتـــب مراجعاته لتاريخ البلد، 
ليكتـــب بورتري امرأة فـــي لحظة االحتضار، 
ثـــم يعود إلـــى ماضيها من خـــالل واحد من 
أبنائها، ويســـرد كيف كانت تسّير ماخوًرا ثم 
صارت سيدة أعمال، والتقت بالرئيس جمال 
عبدالّناصر وأحمد بن بلة، وساهمت بجهدها 
ومالها في الّثورة التحريرية، وهي رواية نال 
عنها «جائـــزة الّرواية العربيـــة»، في دورتها 

األولـــى، التـــي تبناها معهد العالـــم العربي، 
ولكـــن قبل أيام من تســـلمه الجائزة نفســـها 
قّرر الكاتب نفســـه زيارة إســـرائيل، لحضور 
مهرجـــان أدبـــي، لينزلق بســـبب حماســـته 
المفرطة، ويجد نفســـه «شخصا غير مرغوب 
فيه» في بلده األّم، ويتعّرض لهجمات عنيفة، 
فـــي بعض الّصحف، ومنعا له من حضور أّي 
واحـــدة من الّتظاهـــرات الثقافية الّرســـمية، 
هكذا واصل حياته على الهامش، في الجزائر، 
وتحّول إلى واحد من األسماء األكثر مقروئية 
في أوروبا، نظيـــر أيضا خرجاته الراديكالية 

تجاه حركات اإلسالم السياسي.

نهاية العالم

قبـــل شـــهرين من اليـــوم أصـــدر روايته 
األخيـــرة «2084.. نهايـــة العالـــم». فـــي هذه 
الروايـــة يطفو ظـــّل «1984» لجـــورج أورويل 
كضيف ثقيـــل، كان من الممكن الّتخلص منه، 
أو ربما أراد صنصـــال، عن قصد، الّربط بين 
روايته وأورويل من منطلق ترويجي ال أكثر.

فـــي «2084» يجد القارئ نفســـه في مملكة 
«أبيســـتان» التـــي يحكمها «أبـــي»، ويعيش 
سكانها في قطيعة مع تاريخهم ومع ما يوجد 
خلـــف حدودهـــم، هـــي مملكة تهيمـــن عليها 
األصولية، وال يستطيع أّي واحد يعيش فيها 
الّتفكيـــر خارج الجماعة، هـــي رواية تتقاطع 
جزئيـــا مـــع «خنـــوع» لميشـــال ويلبـــاك في 
نظرتها المتشائمة لمســـتقبل تحكمه عصبة 
دينية، حققت مبيعات معتبرة منذ صدورها، 
لكنها سقطت، في الجولة األخيرة من الّسباق 
نحـــو الجائزة األهّم: غونكـــور، التي ما يزال 

الّروائي هادي قدور يمني نفسه نيلها.

هادي قدور ال يترك الكرسي فارغا

فـــي تونس، الوضع مختلف قليال، فعالقة 
الكاتب التونسي بلغة المستعمر القديم تبدو 
أقـــل حرًجا، ولكن بالمقابـــل، حضور الرواية 
التونســـية في المشهد الفرانكفوني ظّل لمدة 
طويلة حضوًرا ثانوًيا، منذ المؤسســـين، مع 
ألبيـــر ميمي مثال، وروايته األولى «1953»، ثم 
الجيل الثاني، مع عبدالوهاب المؤدب، الذي 
أصدر رواية الفتة عام 1979 «طالسم»، قبل أن 
ينســـحب للّشعر ثم للمقاربات الفكرية، وعلى 
العكـــس منـــه، انتقل هادي قـــدور (1945) من 
الّشعر إلى الّرواية، فأصدر عدًدا من الدواوين: 
«نهاية موســـم قطاف العنب» (1989)، «كرسي 
فـــارغ» (1992) و«عبـــور إلـــى لوكســـمبورغ» 
(2000)، ومع اقتراب عيد ميالده الستين أكمل 
قدور مخطوط رواية أولى له ضخمة (حجًما)، 
أرسل المخطوط إلى دار غاليمار، التي أعادت 
الّنظـــر في بعض مفاصله، وصدر في الّســـنة 
نفســـها، بعنوان «ولتنبارغ»، نـــال عن العمل 

جائزة غونكور للرواية األولى (2005).

مغنية أميركية وصحافي فرنسي

فـــي هذه الّرواية، التي لـــم تخل من نفس 
شعري، جّرب قدور خلطة تاريخية، مع إيقاع 
دراماتيكـــي، جمع بينهمـــا بقصة حّب، حيث 

شـــخصيات  ُيصـــادف القارئ فـــي فصولها 
مختلفـــة: كاتـــب ألماني وصحافي فرنســـي 
ومغنية أميركية، ورجـــل مخابرات وغيرهم، 
يحكي أقـــداًرا شـــخصية تتقاطع مـــع أقدار 
صنعـــت تاريـــخ جزء مـــن أوروبا فـــي القرن 
الماضي، يرســـم وجوها ويعود، في كّل مرة، 
للماضي بفالش باك لسرد الجوانب الالمرئية 

من حيوات الشخصيات.
وبعد خمس ســـنوات من نجـــاح الّرواية 
األولـــى، أعاد هادي قـــدور الكّرة مـــع رواية 
ثانيـــة: «لباقـــة» (2010)، التـــي ينتقـــل فيها 
إلى إنكلترا، ســـنوات العشـــرية الثانيــة من 
القـــرن الماضي، ليحـــاول مالمســـة الحياة 
االستثنائيـــة في هذا البلد خالل فترة ما بين 

الحربين العالميتين.
ثم جاءت روايته الثالثة، مع الدخول األدبي 
هذا العام، بعنـــوان «المتفّوقون»، التي تدور 
في عام 1922، في قرية تســـمى نابس، تشـــبه 
في مالمحها «قابس» الّتونســـية، حيث يصل 
فريق تصوير أميركي، ويثير حوله جملة من 
الحساســـيات واآلراء المتضاربة فيما بينها، 
بيـــن أعيان المدينة والمعمرين الفرنســـيين، 
وكذا الشـــباب المنخرط في الحركة الوطنية، 
حيث ينظر كّل طرف للوافدين الجدد بطريقة 
مختلفة، ويرون فيهم عامال قد يؤثر على سير 
الحياة العادية لنابس. فـــي هذه اللحظة من 
االلتبـــاس في الرؤى وتداخـــل التعليقات، ثم 
االحتـــكاك بفريق الّتصوير ســـتولد حكايات 
وقصـــص حّب ومســـرات شـــخصية لبعض 

أبناء القرية نفسها. 
في الروايـــة ذاتها، يظهـــر ديكور ثالثي، 
مكّون من عرب وفرنســـيين وأميركان، مع ما 
يحملـــه كّل طـــرف من خصومـــات لآلخر، في 
فتـــرة كانت فيهـــا الســـينما الهوليودية في 
بداياتهـــا، ولم تجد وقتها من فكرة أفضل من 

تصوير «غرائبية الشرق»، على شواطئ شمال 
أفريقيا، إلقناع المشاهد المقيم خلف المحيط 

وكسب رضاه.

رواية إيكزوتيكية

رواية «المتفّوقون» أعادت للواجهة حياة 
غير موّثقة كما ينبغي، عن فترة العشـــرينات 
من القـــرن الماضي، لكنها تفـــوح، في بعض 
اإليكزوتيكيـــة  الّنظـــرة  بتلـــك  مقاطعهـــا، 
لألهالي، في شـــمال أفريقيا، وتصّور الدونية 
فـــي التعامل معهـــم من طـــرف أوروبيين أو 
أميركان، هـــي رواية ُمهادنة، لكنها بالمقابل، 
تعّبـــر عن تلك النزعة مـــن الصدامات الخفية 
بيـــن الثقافـــات المختلفة، التي تشـــكلت منذ 
أكثر مـــن قرن وما تـــزال مســـتمرة، وتروي، 
ضمنًيا، بدايات نمو الوعي القومي التحرري 

في المنطقة.
روايـــة «المتفّوقـــون» (وهي كلمـــة كانت 
ُتطلـــق في تونـــس على معمريـــن أوروبيين، 
كنقيض لبقية الشعب من عرب ويهود)، وبعد 
نيلها جائزة األكاديمية الفرنســـية أو «مجمع 
الخالديـــن» للروايـــة، تواصـــل طريقها نحو 
الجائزة األهم «غونكور»، التي ســـُيعلن عنها 

هذا الثالثاء. 
لكـــن األمر لن يكون ســـهال، خصوصا إذا 
علمنا أن قدور ســـيكون جنبـــا إلى جنب مع 
ماتيـــاس إينار وروايته األخيـــرة «البوصلة» 
التـــي تســـتثمر أيضـــا فـــي تاريخ الشـــرق، 
وبنظـــرة أقـــل إيكزوتيكيـــــة، باإلضافة إلى 
رواية أخرى مهمة، تالمس النظرة الفرنسية 
للشرق دائما «هذا البلد الذي يشبهك» لتوبي 
ناتان (مـــن مواليد القاهـــرة – 1948) وأخيًرا 
روايـــة «تيتوس ال يحب بيرينـــوس» لناتالي 

أزوالي.

سعيد خطيبي

شجرة في مهب الريح 
فصل من رواية {المتفوقون} لهادي قدور

ةة لأللألكاا الالك ة اائزئ الال ز فف {{

أزراج عمر

صار الكاتبان من املطلوبني جدا في 
البرامج الثقافية، التلفزيونية واإلذاعية، 

وفي املواعيد اإلخبارية، ثم سطع 
اسمهما في القوائم األولية لترشيحات 

أهم جوائز الخريف (غونكور، رينودو، 
فيمينا)، ليفتتحا موسم ٢٠١٥ بجائزة 

مشتركة

املواقف التي اتخذها الروائي بوعالم 
صنصال تبدو بوضوح أنها ال تليق 

بشخصية أدبية جزائرية خاصة وأنها 
مواقف مستفزة ملشاعر الشعب 

الجزائري وتتعارض كلية مع موقف 
هذا الشعب الذي يرفض االحتالل 

اإلسرائيلي لفلسطني



الثقافي
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نقد

} عندمـــا التقيتـــه في مؤتمر أدبـــي عقد في 
جامعة ”بنســـلفانيا األميركية قبل ســـنوات، 
تذكرت الكلمات التي يصف بها ت. س. إليوت 
معلمه عزرا باوند، الصانع األمهر الذي سبق 

أن أهدى إليه رائعته ”األرض اليباب“.
يقـــول إليـــوت: ”كثيـــرا ما يبـــدو بمظهر 
إنســـان يحاول أن يوصل إلى شـــخص أصّم 

حقيقة أن العالم يحترق“.
2010) هو ابن الشاعر  عمر باوند (1926 – 
الشـــهير الذي تصفه هذه الكلمات، وقد أطلق 
عليه اســـم عمر تيمنا بعمر الخيام الذي ذاع 
صيته في العالم اإلنجلوساكسوني بعد نشر 
ترجمة الشاعر إدوارد فيتزجيرالد للرباعيات.

وال شك أن القول بأنه االبن سّر 
أبيـــه، يفصح إلى حـــّد كبير عن 
مدى اهتمـــام عمر باوند باآلداب 
الشرقية، وخاصة األدبين العربي 

والفارسي.
ولكن هذا االهتمام يختلف إلى 
حّد كبيـــر عن اهتمـــام المترجمين 
التـــي  فمختاراتـــه  نعرفهـــم.  كمـــا 
ترجمهـــا عـــن العربية والفارســـية، 
والتي أهداني نســـخة منها ممهورة 
بالعربية،  وتوقيع  باإلنكليزية  بإهداء 
تختلف اختالفـــا نوعيا عن أّي ترجمة 

أخرى للشعر بأّي لغة من اللغات.
هـــذه الترجمـــة ال أجد صفـــة تعبر 

عنهـــا ســـوى مصطلـــح Transcultural أي 
الترجمـــة ”عبـــر- الثقافية“. ويمكـــن تقريب 
المقصود من هـــذا المصطلح، بالتقديم الذي 
قدمه لمختاراته من الشعر العربي والفارسي. 
يقول عمـــر باوند ”في تقديمـــي لهذه األمثلة 
اختـــرت نمـــاذج تصنيف شـــيئا طازجا على 
الشـــعر اإلنكليزي وقد لجأت إلى اســـتخدام 
ســـطور من قصيدة أو وجهة نظر مستّلة من 
قصيدة أخرى، أو تحقيق طباق (تركيب) بين 
فكرة ونقيضها في قصيدتين لنفس الشـــاعر 
ُن عناصر  في مكان آخر. وكنت أحيانـــا ُأَضمِّ
شـــخصية وتاريخية تتصل بالنص األصلي 
فـــي متن الترجمـــة، وال أحجم عن اســـتبدال 
واالجتماعية  اإللماعـــات (Allusions) األدبية 
فـــي القصيـــدة العربيـــة أو الفارســـية بمـــا 
يوازيها في الشـــعر الغربي وذلك حرصا مني 
على تجنب الهوامش والحواشي. أما الهدف 
الذي سعيت إلى تحقيقه فهو القصيدة القابلة 
للقراءة، القصيدة التي تمثل إعادة اكتشاف“.
أعتـــرف أن مصطلـــح ”الترجمـــة عبـــر- 
الثقافيـــة“، شـــأنه شـــأن أي فكـــرة جديـــدة، 
ينطوي على بعض الغموض. ولكن تبديد هذا 
الغموض ال يصبح ممكنا إال في ضوء شـــرح 
طبيعة هذه المختارات التي تتعّدى الترجمة 
لتصبـــح ضربا من النقل المعرفي من الثقافة 
المنقـــول منها إلـــى الثقافة المنقـــول إليها. 
وهذا النقل يتّم بلغة تســـتخدم ما هو مشترك 
بين الثقافتيـــن بهدف إنجاز نص جديد قابل 
لإليصال، نص مشفوع بمقدمة بالغة الفرادة 
يتناول فيهـــا عمر باوند التعريـــف باألدبين 
العربي والفارســـي بعد أن يســـتهلها باآلية 
 Lo !) .“..! القرآنية: ”وخلقنا اإلنســـان هلوعا
Man was created anxions). ويخّيل لي أن هذا 
الهلع المشحون بالقلق والتوتر متضافرين، 
ينطبـــق إلـــى حّد بعيـــد على شـــخصية عمر 
”اإلنســـان الذي يحاول أن يوصل إلى شخص 

أصّم حقيقة أن العالم يحترق“.
هـــذا القلق يرى فيـــه الهاجـــس الثقافي 
أشـــبه بتيـــار كهربائي، وصاحبه يشـــير في 
مقدمته المسهبة، أو باألحرى قراءته الخاصة 
لألدبيـــن العربي والفارســـي، إلـــى أن فرادة 

األدب العربـــي وثراءه قد بلغا حّدا يجعل من 
الممكـــن القـــول إن Finnengans Wake (مأتم 
فينيغان) رواية جيمس جويس التي أحدثت 
ثورة حداثية من حيث الشـــكل والبنية، قابلة 
ألن تكتـــب بالعربي. وبعبارة أخرى فإن اللغة 
العربيـــة بالغة القدم قـــادرة على التعبير عن 

أشّد أنماط الحداثة تطرفا فنيا.
مقدمـــة  فـــي  الالفتـــة  اإلشـــارات  ومـــن 
المختارات إشـــارة مفادهـــا أن درجة التطور 
التي بلغها الشـــعر الجاهلي هي التي جعلت 
أديبـــا مصريا متميزا (يعني به طه حســـين) 
يشكك في نسبة بعض هذا الشعر إلى الفترة 
التي ســـبقت ظهور اإلسالم. وال يفوت باوند 
هنا أن يؤكد أن هذا الشـــك قـــد أمكن تبديده 
اآلن على نحو ُمرٍض. وهناك إشارة طريفة في 
النـــص تتعلق بوجود تمييز أساســـي يقدمه 

حول الفارق بين العربية والفارسية.
العربيـــة كما يراها عمر باوند 
أي بعيـــدة عـــن  لغـــة ”مذكـــرة“ 
الترهـــل، وتقابلهـــا الفارســـية 
لغـــة  بأنهـــا  يصفهـــا  التـــي 

”مؤنثة“.
مســـتهل  وفـــي 
تقديـــم كتبه  المختـــارات 
 Basil Bunting الشـــاعر 
هذا  حـــول  بنتنغ  بـــازل 
التمييز الـــذي يرى فيه 
الفارســـي  الشـــعر  أن 
خالفـــا للعربـــي، عانى 
اإلنكليز  الباحثيـــن  من 
علـــى العثور  الذين يصـــرون 
علـــى الصوفيـــة فـــي كل مـــا يطالعـــون من 
نصوص شـــعرية، وكأن الشـــعر فـــي العالم 
اإلســـالمي ال توجد فيه سوى العنادل التي ال 
تعتبر طيورا، والورود التي ال تعتبر أزهارا.

وهكـــذا فإن مختـــارات هـــؤالء الباحثين 
المترجمين من أمثال جورج هربرت وتشارلز 
ويســـلي وآخرين تبدو اليـــوم غارقة بالنزعة 
األفالطونيـــة المحدثـــة، وهي نزعة فلســـفية 
ودينية ظهـــرت في اإلســـكندرية خالل القرن 
الثالـــث الميالدي، وخرجت من بين التصوف 

الشرقي وبعض أفكار أفالطون.
وأما مختارات عمر باوند فتشـــتمل على 
نمـــاذج مقتضبة من شـــعر عبيد بن األبرص، 
والخنســـاء، وأبي ذؤيب الهذلي، وذي الرمة، 
وجميـــل بثينـــة، والحطيئة، وابـــن الرومي، 
والمتنبـــي، والمتّيـــم األفريقـــي، وابـــن حزم 
األندلســـي، وآخرين. ومـــن الجدير بالذكر أن 
الطريقـــة (عبر- الثقافية) فـــي الترجمة، كما 
سبق أن أشرنا، تتكفل بإيجاد نقاط لقاء بين 
الثقافتين المترجم منها وإليها، بحيث يخرج 
النص بعد الترجمة وكأنـــه كتب باإلنكليزية 
أصال. ولكنه نص ُيذّكر بالسؤال الذي طرحه 
إدوارد فيتزجيرالـــد فـــي ترجمتـــه البارعـــة 
لرباعيات الخيام إلى اللغة اإلنكليزية: أيهما 
أفضل، الترجمة الحرفية التي تنتهي بـ“نسر 
محشـــو بالقش“، أم الترجمـــة عبر- الثقافية 

المنتجة لـ“عصفور حي“؟
والحال أن الترجمـــة الحرفية التي تزعم 
أنها ال تضحي بشـــيء من النـــص المنقول، 
كانت موضوع الجاحظ الذي يرى أن ”الشعر 
ال ُيســـتطاع أن يترجم وال يجوز عليه النقل، 
َل تقطع نظمـــه وبطل وزنه، وذهب  ومتى ُحوِّ
حسنه وسقط منه موضُع التعجب، ال كالكالم 
المنثـــور. والكالم المنثـــور المبتدأ على ذلك 
أحســـُن وأوقُع من المنثور الـــذي تحول من 
َل  موزون الشـــعر“. كما أن ”الشعر إن هو ُحوِّ
تهافت، ونفعه مقصور علـــى أهله، وهو يعّد 
مـــن األدب المقصور، وليس بالمبســـوط..“. 

(كتاب الحيوان: الجزء األول).
نـــص الجاحـــظ يمكن أن يقـــرأ فضال عن 
معناه المباشـــر، ليس كنص يرفض الترجمة 

الحرفية فحســـب، بل باعتباره يؤكد بإصرار 
على استحالتها. إن هذا الضرب من الترجمة 
هو في حقيقته محاولة عبثية الستعادة أصٍل 

مترجم، بتكرار هذا األصل بلغة جديدة.
وهذا ينقلنا دفعة واحدة إلى خلفية النقلة 
المعرفية الكبرى التـــي تنطوي عليها تجربة 
الترجمة عبر- الثقافيـــة. ويجب التأكيد هنا 
على أن هذه النقلة المعرفية تمثل نزوعا إلى 
التشـــكيك في فكرة األصالة واألصيل، جوهر 
فكر ما بعد الحداثة. تقول ســـوزان باســـنت 
”إن التحـــّدي الموجـــه للنص األصلـــي (عند 
الترجمـــة) يشـــبه التحّدي الموجـــه لقوانين 
وأعراف األعمال األدبيـــة والفكرية المعتمدة 
برّمتها، وكذلك لفكـــرة القراءة المفردة. وهذا 
يشكل جزءا من إســـتراتيجية ما بعد حداثية 

واسعة النطاق“.
تشـــير باسنت ”إلى أن هذا التحّدي يمكن 
تفسيره برؤية عزرا باوند إلى فعل الترجمة. 
فهو يدافع عن الترجمة عبر- الثقافية بالقول 
إن الترجمة هي بمثابة إعادة ”رجل ميت إلى 

الحياة“.
وبعبـــارة أخرى فإن هـــذا الهدف يتحقق 
بالعثـــور على قّراء لشـــاعر ميت. وقد ســـبق 
للناقـــد والتر بنجامين في مقدمته الشـــهيرة 
 (Tableaux Parisiens)للترجمـــة األلمانية لــــ
للشـــاعر بودلير، ســـبق أن أورد قوال مشابها 
لقول عزرا باونـــد. فهو يرى في مقدمته لهذه 
القصائد أن الترجمة هي ”الحياة بعد الموت“.
وفي قراءة لفيلســـوف جـــاك ديريدا لهذه 
المقدمـــة محاولة لتفنيد اعتبار فكرة األصالة 
واألصيـــل تتقـــدم على ســـواها مـــن األفكار. 
فاألصـــل عنـــده ليس نصـــا أصليا بـــل لعب 

وتطوير (elaboration) لفكرة، لمعنى.
وهكـــذا يصير النص نفســـه نتاج عملية 
ترجمة تحويلية. والنتيجة المســـتخلصة من 
هذا الطرح هي محو التمايز القائم في ثنائية 

األصل والترجمة، بين المصدر والنسخة.
وهذا المحو يجعل الترجمة فعالية خاصة 
تسمح للنص أن تدّب فيه الحياة بسياق آخر. 
بل يصبح النص المترجم نفســـه أصال، نظرا 

الستمرار وجوده في سياق جديد.
والحال أن النماذج الشعرية التي ترجمها 
عمر باونـــد لم تكتف بمحو التمايز المشـــار 
إليه بين طرفي ثنائيـــة األصل والترجمة، بل 
حرصـــت على إيجـــاد نقاط لقـــاء وتالق بين 
الثقافتين المترجم منها وإليها. وربما يسهم 
إيراد نصوص بعض هذه المختارات بأصلها 
العربـــي في إعطاء القارئ فكرة عن األســـاس 

الذاتي البحت لعملية االختيار:

ابن الرومي:

”قصرت أخادعه وطال قذاله
فكأنه متربص أن يصفعا“.

المتنبي:

”نشرت ثالث ذوائب من شعرها
في ليلة فأرت لياليَّ أربعا

واستقبلت قمر السماء بوجهها
فأرتني القمرين في وقت معا“.

العباس بن األحنف:

”إن الهوى لو كان ينفذ فيه حكمي أو قضائي
لطلبته وجمعته من كل أرض أو سماء

وقسمته بيني وبين حبيب نفسي بالسواء
حتى إذا متنا جميعا واألمور إلى فناء

مات من بعدنا أو عاش في أهل الوفاء“.

هذه مالمح عابـــرة من نتاج عمر بن عزرا 
باوند المترجم الالمـــع والمبتكر، ولكن قامة 

عمر الشاعر ال تقل رسوخا عنه كمترجم، وإن 
كان ظل والده العمالق يتالمح من خلفه ويبدو 

وكأنه يطمس صنيعه األدبي باستمرار.
ولد عمـــر باوند فـــي باريس ألم رســـامة 
تدعى دوروثي شكســـبير. ونظـــرا ألن والده 
لـــم يكن هنـــاك لـــدى والدته في المستشـــفى 
األميركـــي هناك، فقـــد كان الروائي إرنســـت 
همنغـــواي هو الذي وجد إلـــى جانب والدته 
لـــدى الوضـــع. والالفـــت أن عمر الذي نشـــأ 
وترعرع في أحضان جدته لم يلتق بأبيه حتى 

بلغ من العمر 12 عاما.
وفـــي كلية هاملتـــون بنيويـــورك، الكلية 
درس  والـــده  منهـــا  تخـــرج  التـــي  نفســـها 
األنثروبولوجيا واألدب الفرنســـي، ونال من 
كلية الدراسات الشـــرقية واألفريقية بجامعة 
لندن درجة الماجســـتير بالفنون والدكتوراه 
في الدراسات اإلســـالمية من جامعة ماكجيل 
بمونتريـــال (كنـــدا)، وحاضـــر فـــي جامعـــة 
برنســـتون قبل أن ينشـــئ المدرسة األميركية 

في طنجة بالمغرب.
وقد نشـــر عمر باوند عـــددا من الدواوين 
 The Dying الشعرية استهلها بديوان عنوانه

Sorcerer في عام 1985. 
كما نشـــر كتابا عن ”عزرا باوند: الشاعر“ 
وآخر عن المراســـالت بين أمه وأبيه، وثالثا 
عن عالقـــة أبيه بـ“مارغرين كريفنس� بعنوان 

”صداقـــة مأســـاوية“. ومـــن النقـــاط الالفتة 
التي أشـــار إليها في إحدى مقابالته أن فترة 
االنحطاط التي مّر بها الشـــعر العربي، تشبه 
فترة مماثلة مّر بها الشعر اإلنكليزي في نهاية 
القرن الثامن عشـــر. فهو يرى أنه بعد الشاعر 
 Dryden “والشـــاعر ”درايـــدن Pope “بـــوب”
انحط الشـــعر اإلنكليزي وصار تقليديا مكررا 
إلى حّد أنه لم يســـتعد عافيتـــه إال مع ظهور 

الشاعر ”ووردزورث“.
ولعـــل من أبـــرز أعمالـــه الشـــعرية التي 
تهـــّم القارئ العربي، مجموعـــة قصائد حول 
االنتفاضة الفلســـطينية صدرت قبل سنوات، 
المنتفضين  معبرا عنهـــا من خالل ”ذاكـــرة“ 

وعيونهم. 
وقـــد حصـــل منصـــور عجمـــي الباحث 
األكاديمـــي اللبنانـــي المقيم في نيوجرســـي 
على هـــذه القصائد إبان احتـــدام االنتفاضة 
ونقلها إلى العربية في ديوان نشـــر بالعربية 

واإلنكليزية.
ويذكر أن عمر باوند أمضى ثالث سنوات 
في طنجة مديرا للمدرسة األميركية بالمغرب. 
كما ســـبق أن شـــارك في مهرجـــان ”المربد“ 
الشـــعري بالعراق، ولكنه مـــازال مجهوال في 

العالم العربي.

* ناقد من سوريا مقيم في لندن

مخاطبة الصم عن عالم يحترق

األميركي المنشق عمر باوند وترجمة الشعر العربي

خلدون الشمعة

دوروثي شيكسبير: فنانة طليعية، وزوجة إزرا باوند
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مسرحالثقافي

} ربمــــا لــــم أكــــن الوحيــــدة التــــي توالها 
ســــيتعامل  كيــــف  الكتشــــاف  الفضــــول 
النجــــم الســــينمائي البريطانــــي بينيديكت 
كامبرباتــــش، المعروف بنرجســــيته وتأففه 
وقلة حيلته  الشــــديد، مع تهافت ”هاملــــت“ 
والحرب تدق أجراســــها في مســــقط رأسه. 
على مســــرح باربيكان اللندنــــي نتفرج على 
كامبرباتش والممثلة اإلنكليزية أنســــتيجيا 
هيــــل وهمــــا يقومــــان ببطولــــة مســــرحية 
شكســــبير الشــــهيرة ”هاملت“، والمسرحية 
من إخراج البريطانية لينزي تيرنر، الفائزة 
بجائــــزة لورانــــس أوليفيه، وإنتاج شــــركة 

سونيا فريدمان.
أرض  علــــى  الخيــــول  حوافــــر  تــــدب 
الدنمارك، وتحــــت أنين الصراعات العائلية 
أميرهــــا  كان  الداخليــــة.  الجبهــــة  تتفتــــت 
هاملت مشــــلول النفس والقلــــب، هائما في 
تــــردد التائه، مرَغما عقب مقتل أبيه على أن 
يوقع علــــى الجاني مثل مــــا جنى. ولعجزه 
عــــن القصاص يطيح به الحنق فيغيب عقله 

رويدا رويدا في متاهة الضياع.
القصة ال تخفــــى وال ريب على قارئ. ما 
الذي أضافته إذن المخرجة إلى هذا العرض 
تحديــــدا؟ فهاملــــت بريطانيــــا قــــد يختلف 
عــــن هاملــــت الدنمــــارك أو هاملــــت الهند، 
وهاملــــت في عهــــد إليزابيــــث األولى غريٌب 
عــــن هاملت إليزابيــــث الثانيــــة. ولعالميته 
إنســــانية الطابع، يرنو كل مسرحي، سواء 
كان كاتبــــا أو مخرجا أو ممثال، إلى هاملت 
رنوة متفردة كل التفــــرد. وجديٌر بأّي امرئ 
أن يشــــّكل هاملتــــه الخــــاص العصــــي على 
التعريف. يســــتقيه من بين ألف وخمسمئة 
سطر كتبها شكســــبير عن الشاب الملحمي 

أو على لسانه.

هل تفسد السينما المسرح؟

إنها ليســــت قاعدة بأّي حال، وال ينبغي 
لها أن تســــود لتصير حقيقــــة، ولكن قراءة 
الواقع تفــــرض علينا االعتــــراف بأن نجوم 
الصف الســــينمائي األول يفسدون ببساطة 
المســــرح. يقــــال إن تذاكر هذه المســــرحية 
كانــــت األســــرع نفادا فــــي تاريخ المســــرح 
البريطاني. وال عجب، فالبطل ترشح لجائزة 
أوســــكار أفضل ممثل في العام الماضي عن 
دوره فــــي فيلم ”لعبة المحــــاكاة.“ واألرجح 
أن الهــــوس بالنجم لم يبلغ أشــــّده حين قام 
عام 2011،  ببطولة مسرحية ”فرانكنشتاين“ 
والتي حــــاز عن دوره فيها جائــــزة أوليفيه 

المرموقة.
وكما هو متوقع، ورغم دعاية هســــتيرية 
نظمتها شركة اإلنتاج، لم يحسن كامبرباتش 
تعرية ذاته، وجاء أداؤه في بعض المواقف 
متحجرا ينــــزع إلى الكبت، خاليا من الكثير 
من التلقائية. فضال عن أنه يجســــد هاملت 
وهو في التاسعة والثالثين من العمر! على 
حين كان هاملت األول، اإلنكليزي ريتشــــارد 
بيربيــــدج والمختــــار مــــن قبــــل شكســــبير 

شخصيا، في ريعان الشباب.

مانحون قساة

يستهل النجم األول على الدوام العرض 
بــــدال من شــــبح األب الشــــهير المتجلي في 
نوبة الحراســــة. وإلى جانــــب كامبرباتش، 
تتضاءل أدوار اآلخرين، وال ســــيما الحبيبة 
أوفيليا التي ال تتألق إال في مشــــهد عتابها 
لهاملت، ”العطايا النفيسة تصير زهيدة لّما 

يصبح المانحون قساة“.
يالقينــــا هاملت في البدء مســــتمعا إلى 
من ألبــــوم ”عاَلم  أغنيــــة ”صبي الطبيعــــة“ 
نات كينج كــــول“، منطلقة مــــن فونوغراف، 
”كان هنــــاك صبي، صبي مســــحور غاية في 
الغرابــــة. يقولون إنه هام بعيدا جدا، بعيدا 
جدا، فوق األراضي والبحار. يعتريه الخجل 
ويساور عينيه الحزن، ولكن حكمته ال مزيد 

عليها“.
وهنــــا يبــــدو العــــرض كمــــا لــــو كان 

مســــرحية موســــيقية من مســــرحيات 
غرب لندن. إنها إيماءة مغتَصبة من 

السياق، تحاول بها المخرجة أن 
معاصرة  لمســــة  قســــرا  تسبغ 

على المسرحية. الحق أن 
يحوي  العرض 

قصــــا 

ولصقا مــــن حقب مختلفة. حينما يصل إلى 
اليرتيــــز الخبر بأن هاملت قتــــل أباه، يعقد 
العزم مدفوعــــا بمرارة االنتقام، ”ســــأذبحه 
ولو كان يصلي في كنيســــة“. يتقاتل االثنان 
بســــيوف عتيقــــة قتاال ســــينمائيا خاطفا ال 
تشــــوبه شــــائبة غير أننــــا نبصــــر أوفيليا 
في مشــــهد تــــال تســــتخدم كاميــــرا حديثة. 
والممثلــــون فــــي مشــــاهد أخــــرى يرتدون 
أزياء عســــكرية خليقــــة بالحــــرب العالمية 
الثانية، ولكنهم في الوقت ذاته يلقون شعرا 

شكسبيريا بليغا كما ينبغي لألولين.

هالك الدنمارك

يصل هوريشــــيو ليحيي هاملت فترتطم 
عيناه به يشــــم بأنف مشتاق رائحة تتطاير 
من ثياب أبيه. يتنازع األميَر األلُم على زواج 
أمــــه من كلوديوس، عمه وقاتــــل أبيه. ولكن 
هذا األمير المتلفع بالخسارة ال يتفجع على 
ضياع براءة الطفولة مثلما وّد له شكسبير، 
بل يجول ويصول على خشــــبة المسرح في 
نوبة من التباهي الزائف، شــــاهرا سيفه في 

ثوب المقاتل ومتظاهرا بالجنون.
وكمــــا يقــــول النــــص األصلــــي: ينخرط 
هاملت في سلســــلة مــــن المناجاة الملتاعة. 
وعندمــــا يباشــــرها، يدنــــو منــــا ويخاطبنا 
العين فــــي العين بكلمات نافــــذة فيما يقبع 
اآلخرون في شــــبه عتمة وينقلبون أشباحا 
تتحرك بالتصوير البطيء. يظهر شبح األب 
أخيرا، شــــخصية كارتونيــــة بدهان أبيض 
يشــــّوه وجهه، فيتبدى أشبه بممثل شرير 

في مسرحية إيمائية.
وبدال من التركيــــز على مناجاة ”أكون 
الشهيرة، وهي الدرك األسفل  أو ال أكون“ 
الوجــــود، تنحو المخرجة  من تراجيديا 
تيرنر منحى سياســــيا، يصطبغ بشيء 
مــــن الكوميديا المقَحمــــة هنا وهناك، 

تاركة نفســــية هاملــــت المتهدمــــة وولولته 
على ذاته مسؤولة عن عروض أخرى. ُتشدد 
علــــى مأزق دولة ال معين لها وأميرها -قائد 
الصفوف األولى كما هــــو مفترض- يحاور 
نفسه الجريحة، ”تتجلى العناية اإللهية في 

سقوط عصفور“.
تتناقض حالــــة التعالي األولى مع حالة 
جنونيــــة ثانية عندمــــا يباغتنــــا األمير في 
ســــترة بلون أحمــــر صارخا، وهــــو يتقهقر 
خائفــــا داخل دمية على شــــكل قلعة. الالفت 
أنــــه تزّيا بزي جندي، هــــل توحي المخرجة 
بــــأن جنــــود الدنمارك على وشــــك خســــارة 
القتــــال الدامي جراء جبنهم وانفصالهم عن 

الواقــــع؟ وحين يقرر 
أخيرا  األمير 

الخروج مــــن مكمنه الطفولــــي، يضرب بيد 
آليــــة طبول الحرب في مشــــهد هزلي، وعلى 
األثــــر يزحــــف العســــاكر كالجحافل صوب 
أرض المعركة في مســــيرة كوميدية وكأنهم 

بيادق.

الخراب رغم الفداء

ال يلبث األمير أن يستعيد روح المقاومة 
والفــــداء ”ال يســــعك يا ســــيدي أن تســــلب 
مني أّي شــــيء لن أتخلى عنه طواعية: عدا 
حياتــــي، عــــدا حياتي، عدا حياتــــي“. ولكن 
الحــــرب نفســــها تفضــــح هاملــــت وجنونه 
المزيف. من كان ليلتفت إلى أمير مشــــوش 

العقل واألمة في خطر؟
إن العالم بأسره على شفا هوة الخراب، 
والدنماركيون يتأهبون لخوض الحرب ضد 
النرويــــج، متأرجحين بيــــن بصيص األمل 
ووطــــأة الهزيمــــة المرتقبة. وخــــالل دقائق 
معــــدودات، تفاجئنا على المســــرح ســــاحُة 
حــــرب كاملــــة حامية الوطيــــس، ال تنقصها 

الخرائط أو آالت كاتبة تطقطق بال هوادة.
وهنا يبرع مصمم المســــرح إس ديفلين 
في خلق اســــتعارة بصرية لدمار الدنمارك. 
يبهرنا في البداية بخشبة مسرح فسيحة، 
الرقص  كصــــاالت  مهيبة  وصالة 
الفيكتورية بالبالط الملكي، 
تفضي  ســــامقة  وساللم 
مســــكونة،  غــــرف  إلى 

وباب نتبادل من خاللــــه النظرات، مع رأس 
وعــــل محّنــــط، وأبــــواب طويلة تــــكاد تمّرر 
زرافة، وشــــرفة لولبيــــة تؤّدي إلــــى ممرات 
صامتة وأســــرار تأبى الســــتر، وثريا هائلة 
تهدد الواقف أسفلها بالفناء، وجدران بلون 
فيروزي تزدان بالســــيوف، تطل منها صور 
األجداد آية على زمن مهيب غابر، وتتراقص 

عليها أشباح قوطية ترعب الناظرين.
ولكنه بعــــد كل هذه األبهــــة يحيطنا في 
ذروة الدرامــــا بوابل مــــن الَخَبث وتالل من 
الدبش فــــي تجــــٍل باهر لمؤثــــرات العرض 
يحضــــر  وحيــــن  والصوتيــــة.  البصريــــة 
كلوديــــوس ليفصــــح عن نيته قتــــل هاملت، 
تتفجــــر كل األبــــواب والنوافــــذ في مشــــهد 
تشــــّبهه الناقــــدة اإلنكليزيــــة هيلين لويس 
بأفالم المخرج األميركي كوينتن تارانتينو!

إنــــه الدمار المنذر بنهايــــة أمة رفلت في 
الجالل طويــــال ثم عانت من تيــــارات القلق 
ألوانــــا. أنجــــد بلــــدة إيلســــانور تتقــــوض 
وتتهــــاوى أم أن قبــــور الجبانــــة المتعفنة 
بدأت تلتهم القلعة؟ قد تكون استعارة ثانية 
لما قد تخلفه العــــروش المزعَزعة من مكائد 
سياســــية عندما يخطط الملوك قتل األمراء، 
أو باألحــــرى، عندمــــا يخطــــط الحاكــــم قتل 
المعارضة. أو حيــــن ال تعبأ المعارضة بما 
كان أو ســــيكون، ”فليكن“، هكذا 
يقول هاملت مرارا بسهولة 
ال تخلو من المباالة. إنها 
تذكرة صغيرة من تاريخ 
عن  االلتفات  بأن  األدب 
كرسي الحكم وشواغله 
قد يــــودي بأمة ويطيح 

بجيل كامل بريء.
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هاملت الهائم بقلب عليل وجنون مزيف

فناء الدنمارك والعالم على مسرح باربيكان اللندني

هالة صالح الدين

هاملت: هذا العمل سيبقى خالدا عبر عصور، يتيح لكل ثقافة ان تكتشف هاملت الذي يعبر عنها

الرقص كصــــاالت   
ة بالبالط الملكي، 
تفضي ســــامقة 
مســــكونة،  ـرف 

، هكذا فليكن كان أو ســــيكون، 
يقول هاملت مرارا بسهولة
ال تخلو من المباالة. إنها
تذكرة صغيرة من تاريخ
عن االلتفات  بأن  األدب 
كرسي الحكم وشواغله
قد يــــودي بأمة ويطيح

بجيل كامل بريء.

يالقينــــا هاملت في البدء مســــتمعا إلى
عالم
ى ىإ

” من ألبــــوم ”صبي الطبيعــــة“ أغنيــــة
نات كينج كــــول“، منطلقة مــــن فونوغراف،
”كان هنــــاك صبي، صبي مســــحور غاية في
الغرابــــة. يقولون إنه هام بعيدا جدا، بعيدا
جدا، فوق األراضي والبحار. يعتريه الخجل
ويساور عينيه الحزن، ولكن حكمته ال مزيد 

عليها“.
وهنــــا يبــــدو العــــرض كمــــا لــــو كان
مســــرحية موســــيقية من مســــرحيات

غرب لندن. إنها إيماءة مغتَصبة من 
السياق، تحاول بها المخرجة أن
معاصرة لمســــة  قســــرا  تسبغ 
المسرحية. الحق أن على

يحوي العرض 
قصــــا 

مــــن الكوميديا المقحمــــة هنا وه

ملت فترتطم 
ئحة تتطاير 
ُم على زواج
ل أبيه. ولكن 
يتفجع على 
شكسبير،  ه
المسرح في 
را سيفه في 

ن.
ــــي: ينخرط 
اة الملتاعة. 
ا ويخاطبنا 
فيما يقبع  ة
ون أشباحا 
شبح األب  ر
هان أبيض 
ممثل شرير

جاة ”أكون 
األسفل  ك
لمخرجة 
غ بشيء
هناك،

ن هم و هم جب جر ي
الواقــــع؟ وحين يقرر 

أخيرا األمير 

ح ه رب
المزيف. من كان ليلتفت
العقل واألمة في خطر؟
بأسره على إن العالم
والدنماركيون يتأهبون ل
النرويــــج، متأرجحين بي
ووطــــأة الهزيمــــة المرتق
معــــدودات، تفاجئنا على
ر هزي وو

حــــرب كاملــــة حامية الو
الخرائط أو آالت كاتبة تط
وهنا يبرع مصمم الم
في خلق اســــتعارة بصر
يبهرنا في البداية بخش
مهيبة وصالة 
الفيكت
وس
إلى

مهيبة
تورية
ساللم
غــــ ى 

هناك، 



الكبيـــر  اإليطالـــي  المخـــرج  يعتبـــر   {
 Ermanno Olmi (84 ســـنة) إيرمانـــو أولمـــي
حالـــة اســـتثنائية خاصـــة بيـــن أقرانـــه من 
الســـينمائيين اإليطالييـــن، فعلى العكس من 
معظم أبنـــاء جيله، الذين اتجهـــوا لمعالجة 
القضايا السياسية، وصنعوا تيارا واعيا من 
النقد السياسي وتناول المشاكل االجتماعية 
بأســـلوب فني خاص رفع السينما اإليطالية 
إلـــى القمة علـــى المســـتوى األوروبي، حيث 
ينحـــاز أولمي إلـــى الفكر اإلنســـاني ويهتم 

باإلنسان وعالقته بالعالم.
يعتبر أولمـــي أقرب في تكوينـــه الفكري 
والفلســـفي إلـــى روســـيلليني فـــي مـــا بعد 
الواقعيـــة الجديـــدة، فاالثنان يشـــتركان في 
العقيدة الدينية واالرتباط بالفكر الكاثوليكي، 
واحتـــرام الكنيســـة، علـــى حيـــن كان معظم 
الســـينمائيين اإليطالييـــن مـــن اليســـاريين 
والليبراليين: تافياني، بيللوكيو، فرنشيسكو 
أنطونيونـــي،  بازولينـــي،  فيللينـــي،  روزي، 
ســـكوال، إذ أنهم يتخذون ألنفســـهم مســـافة 
من مؤسســـة الفاتيكان، وتوجيه النقد الالذع 

إليها.
أولمي، رغم تمسكه باألخالقيات، ليس من 
الممكن اتهامه بالتخـــاذل في تناول القضايا 
االجتماعية في أفالمه، فهو يتناولها بشـــكل 
غير مباشـــر، يمكنـــك أن تـــرى تفاعالتها في 
الكثير من خلفيـــات أفالمه. غير أن أولمي لم 
الدينية بشـــكل مباشـــر  يتعامل مع ”الفكرة“ 
ســـوى في فيلميـــن فقـــط هما ”رجل اســـمه 
(1965) الـــذي يـــروي ســـيرة حياة  يوحنـــا“ 
البابا يوحنا الثالث والعشرين (-1881 1963) 
الذي اعتلى كرســـي البابويـــة عام 1958 حتى 
وفاتـــه عام 1963. وفيه يقوم الممثل األميركي 
رود شـــتايغر بـــدور الوســـيط بيـــن البابـــا 
والشـــخصيات  األماكن  يزور  والمشـــاهدين؛ 
التـــي عرفهـــا البابـــا، ويعلق بصوتـــه على 
الصور واألحـــداث والمواقـــف المختلفة في 

حياة الرجل.
والفيلم الثاني هو ”اســـتمّر في الســـير“ 
Cammina Cammina (1983) وفيـــه يســـتخدم 
ممثليـــن غير محترفين، كمـــا يفعل في معظم 
أفالمه، وهو مستوحى من ”الكتاب المقدس“ 
ويصـــور رحلة ثالثة قساوســـة إلى بيت لحم 
ومـــا يلقونه خـــالل الطريق. لكـــن أولمي في 
معظم أفالمه يجعل المغزى الديني أو الفكرة 

الدينية في الخلفية بشكل رمزي أو مجازي.
عـــرف إيرمانـــو أولمـــي بتقشـــفه وزهده 
وابتعـــاده عن األضـــواء، وتفضيلـــه العيش 
بعيدا عن صخـــب المدن الكبـــرى، فهو يقيم 
في منطقة جبلية شـــمال شرق إيطاليا، قريبة 
مـــن موطنه األصلي في بيرغامو. وهو يفضل 
االرتباط باألرض والمزارعين في حياة الريف 

والطبيعة، وال شـــك أن تأثير الريف وعالقته 
بالفالحيـــن، يتضحان فـــي الكثير من أفالمه. 
ورغـــم تقدمـــه في العمـــر إال أنه مســـتمّر في 
اإلخراج، وقد عرض فيلمه األحدث ”ســـتزهر 
المراعـــي مجددا“ في مهرجـــان برلين األخير 

(فبراير 2015).

البدايات

بدأ إيرمانو أولمي اإلخراج الســـينمائي 
متأثـــرا  عـــام 1959 بفيلـــم ”توقـــف الزمـــن“ 
بوضوح بأفـــالم الواقعية الجديـــدة التي لم 
يكـــن بريقها قـــد خبا بعـــد. وال يعتمد الفيلم 
علـــى الحوار بل على لغة الصمت واإلشـــارة 
والتأمل فـــي العالقة بين النـــاس والطبيعة، 
وخصوصا بطله الصغير الذي يســـبح وسط 
الثلوج ويحقق ما أنيط بعهدته من أعمال في 
تلك المنطقة التي تتميز بجمالها ووحشيتها 
مـــن جبال األلب اإليطالية؛ أمامنا صبي يأخذ 
وظيفة رجـــل اضطّر للتقاعد، للعمل في ســـّد 
موجـــود بتلـــك المنطقة، وهناك يجد نفســـه 
صحبـــة رجل آخـــر يتقدمه كثيرا فـــي العمر، 
وتدريجيا تنمـــو العالقة اإلنســـانية بينهما 
رغم اختالفهما الكبيـــر في الطباع والتجربة 
اإلنســـانية، يقرب بينهما ذلـــك التحّدي الذي 
تفرضه تقلبات الطبيعة القاسية، وما يقع من 

انهيار جليدي.
رغـــم أن هذا الفيلم يعد تحفة ســـينمائية 
وشـــفافيته  األخـــاذ،  بتصويـــره  حقيقيـــة 
وشـــخصياته المليئـــة بالحيـــاة التي تتمتع 
بالتلقائية، إّال أنه لم يلـــق اهتماما كبيرا من 
جانـــب النقاد. ولكـــن الفيلم التالـــي ألولمي 
بفضلـــه  كان   Il Posto (1961) ”الوظيفـــة“ 
االكتشـــاف الحقيقـــي الكبيـــر لموهبتـــه في 
إيطاليا. وفيـــه كان أولمي يعيد إحياء تقاليد 
الواقعيـــة الجديـــدة بعد أن هجرهـــا روادها 
الكبار: دي ســـيكا وروسيلليني وفيسكونتي، 
وشقوا ألنفسهم طرقا أخرى مختلفة؛ يستخدم 
أولمي أسلوبه شـــبه التسجيلي الذي يصبغ 
معظم أفالمـــه، والممثلين غيـــر المحترفين، 
والتصوير في المواقع الطبيعية، ليقدم عمال 
كالســـيكيا يثبت وبالمقارنـــة حتى اليوم أنه 

من بين أفضل إنجازات السينما األوروبية.
بطـــل الفيلم هـــو ”دومنيكو“، شـــاب في 
التاسعة عشرة من عمره، يترك أسرته الفقيرة 
وقريته، ويســـتقل القطار إلـــى مدينة ميالنو 
حيث ينشـــد العثـــور على وظيفـــة في إحدى 
الشـــركات الصناعية التي ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية، ويخوض اختبارا صعبا مع 
عـــدد كبير من المتقدمين إلـــى الوظيفة، لكنه 
يشـــعر بنوع من االغتراب أو الضياع وســـط 
ذلـــك المحيـــط الجديد عليه، فبعـــد أن ينجح 
في االختبار ويحصل علـــى الوظيفة، يصبح 
مضطرا لتغيير عاداته وســـلوكياته ونظرته 
لألمـــور، لكي يمارس عمـــال روتينيا ممال في 
مكان يشـــعر فيـــه الجميع بالوحـــدة والعزلة 
وانعـــدام القـــدرة على التواصـــل، بل وحتى 

عندمـــا يلتقي بفتاة جميلة هـــي ”أنطونيتا“ 
يأمل أن يقيم معها عالقة عاطفية وإنســـانية، 

سرعان ما يفقدها.
يستوحي أولمي أحداث الفيلم من تجربته 
الشخصية في العمل لحساب إحدى الشركات 
أثناء بدايـــة حياته العملية، وهو يســـتخدم 
أسلوبا فريدا في التعبير بالصورة، باللقطات 
القريبة لوجـــه الفتى، لألنماط البشـــرية من 
حولـــه، ويبنـــي المشـــاهد المركبـــة بنعومة 
لتكثيـــف  المتحركـــة،  الكاميـــرا  مســـتخدما 
العالقة بين الشـــخصيات والمكان وتصوير 
وطأة المكان على بطلـــه الذي يبدو وكأنه قد 
يمكن أن يستدعي  أصبح سجينا. ”الوظيفة“ 
إلى األذهان فيلم دي ســـيكا الشهير ”سارقو 
الدراجـــات“ فمحـــوره أيضا هـــو ”الوظيفة“ 
التي يقاتل المرء من أجل التشبث بها رغم ما 

تجلبه له من متاعب.

شجرة القباقيب

أمـــا الفيلم الذي نقل أولمـــي إلى خريطة 
كبـــار  أحـــد  وجعلـــه  العالميـــة  الســـينما 
الســـينمائيين في العالم، فكان فيلم ”شـــجرة 
 Tree of The  (1978) الخشـــبية“  القباقيـــب 
Wooden Clogs وهـــو يعتبـــر بحق أنشـــودة 
بديعة عن عالقة الفالحين باألرض وبالطبيعة؛ 
كيف يفلحون األرض، كيف ينشدون أغانيهم 
الجماعيـــة ويقيمـــون طقوســـهم الخاصـــة، 
طريقة النســـاء في إعداد الطعام، التعامل مع 
الحيوانات، غسل المالبس في الترعة، الشكل 
الجماعي في التضامـــن، النظر إلى الطبيعة 
ومقاومة شراستها. يطغى على الفيلم خاصة 
فـــي نصفـــه األول، الطابع التســـجيلي الذي 
يميز أســـلوب أولمي، والـــذي يحتفي بقيمة 
اإلنسان، بقوته الروحية التي كفلت له البقاء 
فـــي مواجهة ظروف العمل الشـــاقة في أرض 
األســـرة اإلقطاعية التي تـــكاد تبدو منعزلة ال 

نراها سوى في لقطات عامة من بعيد.
تـــدور أحـــداث الفيلـــم في أواخـــر القرن 
التاســـع عشـــر فـــي ”لومبارديـــا“، أي قـــرب 
”بيرغامـــو“ موطن أولمي، حيـــث نتابع حياة 
وعمـــل أربـــع عائالت مـــن الفالحيـــن، يعمل 
أفرادهـــا لحســـاب مالـــك األرض، يزرعـــون 
ويشـــقون ثم يمنحون صاحب األرض الجزء 
األكبـــر مما يحصلـــون عليه. هنـــا يمكننا أن 
نلمـــح إشـــارات باطنية عن االســـتغالل، عن 
قسوة العيش في كنف شكل حديث من أشكال 
العبودية رغـــم كل المناظر الجميلة المحيطة 
التي نراها والتي يصورها أولمي بنفسه كما 
كان يفعـــل في أفالمه قبـــل أن يقعده المرض 
العضال، كما يقوم أيضا بعمل المونتاج لها. 
يستعين أولمي بمجموعة من الفالحين الذين 
لم يســـبق لهم الوقوف أمـــام الكاميرا، ينجح 
فـــي توجيههم وتدريبهـــم وجعلهم يتمتعون 
بقدر كبير من العفوية والتلقائية التي ترسخ 
واقعية الصورة في فيلمـــه. لم يكن غريبا أن 
يفوز ”شـــجرة القباقيب الخشـــبية“ بالسعفة 

الذهبيـــة في مهرجـــان كان الســـينمائي عام 
1978، ورغم ذلك لم يســـلم أولمي من اتهامات 
نقاد اليســـار في إيطاليا بالرجعية ومقاومة 
التغييـــر ومعـــاداة الحداثة، لكونـــه يرى أن 
يضمنـــان  والكنيســـة  العائلـــة  مؤسســـتي 

استقامة األخالق.

السيدة العجوز

فـــي فيلم ”حياة مديدة للســـيدة العجوز“ 
Lunga vita alla signora (1987) يعـــود أولمي 
إلـــى أجواء مشـــابهة ألجواء فيلمه الشـــهير 
يخرجـــه  فيلـــم  أول  هـــذا  كان  ”الوظيفـــة“. 
بعـــد أن أقعـــده المرض لمدة ثالث ســـنوات. 
وتـــدور أحداثه داخـــل فندق بمنطقـــة نائية 
فـــي الجبال، وكان المبنى فـــي الماضي قلعة 
مـــن قالع االرســـتقراطية اإليطالية، وهو يقع 
على ربوة جبلية ويطـــل على مناظر طبيعية 
ســـاحرة. الحدث الرئيسي في الفيلم هو حفل 
غذاء تقيمه ســـيدة عجوز غامضة ألصدقائها 
مـــن علّية القوم يجمعـــون كل رموز ”النخبة“ 
السياسية والعســـكرية واالقتصادية. ولكننا 
نتابع الحدث من عيني شاب في مقتبل العمر 
هو ”ليبنزيو“، الذي انضّم حديثا إلى الصف 
الثالث مـــن طاقم الخدم في الفندق، أي الذين 

مازالوا في مرحلة التدريب.
ويرصـــد الفيلم كيف ينعكـــس هذا الجو 
الغريـــب المريب الذي يوحي باجتماع عصبة 
غامضة تحركها ســـيدة دميمة لمناقشة أمور 
العالم والتخطيط لما هو قادم، على ”ليبنزيو“ 
الصغير القادم من أســـرة ريفية بسيطة، نراه 
وهو يتطلع إلى تلك السمكة الكبيرة المخيفة 
التي تفغر فمها وتشع عيناها ببريق غامض 
شرير، يقدمها الخدم للمدعوين في طبق كبير 
بعد إشارة من الســـيدة العجوز التي ال تكف 
عـــن مراقبة اآلخرين مـــن موقعها في صدارة 
المائـــدة في صمت من خالل منظار مكبر. في 
نهايـــة اليوم يكون ليبنزيو قـــد غادر طفولته 
وفقـــد براءته، ودخل عالمـــا مختلفا يدرك أنه 

يتعين عليه أن يحتاط له ويحذر منه.
ورغـــم التـــزام أولمـــي بالواقعيـــة إال أن 
هـــذا الفيلم يعـــّد من أكثر أفالمه اســـتخداما 
للرمـــوز: عن التناقض الطبقـــي (العالقة بين 
طبقات الخدم بعضها بالبعض وبينهم وبين 
الســـادة، وبين الضيوف بعضهـــم بالبعض، 
وبينهـــم وبين ”الســـيدة“). وهـــو يضع عالم 
النفاق والمداهنة والتآمر، مقابل عالم البراءة 
التـــي يمثلها بطلنا الصغير والفتاة الشـــابة 
الجميلـــة (مـــن بيـــن الخادمات) التـــي تلفت 
نظره والتي يشع وجهها بالبراءة في تناقض 
واضح مع وجه السيدة العجوز الدميمة التي 
يقارن بينها وبين السمكة المخيفة في لقطات 

قريبة.
عن تجربته في هـــذا الفيلم يقول أولمي: 
كنت دائما منجذبا إلى تلك اللحظة في الحياة 
التـــي اكتشـــفتها عام 1961 وأنـــا أصور فيلم 
”الوظيفة“، أي مرحلة العبور من الطفولة إلى 

الرجولة التي تحدث بســـرعة في مجتمعاتنا؛ 
أن تحصـــل على وظيفة وتلتحق بكيان غريب 
مختلف تماما عن األسرة. كانت تلك تجربتي 
الخاصـــة عندمـــا التحقت بالعمل في شـــركة 
إديسون في ميالنو، وكان عمري 16 عاما. في 
هذا العمر أنت تشعر بمسؤولية كبيرة للغاية 
إذا كنـــت تعمـــل في نطاق مؤسســـة ضخمة، 
فهي مسألة ليست بسيطة بالنسبة إلى طفل. 
المـــرء يتحّول فجأة من مجّرد صبي إلى رجل 
يتحمل مسؤوليات عدة، أنت اليوم طفل وغدا 
يفتـــرض أن تصبح رجال. لقـــد كان عمري 29 
أو 30 ســـنة عندما نضجت تجربتي الخاصة. 
إنني أعود إلى نفس الموضوع بعد أن عشت 
حياة كاملة أيضـــا، وبعد أن تعرضت للموت 

أثناء مرضي.

السكير المقدس

يقتبس أولمـــي فيلمه التالي ”أســـطورة 
 La leggenda del santo) “الســـكير المقـــدس
bevitore (1988 مـــن قصـــة قصيـــرة للكاتـــب 
النمســـاوي جوزيـــف روث، تـــدور أحداثهـــا 
بباريس في الثالثينات، من وحي شـــخصية 
واحـــدة لعامـــل بولنـــدي (أندريـــاس) غادر 
الســـجن مؤخرا بعد أن ســـجن لفترة بتهمة 
القتل الخطأ، وأصبح اآلن هائما على وجهه، 
فقيرا شـــريدا يعيش على ما يجـــود به عليه 
المارة، يحتســـي الخمر يوميـــا في الصباح، 
ويقضي الليل تحت أسفل أحد جسور باريس 
القديمة متغطيا بأوراق الصحف. هذا الرجل 
القانـــع بمصيـــره الـــذي يعتبـــره عقابا على 
ارتكابـــه الخطيئـــة، يجتـــّر ذكريـــات ماضيه 
الذي كان يعرف فيه الحب، وبســـبب اندفاعه 
فـــي الحب انبرى ذات يوم للدفاع عن حبيبته 
ضّد الرجل الذي كان يســـومها العذاب فسقط 

الرجل أمامه ميتا.
يلتقـــي ”أندريـــاس“ ذات يـــوم برجل يلّح 
عليـــه إلحاحا شـــديدا لكي يقبـــل منه بعض 
المـــال على أن يرده له عندما تتيســـر أموره، 
يرفـــض أندريـــاس ويعتـــذر ويقـــول للرجل 
إنـــه ال يمكنه قبول ما ال يمكنـــه إرجاعه، لكن 
الرجل يصّر ويقول له إن بوســـعه أن يرده له 
عندما يتيســـر الحال ويتركه له بجوار تمثال 
القديســـة ســـانت تيريزا داخل الكنيسة التي 
تحمل اســـمها، ويكتب لـــه عنوانه ويصف له 
كيفيـــة الوصول إليـــه. وكلما نفـــد المال من 
أندرياس يعثـــر على من يمنحـــه المزيد منه 
لسبب أو آلخر، ولكن كلما أراد إرجاع المبلغ 

يحدث ما يعطله عن ذلك.
يحتـــوي الفيلـــم علـــى كل أفـــكار أولمي 
الفلســـفية واألخالقية، فالعالـــم في نظره من 
دون فضيلة يسقط ويتعفن، والفضيلة ليست 
في الشكل أو في السلوك السطحي الظاهري، 
بل في ما يبطنه القلب من صفاء وإنكار للذات 
وحب للبشرية بال حدود. ولعل تلك هي أعظم 
قيمة نخرج بها من أفالم أولمي، ذلك القديس 

الذي ال يزال يحلم بعالم أفضل.

الثقافي

إيرمانو أولمي: ذلك الراهب المعتزل

قديس السينما اإليطالية الذي يستمد األمل من اإلنسان

أمير العمري

سينما

إيرمانو أولمي… عمالق سينمائي في الرابعة والثمانين

{حياة مديدة للسيدة العجوز} أكثر أفالم أولمي استخداما للرموز

كان لفيلم {الوظيفة} الفضل في االكتشاف الحقيقي لموهبة أولمي
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اســـتطاعت مدينـــة  } أغاديــر (المغــرب) – 
أغاديـــر الواقعة على سلســـلة جبال األطلس 
الكبيـــر، وعلـــى الســـاحل الغربـــي للمحيـــط 
األطلســـي، بجوها المعتدل وشمسها الدافئة 
ورمالها التي تمتد على مساحة 30 كيلومترا، 
أن تتبـــوأ مكانة  ســـياحية متميـــزة، لتصبح 
منتجعا سياحيا رائعا يأتيها ماليين السياح 

والمستثمرون من كل حدب وصوب.
هـــي مدينة معروفة بـ“جوهـــرة المحيط“، 
ابنة منطقة سوس يحرسها المحيط األطلسي  

والجبل،  وترعاها إرادة الناس.
أضحت أغادير التي تعني الحصن المنيع 
باللغـــة األمازيغية، وجهة ســـياحية مفضلة، 

على  تســـتقطب  الســـنة حيـــث   مدار 
مـــن  كبيـــرة  ، أعـــدادا  ح لســـيا ا

األحيـــان وصلـــت فـــي بعض 
ألف إلى جذب ما يقارب   19

ســـائح من مناطق مختلفة مـــن العالم، هدفهم 
االســـتجمام  واالستمتاع بالمنتوج السياحي 
الذي تقدمـــه لهم هذه المدينة. كما تتوفر على 
العديد من الفنادق الراقية، المطلة على شاطئ 
”مارينا“ و التي بقيـــت وفية للمعمار المغربي 
األصيـــل،  مع لمســـة عصرية ســـاحرة. وفي 
حديث مع ”العرب“، قال حسن هموش المدير 
التنفيـــذي  لفندق ”قصـــر الزهور“، أن ”مدينة 
أغادير تتوفر علـــى العديد من الخصوصيات 
التي تميزها عن باقي المدن المغربية األخرى، 
والتي تتمثـــل في الطبيعة و اللغـــة والثقافة 
والموســـيقى، كلها امتيازات تمنحها أغادير 
لزوارهـــا خصوصا وأن غالبية ســـياحها من 

الطبقة الراقية“.
وأضاف هموش، ”إننا نســـعى لجذب عدد 
أكبر من الســـياح في الموسم المقبل، خاصة  
وأننا نعرف بأن المغرب هو البلد الوحيد في 
المنطقة يعرف استقرارا أمنيا،  فهذه فرصتنا  
الوحيـــدة من أجل اســـتقطاب ســـياح العالم 
خاصة سياح من فرنسا وأســـبانيا وألمانيا، 
لتعزيـــز مكانة المغـــرب و مدينة  أغادير 

سياحي“.
الوصية  الـــوزارة  همـــوش،  ودعا 
ببـــذل المزيد من الجهـــود، من أجل 
مراكز  فتـــح 

ســـياحية أخرى تكون موازية لخدمة الفنادق 
من أجل توفير فضاء ســـياحي متنوع بجميع 
جوانبـــه. من جهته قال لحســـن حـــداد وزير 
الســـياحة المغربـــي لـ“العـــرب“ إن المغـــرب 
بفضل اســـتقراره وموقعه الجغرافي ورؤيته 
اإلســـتراتيجية، تمكـــن قطـــاع الســـياحة فيه 
وخاصـــة فـــي مدينـــة أغادير، مـــن تصحيح 
الوضع وتطوير ديناميته. مضيفا، أنه بفضل 
كل هذه العوامل يتوقع انتعاش الســـياحة في 

المدينة أكثر في السنوات القادمة.
وأكد حـــداد، علـــى أن المغـــرب نظرا إلى 
مقوماتـــه وثقافته وانفتاحـــه، أصبح الوجهة 
المفضلة لدى الكثير من السياح األجانب، وأن 
خصوصيتـــه ومنتوجه المتميز همـــا اللذان 
يجعالنـــه رائدا في هـــذا المجال. وأضاف، أن 
”مدينـــة أغادير اســـتطاعت أن تكـــون كأفضل 
وجهة سياحية في المغرب بعد مدينة مراكش، 

وأصبحت المدينة المفضلة أمام الزوار“.
يعتمدهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية  وحـــول 
المغرب من أجل تطوير القطاع الســـياحي في 
المدن المغربية وخاصة مدينة أغادير أشـــار 
الوزير، إلـــى أن البلد يطمح  مـــن خالل رؤية 
2020 على جذب 20 مليون سائح، وأن المملكة 
تبنت خطة تســـتهدف األســـواق الناشـــئة، ال 
ســـيما في أوروبا الشـــرقية وأســـيا وأميركا 

الشمالية وأميركا الالتينية.
يذكر أن العاصمة المغربية الرباط جمعت 
يوم الخميس، وزير السياحة المغربي لحسن 
حـــداد، مـــع كاتب الدولـــة الفرنســـي المكلف 
المقيمين  والفرنســـيين  الســـياحة  بإنعـــاش 
بالخـــارج، وجاء هـــذا اللقاء من أجـــل العمل 
على جذب االســـتثمارات الفرنســـية في مجال 
السياحة، لكون السوق الفرنسية هي السوق 

السياحية األولى للمغرب.
وشـــهد هـــذا اللقـــاء الـــذي جمـــع فاعلي 
الســـياحة في البلدين، توقيع  اتفاقية شراكة 
بيـــن المكتـــب الوطني للســـياحة والشـــركة 

المغربيـــة للهندســـة، وذلك بقصد اســـتغالل 
جميـــع الفـــرص التي مـــن شـــأنها الرفع من 
الســـياح الفرنســـيين علـــى المغرب.  تدفـــق 
وِبُلغة األرقام، فإن عدد الســـياح الفرنســـيين 
الذي قدمـــوا إلى المغرب خالل العام الماضي 
بلـــغ مليونا و700 ألف ســـائح، ومعدل اإلنفاق 
اليومي للسياح الفرنسيين 960 درهما يوميا، 
وفـــق معطيات وزارة الســـياحة التي كشـــفت 
أن حجم االســـتثمارات الفرنســـية السياحية 
بالمغرب يقدر بحوالـــي 7.2 مليار درهم خالل 

الفترة الممتدة بين 2004و 2014.
وال تكتمـــل صورة المدينـــة دون ذكر أحد 
كنوزهـــا النـــادرة وهنا يتعلق األمر بشـــجرة 
”األركان“ التي تنتج زيتـــا للتغذية وللتجميل،  
بفضلـــه وصـــل صيت هـــذه المدينـــة إلى كل 
اتجاهـــات العالم األربعة، وأصبـــح جزءا من 

سمعة المغرب عبر العالم.
وال يمكـــن أن  نحل بأغادير دون أن نعانق 
البحـــر، فالميناء  هو الرئة التي تتنفس  منها 
هـــذه المدينـــة. وبفضـــل طاقته االســـتقبالية 
وبنيتـــه التحتيـــة يحتل المرتبـــة األولى على 
الصعيـــد المغربي، من حيث عبـــور وتصدير 

المنتجـــات  البحرية المتنوعة التي ســـاهمت 
بشـــكل فعال في التنمية االقتصادية، وكثيرة 
هي األســـر التـــي ارتبطت هنـــا بالبحر حتى 
أصبحـــت جـــزءا منـــه، وحتى أضحـــى المد 

والجزر نبضا للحياة بالنسبة إليها.
هذه هـــي أغادير المغربيـــة، التي جمعت 
بين الشاطئ الرملي والجبل الشامخ والسهل 

الفسيح الخفيض.
وفي الجانب الثقافي والتاريخي للمدينة، 
قال الشـــرقي دهمالي رئيـــس جمعية خريجي 
إن  المعهد الوطنـــي لعلوم اآلثـــار لـ“العرب“  
”للمدينـــة خصوصيـــات ســـياحية متفـــردة، 
ويمكن تقسيم هذه الخصوصيات إلى قسمين: 
الطبيعـــي  بالتـــراث  مرتبطـــة  خصوصيـــات 
وأخرى مرتبطة بالتنوع الثقافي والمعماري“.

وأضاف، أن ”مدينة أغادير غنية بمواردها 
بوســـطها  أساســـا  المرتبطـــة  الطبيعيـــة 
الجغرافي الـــذي يتميز بواجهـــة بحرية على 
المحيـــط األطلســـي ممتـــدة  على طـــول 700 
كيلومتر وتوفر شـــواطئ استثنائية ومحطات 
شاطئية جذابة، باإلضافة إلى أن هذه المدينة 
شـــكلت عبـــر التاريخ صلة وصل بين شـــمال 
المغـــرب وجنوبه، كمـــا عـــرف تاريخها عدة 
أحـــداث مرتبطـــة  بصمودهـــا  المتوالي ضد 
الهجمـــات األجنبية منذ الغـــزو البرتغالي في 
بداية القرن الســـادس عشر ميالدي، إلى بداية 
القرن العشـــرين، ومن أهم المعالم التاريخية  
التي تشـــهد على هذا التاريخ  قصبة ”أغادير 
أوفال“ التي يرجع بناؤها إلى العقد الرابع من 

القرن السادس عشر الميالدي“.
وأشـــار دهمالي، إلـــى أن المدينـــة تتميز 
بصناعة شـــجرة ”األركان“  التـــي ُتتوارث أبا 
عن جـــد، فهي عادات وممارســـات  جعلت من 
أغاديـــر ونواحيهـــا منطقة متميـــزة من حيث 
الغنى التراثي والثقافي للمملكة، وهو ما دفع 
منظمة اليونســـكو إلضافة هذه الصناعة إلى 

الئحة التراث الالمادي لإلنسانية.
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سياحة

أغادير جوهرة املحيط األطلسي
الحصن املنيع يفتح أبوابه الستقبال السياح
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المنطقة يعرف استقرارا أمنيا،  فهذه فرص
ـياح ال
وألم ا
ينة  أغ

الو رة 
ود، من
م ـــح 

مـــن  كبيـــرة  ،أعـــدادا  ح لســـيا ا
األحيـــانوصلـــت فـــي بعض
ألفإلى جذب ما يقارب   19

المنطقة يعرف استقرارا أمنيا،  فهذ
الوحيـــدة من أجل اســـتقطاب ســـ
خاصة سياح من فرنسا وأســـبانيا
لتعزيـــز مكانة المغـــرب و مدي

سياحي“.
الـــوزار همـــوش،  ودعا 
ببـــذل المزيد من الجهـــو
فتـ

فاطمة الزهراء كريم اهللا

أ

ريم  ر ز

حسن هموش املدير التنفيذي  

لفندق {قصر الزهور}: مدينة أغادير 

تتوفر على العديد من الخصوصيات 

التي تميزها عن باقي املدن املغربية 

األخرى، والتي تتمثل في الطبيعة 

واللغة والثقافة واملوسيقى

} أجاكســيو – كورســـيكا هي رابع جزيرة في 
حـــوض البحـــر األبيض المتوّســـط من حيث 
المســـاحة بعد صقّلية وسردينيا وقبرص تقع 
في قلـــب القســـم الغربي من البحـــر األبيض 

المتوّسط.
ُتلّقب كورســـيكا بـ ”جزيـــرة الجمال“، لما 
تتحّلى به من ألـــوان متباينة: األزرق كبحرها 
الشاسع، واألخضر كأشجار صنوبر الريسيو 
المنتشـــرة فيهـــا. كورســـيكا التـــي ُوصفـــت 
”بذلـــك الــجــبـــــل فـــــي وســــــط الــبــحــر“، 
جــزيــرة تمتّد فيها الشـــواطئ الرملّية، تكّللها 

المنحدرات الصخرّية الشامخة.
وألّن الجزيرة قريبة من إيطاليا وفرنســـا، 
فهـــي تتمّتـــع بالشـــخصّيتين وتعتبـــر اللغة 
المحلّيـــة إيطالّية األصل أكثر منها فرنســـّية. 
تضّم الجزيرة تضاريس متباينة، فيها الكثير 
من المرتفعـــات والجبال لدرجة يمكن وصفها 
بالجزيـــرة الجبلّيـــة وعلـــى رأســـها وأعالها 
جبل ”مونتي شـــينتو“ حوالى 3 آالف متر عن 
ســـطح البحر، إضافة إلى 20 قّمة أخرى ال يقّل 

ارتفاعها عن ألفي متر عن سطح البحر.
الســـاحلّية  المناطـــق  تعتبـــر  وفيمـــا 
المخّصصـــة للزراعـــة والســـكن والســـياحة، 
مناطق متوّســـطية الطبع والمنـــاخ والثمار، 
فإّن قمم الجبال أكثر بـــرودة وأمطارًا ومليئة 
والســـنديان والفّلين  بأحراج شجر الصنوبر 

وغيرها من األشجار المعّمرة والمفيدة.
وال تـــزال الجزيرة محافظـــة على البعض 
من هوّيتهـــا الطبيعّية والتاريخّيـــة وال تزال 

مـــن الجزر القليلـــة المحافظة علـــى أجوائها 
الفريدة والخاصـــة والقديمة. كما أّنها ال تزال 
تعتبر محمّية ســـياحّية غير مستهلكة للكثير 

من الناس.
فــي كورسيكا واحـــد مــن أطــول الخطوط 
الجبلّية التي تســـتخدم لــرحــالت السير على 
األقــــــدام أو ما يعرف بــــ ”جي آر 20“ أو جبل 
”فـــرا لــي“ الــذي يبدأ من جنوب الجزيرة إلى 

شمالها، أي من كونزا إلى كالينزانا.
و ألّن الجزيرة جبلّية فـــي معظمها، فإّنها 
غنّية باألنهار والشالالت والبحيرات الجميلة. 
وفي الجزيرة أيضًا، واحدة من أهّم المحمّيات 

الطبيعّيـــة الجبلّية في المتوّســـط وأوروبـــا. 
وتعتبـــر محمّية ”بارك ريجيونـــال  للكورس“ 
إرثا إنسانّيًا بالنسبة إلــى منّظمة اليونيسكو 

التابعة لألمم المّتحدة.
وتضـــّم ما ال يقـــّل عن 200 من الشـــواطئ 
البحرّية الرائعة، وتعتبر هــذه الــشـــــواطــئ 

العالم. جاذبة للسّياح من جميع أنحاء 
ونوعّيتـــه  بعســـلها  الجزيـــرة  وتعـــرف 
الممتـــازة حـــول العالـــم، وتنتـــج الكثير من 
النقانـــق واألجبـــان البلدّية. وألّنهـــا مختلطة 
الهوّيـــة، يكثر فيهـــا طعام البيتزا والباســـتا 

اإليطالي.

كورسيكا جزيرة بألوان متباينة

] أين تذهب

كوه ماك جزيرة تايالندية 

تستثمر كارثة التسونامي
 

 } كوه ماك (تايالند) – تعد كوه ماك ثالث أكبر 
جزيرة في والية ترات التي تقع على الســـاحل 
الشرقي لتايالند، وتشبه هذه الجزيرة التنين 
عندما ينظـــر إليها من أعلى مـــن خالل موقع 

”غوغل إيرث“ اإلليكتروني.
وحيث أن شـــكل جزيرة كوه ماك يبدو من 
أعلـــى مثل صليب كبير فيمكـــن تخيل الطرف 
الغربي منها كرأس تنيـــن له أذنين كما يمكن 
تصور الطرفين الشمالي والجنوبي كجناحين 
للتنين، وتخيـــل نهاية الجزيرة مـــن الناحية 
الشرقية كذيله الذي يغطس في مياه البحر ثم 
يظهر مرة أخرى عند جزيرة كوه كراداد، ويعد 
التنيـــن مخلوقـــا قويا وميمونا لـــدى جماعة 

المعتقدين بفن التنجيم الصيني.
ويقال أن الســـياحة في جزيـــرة كوه ماك 
التي تقع على مسافة 35 كيلومترا من الساحل 
التايلندي بين جزيرتي كوه تشانغ وكوه كوود 
استفادت من إعصار تســـونامي الذي اجتاح 
ســـاحل تايالند المطل على بحـــر أندمان في 
26 ديســـمبر عام 2004، وقد أسفر اإلعصار عن 
مصرع أكثر مـــن 2500 ســـائح كانوا يقضون 
عطالتهم في منتجعات تايالند الشـــهيرة مثل 

فوكيت وكرابي فانغنغا.
ومعلـــم الجـــذب الســـياحي باإلضافة إلى 
مناظر الغروب الجميلة والهدوء، هو الشـــعب 
المرجانية المحتفظـــة بحالتها األصلية حول 

جزيرة رانغ.

[ ســوريبهول تافيتيكــول املدير العــام لفندق 
منتجــع كوه مــاك: إن األنشـــطة الســـياحية 
انطلقت على الجزيرة في أعقاب التســـونامي 
وأبعدهـــم  بالذعـــر  الســـياح  أصـــاب  الـــذي 
عـــن ســـاحل أندمـــان لبضعة أعـــوام، وخالل 
األعـــوام القليلـــة الماضية زاد عدد الســـياح 
الذين يـــزورون الجزيرة بنســـبة تتراوح بين 
خمســـة إلى عشرة في المئة ســـنويا. ومعظم 
المنتجعات عبارة عن منشآت تضم ما بين 20 
إلى 50 غرفة تتراوح سعر الغرفة منها ما بين 

17 إلى 100 دوالر في الليلة.

[ أونشاشــا تافيديكول: ثمة أســـطورة عائلية 
تقول إنـــه قبـــل أن ينتقل لوانـــغ برومباكدي 
كبير العائلـــة إلى جزيرة كوه ماك التايالندية 
منذ قرن بعث بأســـتاذه في التنجيم عن طريق 
تفسير عالمات على األرض وهو فن يعرف في 
لكي يحدد أكثر  الصين بإســـم ”فانغ شـــوي“ 
جزيرة تكون ميمونة الطالع في أرخبيل ترات 

التايالندي.

[ جاكرابــاد مســتثمر يف كــوه مــاك: ال نريـــد 
أي فنـــدق كبير من ذوي النجـــوم الخمس في 
الجزيـــرة، إننا نريـــد أن تظل كـــوه ماك تنعم 
بالســـالم والهـــدوء. إن مـــا يجعل كـــوه ماك 
مختلفة عن غيرها من الجزر ليست شواطؤها 
أو بحرها، ولكن من يجعلها ذات طابع خاص 
هم ســـكانها الذين عاشوا عليها لعدة أجيال. 
ويمثل عدم وجود حانـــات وغيرها من أماكن 
الترفيـــه الليلية والتي تعد شـــائعة في معظم 
منتجعات تايالند الشـــاطئية رصيدا إضافيا 

للجزيرة.

للسياح آراء [

جزيرة ساحرة بكل اللغات وفي الفصول

رغم أن التهديدات األمنية في المنطقة أثرت على القطاع السياحي، إال أن المغرب مازال 
يحتفظ بنســــــبة عالية من زواره، بل إنه مازال يراهن على السياحة كقطاع اقتصادي هام 
من خالل تحســــــين الخدمــــــات والترويج لمناطقه الجميلة، والتي تعــــــد أغادير واحدة من 

أهمها لما تتميز به من شواطئ وطبيعة خالبة وطقس معتدل.



} مجموعـــة ”إنســـتغرام“ التابعـــة لشـــبكة 
”فيسبتكشف وك“ تعلن عن أداة جديدة تسمح 
بتشـــكيل أشـــرطة فيديو قصيرة جدا مدتها 
ثانيـــة واحدة مـــن مجموعة صور لمنافســـة 
الصـــور المتحركـــة (جي آي إف). وشـــرحت 
”إنســـتغرام“ على مدونتها الرســـمية أن هذه 
األداة التـــي أطلـــق عليها اســـم ”بومرانغ“، 
”تجمع مجموعة من الصور في شـــريط فيديو 
قصير وتعرضها بالتسلســـل الزمني الفعلي 

والعكسي“.

} لندن -  اســـتطاعت اخلدمـــات واملنتجات 
املصرفية املتوافرة عن طريق الشبكة العاملية 
للمعلومات (اإلنترنـــت) أن تقدم فرصا هائلة 
للمصـــارف، حيـــث أتاحت لها التوســـع في 
خدماتهـــا ومنتجاتها املصرفيـــة، وفي خلق 
فرص تنافســـية كبيرة في أسواقها من خالل 
االســـتمرار في جذب الودائع ومنح االئتمان 
بصـــورة أكبر، وتقـــدمي خدمـــات ومنتجات 
مصرفيـــة جديـــدة، مـــا انعكس علـــى تقوية 

وضعها التنافسي في السوق.
وهـــذا التنافـــس الشـــديد الذي يشـــهده 
امليدان املصرفي هو الذي مّهد لفكرة إشـــراك 
وســـائل التواصـــل االجتماعي في تســـهيل 
املبـــادالت املالية نظرا ألهمية هذه الشـــبكات 
في حياة الناس، خاصة الشباب، في عصرنا 
احلالي مما جعل بعض الشـــركات املصرفية 
تؤمن بأن اســـتخدامه كوسيلة جديدة لتقدمي 

خدماتها قد يأتي بنفع كبير.
وأطلقت كل من شـــركة فاستكاش وشركة 
إكســـبريس موني خدمة كسوبو التي تعتبر 
أول خدمـــة مـــن نوعهـــا فـــي العالـــم تتيح 
ملستخدميها إرســـال وطلب واستالم األموال 
عبـــر احلدود وعبر شـــبكات مواقع التواصل 
االجتماعي وبرامج التراسل النصي القصير، 
مبا فيها مواقع فيسبوك وويتشات وواتساب 

وتويتر.
وهـــو مـــا ميثـــل تشـــاركا بني شـــركات 
التبادل املصرفي وشركات خدمات التواصل 

اإللكتروني.

فشركة فاستكاش تعتبر منصة إلكترونية 
عامليـــة لتحويل األموال عبر شـــبكات مواقع 
التراســـل  وبرامـــج  االجتماعـــي  التواصـــل 
النصـــي القصيـــر، في حـــني  تعتبر شـــركة 
إكســـبريس مونـــي إحـــدى أكثر الشـــركات 

العاملية املوثوقة لتحويل األموال.
ومن خـــالل متكني زبائنهمـــا من حتويل 
األمـــوال عامليا عبـــر أي من شـــبكات مواقع 
تلقائيـــة  بطريقـــة  االجتماعيـــة  التواصـــل 
وسلســـة، تعيد فاستكاش وإكسبريس موني 
تعريـــف مفاهيـــم وأبعاد ســـوق التحويالت 

املالية العاملية.
وســـيتمكن مســـتخدمو خدمـــة كســـوبو 
فـــي صيغتها األولية فـــي اململكة املتحدة من 
إرســـال األموال إلى أي دولة مبـــا فيها أكبر 
املمرات الدولية لتحويل األموال، أمثال الهند 

ونيجيريا وباكستان والفلبني.
التواصـــل  وســـائل  علـــى  االعتمـــاد  إن 
االجتماعـــي لتســـهيل املبـــادالت املالية قد ال 
يخلـــو من مخاطر كثيـــرة، وخاصة القرصنة 
اإللكترونيـــة التي قـــد تفتح البـــاب للجرائم 
املاليـــة من ســـرقة وحتيل إلكترونـــي، فهذه 
الوســـائل  معرضة بدورها لـــكل االختراقات 
اإللكترونيـــة، خاصـــة وأن قراصنـــة النـــات 
أصبحـــوا يتفننون في اختراع كل الوســـائل  
منافسني في ذلك الشركات التكنولوجية التي 

ما فتئت تطور وسائل احلماية اإللكترونية.
وكشـــفت تقاريـــر عـــن جنـــاح العديد من 

القراصنـــة فـــي اختـــراق مجموعة من 

احلسابات على شبكات التواصل االجتماعي 
خاصة فيســـبوك وتويتر، حيـــث متكنوا من 
الكشـــف عن كلمة املرور اخلاصة بالعديد من 
احلســـابات، عبر تطبيق يتـــم نقله من خالل 
البريد اإللكترونـــي وبرامج احملادثة، يصيب 
األجهـــزة الذكية وأجهـــزة الكمبيوتر ويقوم 

بسحب كلمة املرور من األجهزة.
وجند عمليات التصيد اإللكتروني والتي 
يســـعى من خاللها  القراصنة إلى احلصول 
علـــى بيانـــات تســـجيل الدخـــول اخلاصـــة 
باحلســـابات املصرفية على اإلنترنت بصفة 
خاصـــة، حيث يطلبون من املســـتخدمني عن 
طريق رســـائل وهمية إدخال بيانات تسجيل 
الدخول وكلمات املرور اخلاصة بحســـاباتهم 
املصرفية، وغالبا ما حتتوي رسائل التصيد 
على رابط يقود املستخدم إلى موقع إلكتروني 
مزيـــف يحاكـــي الصفحة الرئيســـية للبنوك 
املعنيـــة. وبعـــد احلصول علـــى كل البيانات 
الشخصية املتعلقة باحلساب املصرفي يقوم 
الهاكرز بسحب كل األموال املودعة باحلساب 

بكل سهولة دون أثر.
ويؤكـــد خبـــراء تقنية أن أكثر الوســـائل 
التـــي يســـتخدمها املخترقـــون فـــي ســـرقة 
حســـابات املســـتخدمني تكون عبـــر اختالق 
فعاليـــات أو أحـــداث والترويج لها لتســـهل 
عليهم شـــن هجمـــات عبر رســـائل نصية أو 
صـــور أو وصـــالت أو تغريـــدات تهدف إلى 
ســـرقة احلسابات عبر ثغرات أمنية موجودة 
في هـــذه املواقـــع أو فـــي حســـابات البريد 

اإللكتروني املسجلة في هذه املواقع.
اإللكترونـــي  البريـــد  ســـرقة  أن  كمـــا 
تعتبـــر أخطـــر الطـــرق الختراق حســـابات 

التواصل املســـتخدمني في شبكات 
االجتماعي كون البريد 

يعتبر مبثابة اســـم 

املستخدم للدخول إلى الشبكات االجتماعية، 
وهـــو ما يثيـــر املخاوف، فإن كانـــت  مخاطر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي تؤثـــر على 
املوارد البشرية والســـمعة واالمتثال واألمن 
وامللكيـــة الفكريـــة والعديد مـــن املوضوعات 
األخـــرى، فإن اخلطر األكبر يتمثل في شـــبح  
الفشـــل في اســـتخدام هذه الوسائل في عالم 
األعمال واملال نظرا لغياب الوسائل الناجعة 

في احلماية وتأمني عمليات التبادل املالي.
لكن ال يجب أن نتصور األمر وكأن وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي مخترقة وغيـــر آمنة 
باملـــرة، و إال ملا شـــهدنا تواصـــل جناح مثل 
هذه املواقع االجتماعية، فالعمل الدؤوب على 
تأمينهـــا ال يقتصر فقط علـــى تطوير اجلانب 
التقنـــي، فاخلبـــراء يولـــون أهميـــة للجانب 
التوعـــوي وذلك للحماية من هجمات التصيد 
اإللكترونـــي حيـــث ينصحـــون مســـتخدمي 
هـــذه املواقع بعـــدم النقر علـــى الروابط دون 
التحقـــق منها، مؤكدين أنه ال يجوز بأي حال 
من األحوال كشـــف املعلومات الشـــخصية أو 
البيانـــات املصرفية في مواقـــع اإلنترنت ألي 

شخص كان.

} مايكروســـوفت تعلـــن عن طرح النســـخة 
العربيـــة مـــن حزمـــة أوفيـــس 2016 ألجهزة 
أندرويـــد، وقالت إن ذلك يأتي لســـد حاجات 
العمالء المتحدثين باللغة العربية، وإن كافة 
الســـمات الجديدة للحزمة وكذلك تطبيقاتها 
صممـــت كـــي تمنـــح المســـتخدمين العرب 
وخاصة المقيمين في منطقة الشرق األوسط 
”تجربـــة أكثر خصوصية، وهو ما ســـيمكنهم 

من إنجاز المزيد وتحقيق المزيد“.

} خدمة الرســـائل المصورة ”سناب تشات“ 
تطلق تحديثا جديـــدا لتطبيقها على نظامي 
أندرويـــد، وآي أو إس، يجلـــب معه عددا من 
الفالتـــر الجديدة. ويجلب اإلصـــدار الجديد، 
الـــذي يحمل الرقـــم 9.18 من تطبيق ســـناب 
تشـــات ثالث فالتـــرات تجعل التســـجيالت 
المصورة ســـريعة أو بطيئة أو ترجعها إلى 
خلـــف، وذلك لألجهزة الذكيـــة العاملة بنظام 
أندرويد من غوغل، وأجهزة شركة آبل الذكية.
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مواقع التواصل االجتماعي تطلق خدمة تحويل األموال

القراصنة يتربصون بشبكات سهلة االختراق

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} مجلـــة ”بـــي ســـي مجازيـــن“ تفيـــد بـــأن 
مســـاحة الذاكرة المحدودة بالهواتف الذكية 
والحواســـب اللوحيـــة غالبـــا مـــا تكون هي 
العائق أمام تثبيت التحديثات أو التطبيقات 
الجديـــدة. وفـــي مثل هـــذه الحـــاالت تنصح 
المجلـــة األلمانية المســـتخدم بضرورة نقل 
الصور ومقاطع الفيديو، التي تشغل مساحة 
كبيرة من الذاكرة، إلى الحواسب المكتبية أو 
بطاقات الذاكرة الخارجية، التي تكون مركبة 
في األجهـــزة الجوالة أو يمكـــن تخزين هذه 
الملفات على خدمات الحوســـبة الســـحابية 

وخدمات التخزين على اإلنترنت.

} مســـؤولون قائمون على شـــبكة التواصل 
بـــأن  يعترفـــون  ”فيســـبوك“،  االجتماعـــي، 
تطبيقهم لهواتف شركة ”أبل“، يستنزف طاقة 
بطارية هواتـــف الـ“آيفـــون“، ولذلك أصدروا 
نســـخة جديدة، من شـــأنها أن تحل المشكلة. 
ويتضمن التحديث إصالحين رئيسيين حسب 
قول الشـــركة، األول يصحح مشـــكلة الصوت 
الخلفـــي، والثاني يعالج مشـــكلة في البرمجة 
تتســـبب في عمـــل معالـــج الهاتف مـــن دون 
داع. فســـابقا، إذا شـــاهدت مقطع فيديو على 
التطبيـــق، ثم انتقلت إلـــى تطبيق آخر لتفعل 
شـــيئا آخر، ســـيظل ”فيســـبوك“ مســـتيقظا، 

طاقة  الهاتف.مستنزفا 

فاستكاش منصة إلكترونية عاملية 

لتحويل األموال عبر شبكات مواقع 

التواصل االجتماعي وبرامج التراسل 

النصي القصير

تتوسع مواقع التواصل االجتماعي في تقديم خدماتها مستغلة اإلقبال الجماهيري عليها، 
حتى أنها دخلت في عالم المال انطالقا من إنشــــــاء تطبيقات تساعد على تحويل األموال 
عبرها وبشــــــكل سريع، لكن هل ستظل هذه الخدمة بعيدة عن خطر الهاكرز الذين خبروا 
اختراق الحسابات على مواقع التواصل؟ سؤال لن يغيب حتما عن المشريفين على هذه 

المواقع.

} نيويــورك - أيمكـــن للبلـــدان الناميـــة أن 
تختصـــر طريقهـــا نحـــو المـــدن ”الذكيـــة“ 
المجهـــزة بالتكنولوجيـــا وتتمتـــع برعايـــة 
صحية ذكية، وأنظمة صرف ذكية، ووســـائل 

نقل ذكية، ومبان ذكية؟ 
يمكن هذا، وفق رأي شيزورو أوكي، منسق 
الحد من تغيـــر المناخ بمرفق البيئة العالمي 
التابع لبرنامـــج األمم المتحدة اإلنمائي. لكن 
للوصول إلى ذلك، ينبغي على المدن أن تنظر 
أوال إلـــى كيفية تفاعل القطاعـــات التي تبدو 
مســـتقلة، مثل النقل وكفـــاءة الطاقة واإلمداد 
المائي، ومن ثـــم تخطط لجعلها أكثر اتصاال 
فيما بينها. ويمكن للتقنيات الذكية مســـاعدة 
المدن في التعامل بشـــكل أفضـــل مع عواقب 
الكـــوارث الطبيعيـــة. إذا ما تمكنـــت أجهزة 
االستشـــعار من إطالق إنذار من تســـونامي 
فـــي منطقة ســـاحلية فقيـــرة، وتوصيل هذه 
المعلومة إلى قطاعات أخـــرى قد تتأثر، مثل 
النقل بسبب االختناقات المرورية المحتملة، 
فـــإن المدينـــة بأكملهـــا عندئذ تكـــون أفضل 

استعدادا.
لكـــن األمـــر يتطلب اســـتبصارا مســـبقا 
بشـــكل جمعي أكبر، وفق مـــا يقول أوكي. لذا 
فللتوصـــل إلى إدارة حضرية ذكية ومجموعة 
أدوات أكثر عمومية فـــي التخطيط، يمكن أن 

تتشاركها مدن مختلفة.
 ولشـــركة ”أي بي أم“ نحو 2500 مشـــروع 
للمـــدن الذكية في شـــتى بقـــاع العالم، حتى 
عالمة  أنها جعلت لمصطلـــح ”المدن األذكى“ 
تجارية. كما أن شـــركات أخرى للتكنولوجيا 
مثل ســـيمنز وإنتل وميكروسوفت وسيسكو، 
كلها منشغلة بتطوير وبيع برمجيات لمعالجة 

مشـــكالت المدن المختلفة ومواجهتها، بدءا 
مـــن تلـــوث الهـــواء وطفح شـــبكات الصرف 

الصحي وتسرب المياه.
البلـــدان  تنميـــة  مصـــرف  مـــن  فبدعـــم 
األميركيـــة، تســـعى ســـت مدن مـــن البرازيل 
وكولومبيا وجامايكا وأوروغواي إلى إنشاء 
مراكز مماثلـــة للتحكم فـــي البيانات، يجري 
إنشـــاؤها على عدة مراحل، إذ مـــن المتوقع 
إطـــالق أول تجربة صغرى فـــي منتصف عام 

 .2015
وإلـــى جانب مراكز التحكـــم، هناك أيضا 
المزيد مـــن تطبيقات الهواتـــف الذكية، مثل 
الخدمات المصرفية عبـــر الجوال، والتجارة 
وتطويـــر  بالجـــوال،  والدفـــع  اإللكترونيـــة، 

صفحات الويب، والتعليـــم اإللكتروني، كلها 
تهدف إلى مســـاعدة الفئات المحرومة بوجه 
خاص. على سبيل المثال، فإن خدمة األموال 
عبـــر الهاتف ”أم ـ بيزا“ التـــي حققت نجاحا 
كبيـــرا، منحـــت ســـكان األحيـــاء الفقيرة في 
نيروبي بكينيـــا مكانا افتراضّيـــا لالحتفاظ 
بأموالهـــم في مأمن من بعـــض األحداث مثل 
حرائق األحياء الفقيرة، كما تســـاعدهم على 
توفير المال والوقت الذي يتطلبه الســـفر إلى 

البنوك.
وقـــد أدى هذا أيضـــا إلى مبـــادرات مثل 
خدمـــة االتصـــال بمانحـــي خدمـــة مضخات 
المياه إلمداد األحياء بمياه مدفوعة الثمن من 
خالل خدمة ”أم بيزا“، كما ساعدت المنظمات 
غير الحكومية في تســـديد مدفوعات ســـكان 

األحياء الفقيرة. 
وتأتـــي الصين والهند أيضـــا في طليعة 
التحـــوالت إلى مدن ذكية، ففي الصين – أكبر 
دولة تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
العالم- أجرى مرفق البيئة العالمي مباحثات 
مع الحكومة حول إمكانية اســـتخدام برامج 

نقل ذكية من قبل مراكز لوجســـتية منخفضة 
الكربون لتنظيم حركة المرور. وبدأت أفريقيا 
تتحول باتجـــاه التقنيات الذكية. وتقوم بلدة 
ســـتيلينبوش في جنـــوب أفريقيـــا بتحويل 
”منطقـــة ابتـــكار ســـتيلينبوش“ إلـــى ”مركز 
يضم مشـــروعات مثل أكشاك ذكية  لالبتكار“ 
ذات خاصيـــة الشـــحن الشمســـي للهواتـــف 
الجوالة. ورغم أن المشروع في أيامه األولى، 
إال أن بيتـــر فان هينينجيـــن – مدير البرامج 
بمنطقـــة ابتكار ســـتيلينبوش- بـــدأ بالفعل 
يخطـــط لحمل هذا المفهوم إلى مناطق أخرى 

في أفريقيا.
وبالنســـبة إلى العديد من البلدان األفقر، 
يعـــد التمويل إحـــدى العقبـــات الكبرى أمام 
التحـــول إلـــى التقنيـــات الذكية، لكـــن األمر 
ال يتطلـــب دائمـــا بالضرورة اســـتراتيجيات 
حكوميـــة مكلفة لجمـــع البيانـــات الضخمة، 
فبإمكان األشخاص العاديين اإلسهام في ذلك، 
حسبما يقول فيكتور موالس، خبير سياسات 

االتصاالت في مجموعة البنك الدولي.
ففي مدينـــة مابوتو بموزمبيـــق، يحاول 
البنك الدولي تحســـين معالجـــة النفايات من 
خـــالل مبادرة تســـتخدم التعهيـــد الجماعي 
عبـــر تطبيقـــات الجوال، لجمـــع مدخالت من 
المواطنيـــن وجامعي النفايـــات حول أماكن 
القمامة فـــي المدينة. ومنذ إطالقها في 2013، 
يبدو أنها بـــدأت تؤتي ثمارها، فقد تحســـن 
رســـم خرائط الطرق، وبات المزيد من الناس 

يلقون مخلفاتهم في أماكنها المناسبة.
وفـــي نيروبـــي، وهـــي إحدى أكثـــر مدن 
العالم ازدحاما، لجأ مشروع يدعى ”ماتاتوس 
إلى التعهيد الجماعي لرسم خريطة  الرقمي“ 
عبور شبكات الحافالت والقطارات بالمدينة. 
تقـــول جاكلين كلـــوب، الباحثة في معهد 
الواليـــات  كولومبيـــا فـــي  األرض بجامعـــة 
المتحـــدة والتي تقـــود أحد فرق المشـــروع، 
”إن البيانـــات والخرائـــط ال تـــؤدي وحدهـــا 
إلى خفض االختناقـــات المرورية، لكنها تعد 

خطوات أولى لتخطيط أفضل“.

العالم النامي يتحصل على فرص ذكاء المدينة
ــــــات الذكية بدأت بالفعل تضع بصمتها في العالم المتقدم، لكن أيمكنها العمل في  التقني
العالم النامي كذلك؟ أيمكن للمدن اآلخذة في النمو بســــــرعة في بعض أفقر بلدان العالم 
أن تقفز قفزة ضفــــــدع تتخطى بها الطرق التقليدية من التخطيط الحضري لتصبح مدنا 
ــــــة، تماما مثلما قفزت االتصاالت وانتقلت مباشــــــرة إلى الهواتف الجوالة والنطاقات  ذكي

العريضة؟

و
بري ســـرقة أن كمـــا 

بـــر أخطـــر الطـــرق الختراق حســـابات
التحالتواصل ســـتخدمني في شبكات 

من
البي
شخ

ب ي وني
جتماعي كون البريد 

تبر مبثابة اســـم 
اختـــراق مجموعة مناإللكتروني. القراصنـــة فـــي



¶ لنــدن - يعتقـــد كثيـــرون أن رياضـــة ركوب 
الخيـــل هي مجرد الجلـــوس على ظهر الجواد 
وتوجيهـــه وأنهـــا ال تتطلـــب جهـــدا كبيـــرا 
لممارســـتها. ويرى الباحثـــون أن هذه الفكرة 
المســـبقة ال عالقة لها بالواقع، واألكثر من ذلك 
يؤكـــدون على أن ركوب الخيـــل يتطلب الكثير 
مـــن اللياقة البدنية، فخالل الركوب يســـتخدم 
الراكب جســـمه كله لتوجيه الخيل ودفعه إلى 
األمام. وينتج عن هذا تطور أفضل إلحســـاس 
التوازن والتنســـيق لدى الراكب ولردود فعله 
أيضـــا، وبالتالي تتحســـن مرونـــة العضالت 
األساســـية للجســـم ويقل توترها ويتحســـن 

تناغمها ولياقتها.
وصنفـــت رياضـــة ركـــوب الخيـــل كأحـــد 
تمارين التقوية وتعتبر نشاطا ضد المقاومة، 
يـــؤدى بمجهود يشـــتمل على انقبـــاض ثابت 
من العضالت دون أي حركـــة مرئية في زاوية 
المفصل، وهذا يعني أن زاوية المفصل وطول 
العضـــالت ال تتغيران خـــالل االنقباض الذي 
حـــدث نتيجة مقاومـــة مســـتقرة لضغط طبق 

عليها.
وألن رياضة ركوب الخيل تتطلب مجهودا 
شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن الكثير من األنشـــطة 
الرياضة األخرى، يتمتع من يمارسها بانتظام 

ومواظبة بقوام رشيق ومتوازن.
وتقـــول هاجر الحميـــدي، أخصائية عالج 
طبيعي، إن معظم المبتدئين بالركوب يشتكون 
في البداية من آالم في عضالت الفخذ الداخلية 
ولكن ســـرعان ما يتغير الوضع لألحســـن عن 
طريق الممارسة المنتظمة ألنها تجعلها أقوى. 
وتتعزز مرونة األلويـــة ألنها تقوم باالنقباض 
واالنبساط المستمر ألجل السيطرة على حركة 

الخيل.
ويؤكد الباحثون أن ركوب الخيل يحســـن 
التنفـــس ويعتبر تمرينا مفيدا للقلب واألوعية 

الدموية ألنه يتطلب المزيد من الجهد 
والطاقـــة وكفاءة األوعيـــة الدموية 
وهـــذا يختلف حســـب حركة الخيل 

ونوعية ركوبها والسرعة والخفة.
وتســـاعد هـــذه الرياضـــة على 
حرق الســـعرات الحرارية وتعتمد 
كمية الحـــرق على قوة الســـرعة 

وطول المسافة التي يقضيها الراكب على ظهر 
الخيل.

وتوصي الحميـــدي المبتدئين بالتحضير 
قبل الشـــروع في ركـــوب الخيـــل. وأوضحت 
أن تمريـــن القرفصاء يعد مـــن أفضل التمارين 
التحضيرية، ذلك أنه تمرين يستهدف ويشغل 
جميـــع عضالت األرجل. ويتلخص هذا اإلعداد 
فـــي جلوس القرفصاء في وضـــع الثبات، دون 

تحريك، لمدة دقيقة أو أكثر.
وحثـــت علـــى الجلـــوس علـــى الخيل في 
وضع سليم يحافظ على المنحنيات الطبيعية 
للعمـــود الفقري ألن الجلوس بطريقة صحيحة 
لفترة طويلة يقوم على تحســـين وضع القوام. 
ويمكـــن ضبط ذلك من خالل إبقاء الحوض في 

وضع مستقيم ومحايد ال يغير وضعيته.
وأضافت أن ممارسة هذه الرياضة بحاجة 
لتوفيـــر الوقـــود الجيد للجســـم لمســـاعدته 
على حســـن األداء لفترة طويلـــة. وهذا الوقود 
يتركز في اختيار األطعمة المناســـبة الخفيفة 
والصحية وتناولها قبل ركوب الخيل وتجنب 
الطعام الكثير ألنه يمكن أي يســـبب الشـــعور 

بالغثيان.
ولمنـــع حدوث أي إصابات عضلية يشـــدد 
أخصائيـــو العـــالج الطبيعـــي على ممارســـة 
تماريـــن اإلطالـــة قبـــل ركـــوب الخيـــل وبعده 
للحفاظ علـــى مرونة العضالت وتخليصها من 

التشنج أو التصلب.
وحـــدد الباحثون أن ركوب الخيل يجب أن 
يتـــم لمدة 30 دقيقة على األقـــل أو أكثر، لثالث 

مرات في األسبوع.
وال تقتصـــر فوائـــد هـــذه الرياضـــة على 
الجسم، بل تمتّد إلى فوائد لها عالقة بالصحة 
العقلية والنفســـية أيضا فهـــي تعلم الصغار 
أهمّية العناية بالحيوانات كما أّنها تجعل اّلذي 
يمارســـها يشـــعر بالمتعة من خالل مشاهدته 
للطبيعة والتعـــّرف على أماكن جديدة. وتبعث 
أيضا على الشـــعور بالراحة النفسية والهدوء 
والتأّمـــل كما أنها تخلـــق نوعا من التوافق ما 
بين الشـــخص والحصان الـــذي يركبه بحيث 

يصبح وكأنه رفيق أو صديق له.
ويعلـــم الركـــوب تطوير الثقـــة بالنفس 
واحتـــرام الـــذات، ويعـــد أحد النشـــاطات 
التي تســـاهم في خفض مســـتوى التوتر، 
الصبـــر  يعلـــم  أنـــه  إلـــى  باإلضافـــة 
والتركيـــز  واالنضبـــاط 
والتفاهم والتعاطف 

والرحمـــة وضبـــط النفس. وتوصلت دراســـة 
أنجزت مـــن قبل جمعيـــة الخيـــل البريطانية 
إلى أن ركوب الخيل يحفز المشـــاعر النفســـية 
اإليجابيـــة بالدرجـــة األولى. وكانـــت أكثر من 
80 بالمئـــة من الـــردود على االســـتبيان تؤكد 
شـــعورها بالســـرور واالســـترخاء والنشـــاط 

والمرح للغاية حالما تركب الخيل.
وقال العلماء إن أحد أكبر الدوافع لممارسة 
هذه الرياضة كان التفاعل مع الخيول. وخالل 
البحث اكتشـــفوا أن هناك العديد من الفرسان 

يدعون بأن الخيول أفضل أصدقائهم.
وخصـــص باحثـــون دراســـات معمقة في 
فوائـــد ركوب الخيـــل علـــى ذوي االحتياجات 
بمســـاعدة  أنـــه  إلـــى  وتوصلـــوا  الخاصـــة. 
يمكـــن  الطبيعـــي  العـــالج  فـــي  أخصائييـــن 
لألشخاص الذين يشكون من هذه األمراض أن 
يركبوا الخيول، فإذا تعّلموا ذلك سيبدأ الدماغ 
عندهم بالنشاط وتحسين االستيعاب والحركة 
لديهم. ويتم اســـتخدام خيول مدّربة خصيصا 
لهذا الغرض. وجديـــر بالذكر أن ركوب الخيل 
هو نشـــاط جسدي في المقام األول يحتاج إلى 
وضعية مناسبة للجسم وتوازن جيد على ظهر 
الخيل، لذلك فإن إعاقـــات أو صعوبات حركية 
كثيرة من الممكن أن تســـتفيد مـــن هذا النوع 
من العالج، فأثناء ممارســـة هذا النشاط يبذل 
الشـــخص المعاق جهدا معينا في البقاء على 
الوضـــع الصحيـــح للجســـم وتوازنـــه ويقوم 

بتحريك مجموعة من العضالت الالزمة لذلك.
ذو  بهـــا  يقـــوم  التـــي  الحـــركات  وهـــذه 
االحتياجـــات الخاصة أو يســـاعده المختص 
علـــى القيام بها مـــن خالل تعليمات شـــفهية 
محددة أو مساعدة يدوية تفيد جدا في تطوير 
توازن الجسم وتحســـين الحركة في مجموعة 
مهمـــة من عضـــالت الجســـم وتقويتهـــا مثل 

عضالت الظهر وعضـــالت الرجلين ومجموعة 
أخـــرى من العضـــالت الصغيرة في الجســـم، 
ويمتد هـــذا التأثير الجيد إلى حركة المفاصل 

وليونتها ووضعية الجسم ككل.
وعند األشـــخاص الذين يعانون من ارتفاع 
التوتـــر العضلي فإن ركوب الخيل يســـاعدهم 
كثيرا فـــي التخفيف من الشـــد العضلي وذلك 
مـــع الحـــرارة اللطيفـــة المنبعثـــة من جســـم 
الخيـــل وحركته حيث يمكن تدريب الخيل على 
القيـــام بأنواع مختلفة من الحركة أو المشـــي 
تناســـب حاالت معينة مـــن اإلصابات الحركية 

والعضلية.
وأظهرت الدراســـات الحديثـــة في عدد من 
البلـــدان الغربية الفوائد الجمة للعالج بركوب 
الخيل لألشخاص (أطفاال أو بالغين) من الذين 
يعانون من الشـــلل الدماغـــي بأنواعه وفئاته 
المختلفة أو الذين يعانون من ضمور العضالت 
أو الصلـــب المفتـــوح أو التصلـــب المتعـــدد 
واالضطرابات الحركية عند فئة متالزمة داون 

وغيرها من المتالزمات الوراثية.
ويحتاج ركوب الخيل إلـــى انتباه وتركيز 
جيديـــن من قبل الشـــخص وذلك يفيـــد كثيرا 
األطفال الذين يعانون من فرط النشـــاط وعجز 
االنتبـــاه والتركيـــز وكذلك الذيـــن يعانون من 
اضطـــراب التوحـــد. ويفيد كذلك فـــي تطوير 
اإلدراك والتكامـــل الحســـي عند هـــذه الفئات 
فهناك مدخالت حســـية من قبـــل المكان الذي 
يتم به ممارســـة ركوب الخيل وهناك مدخالت 
حســـية كذلك من الحيوان مثـــل لونه وحجمه 
ورائحته وصوته وحركته إضافة إلى مدخالت 
حســـية مـــن المـــدرب. وهنـــا يقـــوم المعالج 
الوظيفي بتركيز انتبـــاه الطفل إلى معلومات 
حســـية معينة ودمجها مع معلومات حســـية 

أخرى.

وتؤكـــد الطبيبـــة األلمانيـــة ســـوزانة بير 
أخصائيـــة العـــالج بركـــوب الخيـــل أن هـــذه 
الطريقـــة تســـاعد على شـــفاء األطفـــال الذين 
يعانون مـــن اإلعاقة منذ الوالدة وتشـــرح ذلك 
بقولها ”تنتقـــل تموجات الخيـــل الناتجة من 
تحركه لألمـــام والخلف أثناء ســـيره إلى فهم 
الطفل، فتساعده على فهم كيفية حركة اإلنسان 

السليم رغم افتقاده الشعور بها“.
ويساعد العالج عبر ركوب الخيل في عالج 
مشـــكلة النطق لدى األطفال، إذ غالبا ما يشعر 
األطفـــال بتعب كبيـــر وملل من كثـــرة تمارين 
العـــالج لتحســـين النطق لديهم، مـــا يجعلهم 
يرفضون العالج أحيانا. ولكن ركوب الخيل ال 
يشـــعرهم بأنهم في حصة عالج، فيقدمون أداء 

أفضل ال يخلو من المتعة والمرح.
ولضمان ســـالمة األشخاص، تدعو جمعية 
مدربـــي الخيل األميركية إلـــى ضرورة االلتزام 
بارتـــداء الخـــوذات ألنهـــا يمكـــن أن تقلل من 
شـــدة إصابات الـــرأس أثناء الركـــوب. ويذكر 
أن إصابـــات الرأس تمثل حوالي 60 بالمئة من 

الوفيات الناجمة عن حوادث الفروسية.

¶ القاهرة -  كشــــف خبــــراء التغذية أن الخل 
يساعد على حرق الدهون المتراكمة بالجسم. 
ويعد خــــل التفاح من أكثر أنــــواع الخل قدرة 
على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

وتقول د.آمال فتحي استشــــارية الســــمنة 
والنحافة، إن خــــل التفاح يحتوي على بعض 
الخصائــــص الطبيعيــــة الحارقــــة والمحبطة 
للدهــــون وخاصــــة الموجــــودة فــــي البطــــن 

واألرداف. ويعتبــــر مــــن أهــــم الوصفات التي 
ينصــــح دائمــــا بتناولها للقضــــاء على الوزن 

الزائد.
وتنصح فتحي بضرورة تناوله عن طريق 
إضافة ملعقة صغيرة منه إلى طبق الســــلطة 
الخضــــراء أو إضافة ملعقــــة صغيرة منه إلى 
كوب من الماء الدافئ بعد كل وجبة من الثالث 

وجبات.
وتوصي من يشــــتكون من مشاكل بالمعدة 
أو فــــي الجهــــاز الهضمي واألمعــــاء بتجنب 
تناوله حتى يتفادوا الشــــعور باأللم وحدوث 

بعض المضاعفات كقرح المعدة.
ويعــــد خل التفاح مركبــــا عالي الحموضة 
ويجــــب أن يمــــدد بالمــــاء أو العصيــــر قبــــل 
شــــربه ألن الخل المركز يؤذي الفم واألســــنان 
والبلعوم. واالســــتعمال المطــــول لخل التفاح 
يــــؤدي لنقــــص البوتاســــيوم ونقــــص كثافة 

العظم.
ويمكن أن تكون له نتائج صحية إيجابية 
أخــــرى. ففي دراســــة أجريت عــــام 2007 على 
عينــــة صغيرة من الجرذان أظهــــرت نتائجها 
أن تنــــاول ملعقتيــــن مــــن خل التفــــاح يوميا 

قــــد يخفــــض ضغــــط الــــدم العالــــي. وتناول 
بحث علمــــي مجموعة من األشــــخاص الذين 
يتناولــــون الخل والزيت يوميا بالســــلطة من 
5 إلــــى 6 مرات أســــبوعيا. وتوصل الباحثون 
إلى نتيجة مفادها أن لهم نسبة منخفضة من 

أمراض القلب.
ووجد علماء أن خل التفاح قد يكون قادرا 
علــــى قتل الخاليا الســــرطانية وإبطاء نموها 
ولكــــن الدراســــات الوبائيــــة علــــى الناس لم 
تتخلص إلى نتيجة مؤكدة، غير أن استخدامه 
ترافــــق مــــع نقص ســــرطان البلعــــوم وزيادة 

حدوث سرطان المثانة.
والخــــل هو نتاج التخمــــر، فالعملية التي 
يتم فيها تكسير الســــكريات في الطعام بفعل 
البكتيريــــا والخميرة فــــي المرحلة األولى من 
التخمر بعدها تحول السكريات إلى الكحول.

ويمكــــن أن يكون الخل مصنوعا من أنواع 
كثيرة من الفواكه والخضــــراوات والحبوب، 

فخل التفاح يأتي من التفاح المهروس.
والمكون الرئيســــي لهذا الخل أو أي خل 
آخر هو حمض الخليك وأيضا أحماض أخرى 
وفيتامينات وأمالح معدنية وأحماض أمينية.
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ركوب الخيل يشد قوام الظهر ويعزز مرونة العضالت

الفروسية عالج لألمراض الحركية والحسية

لياقة

إضافة الخل إلى الطعام تساعد على إنقاص الوزن

ركوب الخيل يجمع بين المتعة والنشاط

الخبراء ينصحون بإضافة الخل إلى السلطة بانتظام

 األشخاص الذين يمارسون 

رياضة ركوب الخيل، بانتظام 

ومواظبة، يتمتعون بقوام رشيق 

ومتوازن وبحالة نفسية إيجابية

خل التفاح مركب عالي الحموضة 

ويجب أن يمدد باملاء أو العصير 

قبل شربه ألن الخل املركز يؤذي 

الفم واألسنان والبلعوم

تعد رياضة ركوب الخيل من أكثر الرياضات التي تجمع بين المتعة والتمارين التي تعزز 
اللياقة وتحســــــن الحالة النفســــــية وتزيد الشــــــعور بالثقة. وتتطلب هذه الرياضة المواظبة 
والقدرة على التحكم في توازن الفارس والجواد في اآلن نفسه، ال سيما خالل المنافسات 
والمسابقات. وتلقى الفروسية رواجا كبيرا في البلدان العربية التي تشتهر بأجود الخيول 

في العالم.



} ســــعدت حني قرأت مؤخرا خبر قيام رابطة 
بإعادة طبع  العقالنيني العرب ”جمعية أوان“ 
كتاب امرأتنا في الشريعة واملجتمع -الصادر 
عــــام -1930 للمفكــــر والسياســــي التونســــي 
الطاهر احلداد، أحد أهم رجال عصر التنوير 
العربي. قال عنه طه حســــني ”هذا الفتى سبق 
زمنه بقرنــــني“. وقانون األحوال الشــــخصية 
الــــذي تتباهى به تونس ويعــــد -عن جدارة- 
من مفاخر الرئيس احلبيــــب بورقيبة تضمن 
العديد مــــن أفكار احلداد الــــواردة في كتابه.
مــــن رؤى احلداد احلكيمة: لقد حكم اإلســــالم 
فــــي آيات القرآن بتمييــــز الرجل عن املرأة في 
مواضع صريحة، وليــــس هذا مبانع أن يقبل 
مببــــدأ املســــاواة االجتماعّيــــة بينهمــــا عند 
توفر أســــبابها بتطور الزمن ما دام يرمي في 

جوهره إلى العدالة التامة. 
وهو الدين الذي يدين بســــنة التدريج في 
تشريع أحكامه حسب الطوق. وليس هناك ما 
ينــــص أو يدل على أن مــــا وصل إليه التدريج 
في حياة النبي هــــو نهاية املأمول الذي ليس 
بعده نهاية، وفي اإلســــالم أمثلة واضحة من 
هــــذا، وال نتحّدث عن مســــألة كاخلمر تدرجت 
وانتهــــت فــــي حياة النبــــي وها هي مســــألة 
الرق، عرف اإلســــالم أنه ديــــن احلرية الذي ال 
يعترف بالعبودية لغيــــر الله، لكنه أبقى على 
رق اإلنسان لإلنسان، ولم يستطع اإلسالم في 
حينه أن يقرر حكما نهائيا غير إعالنه الرغبة 
في العتق، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بتشّوف 
الشــــارع (املشرع) للحرية، ووضعه في أبواب 
الكفارات الشــــرعية للتحلل من املؤاخذة. من 
أهــــم أفكار احلــــداد أيضا: التمســــك بالطالق 
القضائي ملنع الغش والغنب، أقر بأهلية املرأة 
لتزويج نفســــها مبا يلغي العضل أو إجبارها 
على الــــزواج، منع تعدد الزوجــــات اتفاقا مع 
اإلمــــام محمد عبــــده واتكاء علــــى اآلية ”ولن 
تعدلوا“، أقر حقها في املشــــاركة السياســــية 

والتعليم متاما.
كتاب الطاهــــر احلداد يســــتحق القراءة، 
خصوصــــا حني تعلــــم أن املؤسســــة الدينية 
(الرجعيــــة) فــــي تونــــس -آنــــذاك- اتهمتــــه 
باإلحلــــاد والزندقــــة وجردتــــه من شــــهادته 
العلميــــة وطالبت مبنعه من الزواج وإخراجه 
من امللــــة! لم تطل معانــــاة الطاهر، فقد توفي 
-بعد صدور الكتاب بخمس ســــنوات- شــــابا 

كصديقه الشاعر أبوالقاسم الشابي.
وكتــــاب احلــــداد فاحتــــة جيــــدة للتطرق 
إلــــى زوايا جديدة في ملــــف املرأة الذي طواه 
اإلهمال في خضم منطقة مشــــتعلة، في كتابه 
”من النهضة إلــــى الردة“ يتحدث املفكر جورج 
طرابيشي عن مفهوم ”اجلرح النرجسي“ الذي 
أحبــــط أوروبــــا (الرجل األبيض) وأشــــعرها 
بالــــذل والهوان ومســــبباته: األرض ليســــت 
مركــــز الكــــون (أي أن موطــــن الرجل األبيض 
مجرد نقطة في هذا الكــــون املترامي)، نظرية 
النشــــوء واالرتقاء (هذا الرجــــل األبيض كان 
فــــي احلقيقــــة قــــردا). ويبدو أن هــــذا اجلرح 
النرجســــي دفــــع الرجل األبيض إلى إشــــعال 
احلروب واســــتباحة البالد والعباد، وهو ما 

عرف الحقا باالستعمار.
حــــني نتحدث عــــن واقــــع املــــرأة العربية 
واملســــلمة، وموقــــف املتطرفــــني املعــــادي من 
متكينها، ال بد من اإلشــــارة إلى جرح نرجسي 
ســــكن العقل الباطن لبعض الرجال وأحبطهم 
ودفعهم إلــــى مزيد من العدوانيــــة والتطرف 
في معاداة حقــــوق املــــرأة ومتكينها، اجلرح 
األول متثل في مقالتني كتبتهما األديبة هيفاء 
عزي في صحيفة ”املدينة“ في شــــهر سبتمبر 
2003. قالــــت عــــزي هناك حور عــــني رجال في 
اجلنــــة للمؤمنــــات كمــــا أن هناك حــــور عني 
نســــاء للمؤمنني، وأن إغفال هــــذه الرؤية في 
التراث يعــــود إلى قــــراءة ذكورية للنصوص 
القرآنيــــة مفادها أن الرجل هو األســــاس في 
الدنيا واآلخرة وأن النساء خلقن من أجله في 
الدارين. اعتمدت عزي على منطلقات منطقية، 
وال ميكن إثبات رؤيتها أو نفيها إال في اجلنة، 
ومع ذلك جاءت الردود على مقالتيها قاســــية 
جدا وجارحــــة، بل إن بعض من انتقد الكاتبة 
بدا كأنه يكتب من اجلنة على الهواء مباشرة.

اجلــــرح الثانــــي متثل فــــي مقال نشــــرته 
فــــي 1 مايــــو 2007 للكاتب  صحيفة ”عــــكاظ“ 
جنيب مياني بعنوان ”دورة الرجل الشهرية“ 
-تزامنــــا مع موضوع للزميلــــة هدى الصالح 
حيــــث  األوســــط“-  ”الشــــرق  صحيفــــة  فــــي 
أشــــار إلى حقيقــــة علمية مثبتــــة: توتر مزاج 
الرجل واضطراب هرموناته في األيام القمرية 
(بــــني 3 و7 أيام). مقال مياني نســــف النظرة 
الدونية للمرأة وكرس للمســــاواة بينها وبني 
الرجل، ما استدعى ردود فعل قاسية وجارحة 
على مقاله أيضا. مرحلة العدوانية التي تتلو 
اجلــــرح النرجســــي هي مرحلــــة انتقالية، في 
النهايــــة ال بد من االســــتماع إلى صوت العلم 
واملنطــــق، وتلك مرحلة التواضع أو االعتراف 

باحلقيقة.
حني تطالب بحقوق املرأة ومتكينها، يقال 
بــــأن ”مشــــروعك يبدأ من املــــرأة ومير باملرأة 
وينتهي باملرأة بغــــرض الوصول إليها“. بدأ 

البعــــض فــــي ترديد هــــذا الكالم 

الــــذي يــــزدري املثقــــف حني يحمل مشــــروعا 
ينهض بنصــــف املجتمع علــــى األقل، إضافة 
إلى أنــــه اعتــــراف من أعــــداء حتريــــر املرأة 
بأنهم يضعونها في سجن -بدال من أن تكون 
حرة نفسها وســــيدة قرارها- بدليل صعوبة 
الوصــــول إليهــــا. ورحم الله حافــــظ إبراهيم 

(شاعر النيل) يوم قال:
 ليســــت نســــاؤكم حلــــى وجواهــــرا  خــــوف 

الضياع تصان في األحقاق
ليســــت نســــاؤكم أثاثا يقتنى  في الدور بني 

مخادع وطباق
وهــــي القصيــــدة التــــي احتــــوت البيــــت 
الشــــهير ”األم مدرســــة إذا أعددتها / أعددت 

شــــعبا طيــــب األعــــراق“، ومــــن اللطيــــف أن 
نشــــير إلــــى أن شــــاعر النيل كتــــب قصيدته 
بتحريض مفتي الديــــار املصرية محمد عبده 
لنصــــرة محرر املرأة قاســــم أمني، الطريف أن 
أعداء حترير املرأة هــــم من اخترعوا زوجات 
املسيار واملصياف والوناسة وحللوا الزواج 
بنيــــة الطالق اســــتغالال لها ووصــــوال إليها. 
الرد عليهم نســــتعيره مــــن اإلمام محمد عبده 
”الرجــــال الذيــــن يحاولــــون بظلم النســــاء أن 
يكونوا سادة في بيوتهم، فإنهم إمنا ينجبون 

عبيدا لغيرهم“.
إذن، احلديــــث عن قضايا املرأة هو حديث 

عن املستقبل. 
أمــــني  لقاســــم  أخــــرى  مقولــــة  أســــتعير 
تلميــــذ محمــــد عبــــده ”البــــالد التــــي تتمتع 
فيهــــا النســــاء بحريتهن الشــــخصية يتمتع 
الرجال فيها بحريتهم السياســــية، فاحلالتان 
مرتبطتــــان ارتباطــــا كليــــا“، ويضيــــف أمني 
منهــــا  ينتظــــر  ال  االســــتبدادية  ”احلكومــــة 
أن تعمــــل علــــى اكتســــاب املــــرأة حقوقهــــا 
وحريتهــــا“. إذن، احلديــــث عــــن قضايا املرأة 
هــــو انتصار لقيــــم احلق والعــــدل واإلصالح 

الشامل. 
مــــن طرائــــف خصــــوم حترير املــــرأة في 
السعودية، أنهم يتهمون دعاة حتريرها بعدم 
االهتمــــام بقضايا املــــرأة الفقيــــرة، في حني 
أن دعــــاة التحريــــر هم من وقفــــوا مع املرأة 
في مجاالت العمل التي فتحت لها مؤخرا 
(كاشــــير – تأنيــــث محــــالت الالجنــــري) 
بينما كان موقف أعداء التحرير مناهضا 

كالعادة.
تشــــويه دعــــوة حتريــــر املــــرأة ليس 
جديــــدا، في أدبيــــات املتطرفــــني نالحظ 
هجوما شرســــا على قاســــم أمني، مع أنه 
صاحــــب املقولــــة الشــــهيرة التــــي يلوكها 
الوعــــاظ ضــــد دعــــاة التحريــــر ”اإلســــالم 
أنصف املــــرأة وظلمها املجتمــــع والفقهاء“. 
حــــني نقلب مؤلفات قاســــم أمــــني نالحظ أنه 
ناهــــض النقاب وعدم تعليم املرأة ومنعها من 
العمل أو امليراث وحبســــها في املنزل وإلغاء 
وطالب  املســــتقلة  االقتصادية  شــــخصيتها 
بحماية حقوق املطلقات واألرامل، معتمدا 
في آرائه على نصوص من القرآن والسنة 

ورؤى فقهية معتبرة. 
إن الهجوم على قاسم أمني -ودعاة 

حتريــــر املــــرأة- هو في حقيقتــــه موقف معاد 
مــــن حقها فــــي التعلم والعمــــل واحلياة حرة 

مستقلة.
ما ســــنه التاريخ أن يطالــــب الرجل بداية 
بحقــــوق املــــرأة، فاملرأة املضطهدة ال تســــمح 
ظروفهــــا بالتعبير عن أزمتهــــا، فيبدأ الرجل 
ثم يســــلم راية املرأة إلى املرأة لتكمل الطريق، 
وال ننســــى هنــــا مقولــــة غــــازي القصيبــــي 

”األم مدرسة إذا أعددتها هاجمك املتطرفون“.
”أترضاها ألختــــك“، ”أترضاها لزوجتك“، 
جمــــل مت اجتزاؤها من ســــياقها لتعكس فكرا 
يقمــــع املــــرأة ويصــــادر إرادتها بــــل ويلغي 
شــــخصيتها، وإال كان الســــؤال ”ماذا ترضى 
أختك أو زوجتك“ أو ”أترضاه لنفســــها“، تلك 
هي املســــألة، حق املرأة فــــي تقرير مصيرها 
واحليــــاة حرة مســــتقلة. واملعاديــــن لتحرير 
املرأة عندنــــا، تنطبق عليهــــم -غالبا- مقولة 
املفكر املصري ســــيد القمنــــي ”حني نركز بني 
األفخــــاذ عيوننا، تكون املشــــكلة فــــي عيوننا 

وليس في األفخاذ“.
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امرأتنا بين الشريعة والمجتمع

البالد التي تتمتع فيها النساء بحريتهن الشخصية يتمتع الرجال فيها بحريتهم السياسية

مرأة

األحد 2015/11/01

 ما سنه التاريخ أن يطالب الرجل بداية 

بحقوق املرأة، فاملرأة املضطهدة ال 

تسمح ظروفها بالتعبير عن أزمتها، 

فيبدأ الرجل ثم يسلم راية املرأة إلى 

املرأة لتكمل الطريق

 الطريف أن أعداء تحرير املرأة هم من 

اخترعوا زوجات املسيار واملصياف 

والوناسة وحللوا الزواج بنية الطالق 

استغالال لها ووصوال إليها

حكم االسالم بتمييز الرجل عن املرأة ليس مانعا أن يقبل بمبدأ املساواة االجتماعية بينهما عند توفر أسبابها

صدر كتـــاب امرأتنا في الشـــريعة 

للمفكـــر   1930 عـــام  واملجتمـــع 

الطاهـــر  التونســـي  والسياســـي 

الحداد

T

أحمد عدنان



 ¶ واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن تعرض اإلنسان لنفس تجارب اآلخرين 
لن يســـاعده في الشـــعور بالتعاطـــف معهم. 
وهو ما ينافي االعتقاد الســـائد بأن اإلنســـان 
لن يتمكـــن من الحكم على غيره حتى يتعرض 

لنفس موقفه.
وأكدت الدراســـة التي أنجـــزت في جامعة 
نورث وسترن في الواليات المتحدة األميركية 
أن التعرض لنفس مشكالت شخص آخر يمكن 
أن يجعل الفرد أقل تعاطفا مع مشـــكلته، وذلك 
ألن اإلنســـان يميـــل بطبعـــه إلى نســـيان آالم 
الصعوبات الســـابقة، وبالتالـــي تكون درجة 
تعاطفه أقل مع األشـــخاص الذين يتعرضون 

للمشكلة ذاتها.
وقال المشرفون على الدراسة إنه إذا تمكن 
اإلنســـان من التغلب على مشكلة بعينها، فإنه 
يميل لالعتقاد بأن اآلخرين يجب عليهم أيضا 

أن يتمتعوا بالقدرة على التغلب عليها.
واستند الباحثون لبلوغ هذه النتيجة على 
سلسلة من االختبارات لقياس درجة التعاطف 
مـــع اآلخرين، ركز أحدها علـــى قراءة أكثر من 
200 متطـــوع لقصـــة عـــن رجل يجاهد بشـــدة 
للعثـــور على عمل دون جدوى حتى اضطر في 

النهاية إلى بيع المخدرات لكسب المال.
وأوضحـــوا أن المتطوعيـــن الذين تغلبوا 
على مشـــكلة البطالة في الماضـــي كانوا أقل 
تعاطفا مع الرجـــل مقارنة بالمتطوعين الذين 
ال يشـــغلون حاليا أي وظيفة أو لم يتعرضوا 

لهذا الموقف من قبل أبدا.
وأثبتـــت الدراســـة أن األشـــخاص الذين 
تغلبـــوا علـــى مصاعـــب معينة فـــي الماضي 
بـــدوا أقل تعاطفا مع الـــذي يواجه المصاعب 
نفسها، مقارنة باألشخاص الذين لم يواجهوا 

المشكلة بعينها في الماضي.
وقـــال الباحثون ريتشـــل روتـــان، وماري 
هانتـــر ماك دونيل، ولوران نوردغرين: تخّيلي 
بأّنـــك قد أصبحت أّمًا منـــذ أّيام فقط. ونتيجة 

لشـــعورك الغامر وحالة اإلنهاك التي لديك، 
بـــدأ أداؤك فـــي العمـــل يتراجـــع. وأنت 

تشـــعرين بحاجة ماّسة إلى إنجاز جزء 
مـــن عملـــك انطالقـــًا من المنـــزل لكي 
تتمّكني مـــن تخصيـــص المزيد من 
االهتمام لعائلتك. فإذا كانت إحدى 
مديراتـــك قد أنجبـــت أطفاال خالل 
تسّلقها للسّلم الوظيفي، واألخرى 
لـــم تكن قد أنجبـــت أطفاال أثناء 
ذلـــك، فأّي منهما ســـتكون أميل 

إلى تلبية طلبك؟
وأوضحوا قائلين إن معظم 
الناس سيوصونك بأن ترفعي 
طلبـــك إلـــى المديـــرة التـــي 
لديها أطفال، مســـتندين إلى 
حدسهم القائل بأّن التجربة 
من  حالة  توّلد  المشـــتركة 

نهاية  ففـــي  التعاطـــف. 

المطـــاف، هي ”مّرت بذات التجربة“ وال بّد أن 
تكون أكثر من يتفّهم وضعك.

واســـتدركوا قائليـــن: لكن بحثنـــا األخير 
يظهـــر بأّن هـــذا اإلحســـاس الغريـــزي غالبا 
ما يكـــون خاطئا. وأشـــاروا إلى أن سلســـلة 
التجـــارب التي قاموا بها، كشـــفت أّن الناس 
الذيـــن واجهـــوا تحّديا فـــي الماضـــي (مثل 
التعّرض لحالة طـــالق أو عدم الحصول على 
ترقية مســـتحقة) كانوا أقل استعدادا إلظهار 
التعاطف مع شـــخص يواجه المعاناة ذاتها، 
مقارنة مع األشـــخاص الذين لم يختبروا تلك 

الحالة بالتحديد.
وقالــــوا موضحين: فــــي التجربة األولى، 
مــــن  أشــــخاصا  شــــمل  اســــتبيانا  أجرينــــا 
المشــــاركين فــــي ســــباق للقفــــز فــــي بحيرة 
ميتشــــيغان األميركية شــــديدة البرودة خالل 
فــــي  المشــــاركين  كّل  وكان  مــــارس.  شــــهر 
االســــتبيان قد قــــرؤوا قّصة شــــخص يدعى 
بات كان قد عزم على المشــــاركة في السباق، 
لكّنه اضطر إلى االنســــحاب مــــن الحدث في 
اللحظــــة األخيرة. والمهم جــــدا في األمر هو 
أن المشــــاركين كانوا قد قرأوا قصة بات، إما 
قبل المشــــاركة في الســــباق بأنفســــهم، وإما 

بعد أســــبوع مــــن تلك المشــــاركة. 
وقد اكتشــــفنا أّن األشــــخاص 

الذين شــــاركوا في السباق 
بنجاح كانوا أقّل تعاطفا 

مع بــــات وأكثر ازدراء 
مــــع  بالمقارنــــة  لــــه 
الذيــــن  األشــــخاص 

لم يشــــاركوا في السباق بعد. وأضافوا: وفي 
دراســــة أخرى، بحثنا فــــي حالة التعاطف مع 
شــــخص يعاني مــــن كونه عاطال عــــن العمل. 
وقد قرأ أكثر من 200 شــــخص قّصة رجل غير 
قادر على العثور علــــى وظيفة على الرغم من 
بذله قصارى جهده. وبعد أن واجه ذلك الرجل 
معانــــاة كبيرة في تأميــــن احتياجات عائلته، 
انتهى به المطاف إلى بيع المخدرات من أجل 
كسب قوته. فماذا كانت النتائج؟ الناس الذين 
ســــبق لهم أن تغّلبوا على حالــــة البطالة في 
الماضي كانوا أقــــل تعاطفا مع الرجل وأميل 
إلى إطالق أحكام ســــلبية بحّقــــه، مقارنة مع 
الناس الذين كانوا يعانون من البطالة حاليا 
أو لم يســــبق لهم أن كانوا عاطلين عن العمل 

غصبا عنهم.
وقالوا، في دراســــة ثالثة: بحثنا في مدى 
التعاطف مع مراهق كان يتعّرض إلى التعّدي 
والتنّمــــر من أقرانــــه. وكان المشــــاركون في 
الدراســــة قد أخبــــروا إّما بــــأّن المراهق كان 
قــــادرا على التأقلــــم بنجاح مع حالــــة التنّمر 
التي يتعّرض لها، وإما أّنه قد فشل في التأقلم 
وأظهر رّد فعل يّتسم بعنف كبير. ومقارنة مع 
األشــــخاص الذين لم يســــبق لهم أن تعّرضوا 
إلى المضايقة والتنّمر، فإن المشاركين الذين 

كانوا قد واجهوا هذه الحالة بأنفســــهم كانوا 
أكثر تعاطفا مع المراهق الذي كان قادرا على 
التأقلم بطريقة مناســــبة مــــع التجربة. ولكن 
وبصورة مشابهة للدراستين السابقتين، فإّن 
المشاركين الذين كانوا قد تعّرضوا للمضايقة 
في الماضي، كانوا األقل تعاطفا مع المراهق 
الــــذي لم ينجح في التأقلم مع حالة المضايقة 

التي يواجهها.
واســــتخلصوا من هذه النتائج أّن الناس 
الذين مّروا بتجربة صعبــــة هم تحديدا أميل 
إلى معاقبة الناس الذين يكافحون للتأقلم مع 

أزمة مشابهة.
وأكــــدوا أنــــه عندما نحــــاول أن نشــــّجع 
شــــخصا لكي يكون أكثر تعاطفا مع اآلخرين، 
غالبا ما نقول له ”ضع نفســــك في مكانه“. 
ولكــــن على ما يّتضح فــــإّن هذه الجملة 
هــــي الجملة الخاطئــــة تماما والتي ال 
يجب أن نقولها لشــــخص سبق له أن 

كان في ذلك المكان بنفسه.
وأشار عدد من الباحثين بجمعية 
علم النفس األميركية إلى أن تجاهل 
اإلحساس بالرحمة والتعاطف الذى 
يشــــعر به اإلنســــان تجــــاه الفقراء 
وعدم االســــتجابة لهم هــــو أمر له 
آثار خطيرة على ســــلوك اإلنسان، 
ويجعله يفقد بعضا من التزاماته 
األخالقية، قد تصل إلى أنه بعد 
ذلك قد ال يراعي أي أخالقيات.

وقال باحثون أميركيون إن 
القــــدرة علــــى التعاطف وفهم 
مشاعر اآلخر تتراجع بشكل 
اآلراء  تختلف  عندما  كبير 

السياسية معه.
هذا وتوصلت دراسة 
كندية إلى أن اســــتخدام 
أثــــر  إليقــــاف  العقاقيــــر 
مــــن  التوتــــر  هرمونــــات 
الممكن أن يزيد من تعاطف 
البشــــر مع الغرباء، كما أن 
ممارسة نشــــاط ممتع كلعبة 
فيديو مــــن الممكــــن أن يكون 
لها نفس تأثير الدواء في زيادة 
التعاطف مــــع الغرباء. وقالت إن 
أحد أســــباب قلة تعاطف اإلنسان 
فــــي بعض األحيان مــــع الغرباء من 
أصحاب الهموم والمشــــاكل النفسية 
هو أن اإلنســــان نفســــه قد يعاني من 

الضغط العصبي.
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التعرض لنفس تجارب اآلخرين ال يولد الشعور بالتعاطف معهم

املرور بتجربة صعبة يولد الرغبة في معاقبة من يكافحون للتأقلم مع األزمات

أسرة

¶ ال يمكـــن الحديث عن مجموعة الشـــيخة 
مديـــة الشـــرقي األخيـــرة لربيـــع وصيف 
2016، التـــي عرضتها على منصة «فاشـــن 
فـــوروورد» فـــي دبي مؤخـــرا دون وصفها 
بالرومانســـية، حيث قدمـــت خالل عرضها 
مجموعة مازجت بيـــن الخطوط والقصات 
العملية ذات الروح الهندســـية الواضحة، 
وبيـــن الخفة والرومانســـية التي دائما ما 

تمتاز بها خطوط الدار.
الـــدار  تقريـــر  إلـــى  واســـتنادا 
الرســـمي مالت المجموعة إلى روح 
الســـبعينات، لكـــن بنظـــرة خاصة 
من  أعـــادت  وبزاويـــة  بالمصممـــة 
خاللها ترجمـــة ذلك الوحي بطريقة 
مقاربـــة لبصمـــة الـــدار، موازنة بين 
الواضحـــة  الكالســـيكية  الخطـــوط 
المائلة  العصريـــة  واللمســـة 
إلـــى الخفة، معتمدة بشـــكل 
الناعمة  الخامات  كامل على 
الهفهافـــة مثـــل الدانتيـــل، 
الخامات  وهي  والشيفون، 
الوقت  في  اعتمـــدت  التي 
ذاتـــه على خامـــات قوية 
تعيـــن  وعمليـــة  ثابتـــة 
مثـــل  تثبيتهـــا  علـــى 
أضافت  بينما  الكريب، 
لمســـات  المصممـــة 
الخـــرز  مـــن  بســـيطة 
والشـــرائط  المشـــغول، 
المتماهيـــة  الناعمـــة 

بذكاء مع الخامات.

   موضة

   طبق اليوم
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طاجن الحبار

اإلنسان يميل بطبعه إلى نسيان آالم 

الصعوبات السابقة، وبالتالي تكون 

درجة تعاطفه أقل مع األشخاص 

الذين يتعرضون للمشكلة ذاتها

¶ كانت صدفة مدهشة بغرابتها أنني كنت 
بجوار شاعرة فرنسية في القطار الذاهب 

من باريس إلى فيشي، من بين مئات 
المسافرين جلسنا صدفة متجاورتين، 

وتبادلنا األحاديث عن الحرية التي يتمتع 
بها الغرباء، وعرفت أنها شاعرة معروفة 
لها أربعة دواوين شعرية آخرها بعنوان 
”الزهايمر“ ألن أمها عانت كثيرا من هذا 

المرض حتى وفاتها.
وقفزت إلى ذهني للتو الصديقة الشاعرة 

المبدعة التي تسكن في الالذقية هنادي 
زرقة التي تعاني والدتها من الزهايمر وقد 
أصدرت هنادي ديوانا بعنوان ”الزهايمر“ 
تصف فيه معاناتها ومعاناة أمها مع هذا 

المرض المذل، حيث يفقد المصاب به 
ذاكرته وبالتالي شخصيته وينسى أقرب 

المقربين له حتى أوالده.
الشاعرة الفرنسية اسمها إليزابيت 

لوناي دولي، وأسعدها أنها التقت كاتبة 
سورية، وكم كانت مهتمة بالمأساة السورية 
إلى درجة أنها بكت تأثرا خاصة على أطفال 

سوريا، لم ينقطع الحديث بيننا طوال 
ثالث ساعات، حديث ليس مجرد كالم بل 
حديث روح لروح وفكر لفكر وقلب لقلب، 

وقبل أن أحكي لها عن الغالية هنادي زرقة 
والديوان الذي أصدرته بنفس العنوان  
”الزهايمر“ والذي قرأته وأعجبني جدا، 

للنفحة اإلنسانية العالية فيه وللموهبة التي 
تطوع الكلمات وتجعلها تتغلغل في صميم 

الوجدان، وترتقي باإلحساس، طلبت من 
إليزابيت، إن لم يكن لديها مانع، أن تقرأ لي 

مقاطع من ديوانها الزهايمر، وبكل سرور 
استجابت لطلبي وفتحت اآليباد وبدأت تقرأ 
لي مقاطع بديعة من معاناة أمها ومعاناتها 
مع مرض الزهايمر، لم أكن أسمعها بل كنت 

أسمع شعر هنادي زرقة، وهزت جسدي 
رعشة، كما لو أن الوجود يكشف لي سرا 

من أسراره، وابتلعت دموعي تأثرا – ربما 
من المفاجأة وتلك الصدفة الغريبة– وكانت 

هنادي حاضرة بقوة حتى أنني شعرت 
أنني أسمع صوتها ورجاءها لي أن أعذرها 

عن زيارتي ألنها متفرغة بالكامل للعناية 
بأمها، وعكس خيالي دفقا من الصور كأن 

يتم اللقاء بين إليزابيت وهنادي، ترى كيف 
سيكون شعور كل منهما وهما تدركان أنهما 

عاشتا نفس المعاناة مع مرض والدتيهما 
بالزهايمر. كانت الروح واحدة، إلى درجة 
أن عبارات تكاد تكون متطابقة تكررت في 

الديوانين ( ال أزال أذكر جيدا ديوان هنادي 
زرقة). وللوهلة األولى سكنتني الدهشة 

وتلك الصدفة الغريبة، وتساءلت ما الذي 
يجمع شاعرة فرنسية بشاعرة سورية 

وتكتبان ديوانا يكاد يكون واحدا عن مرض 
الزهايمر، وباإلبداع العالي نفسه والمشاعر 

المتألمة والمكابرة نفسها؟! ثم بدأت 
دهشتي تتقلص ويحل مكانها يقين بأن 

الروح اإلبداعية هي ذاتها عند الموهوبين 
مهما كانت جنسيتهم وانتماءاتهم، ولو أن 
هذه الصدفة حدثت في عالمنا العربي بين 

مبدعين عربيين لقامت الدنيا ولم تقعد وكل 
منهما يتهم اآلخر بأنه سرق له ديوانه. بعد 
أن استمعت مطوال لشعر الشاعرة الفرنسية 

إليزابيت لوناري حدثتها عن صديقتي 
هنادي زرقة الشاعرة المبدعة وحكيت لها 

عن ديوانها الذي يحمل المعاناة ذاتها 
والعنوان ذاته، فتأثرت كثيرا وتلعثمت في 
الكالم ثم قالت لي: أتمنى لو تجمعنا ندوة 

مشتركة أنا وصديقتك الشاعرة وأن نقرأ 
مقاطع من ديوانينا الزهايمر، أطرقت متألمة 
ولم أستطع أن أقول لها أن حصول السوري 
على فيزا صار ضربا من المستحيل، وبأنني 

–وكثير من الكتاب السوريين– ال نستطيع 
أن نشارك في نشاطات ثقافية في دول 

الخليج أو في أوروبا وأميركا بسبب الحظر 
علينا للحصول على الفيزا.

ترى من يهتم أو يبالي بهكذا صدفة أو 
ظاهرة أن توجد مبدعة تعيش في باريس 

تتمتع بالروح اإلبداعية ذاتها لمبدعة 
سورية تعيش في قرية قرب الالذقية تعتني 

طوال الوقت بأمها المصابة بالزهايمر! 
أال تستحق الشاعرتين أن تلتقيا وأن تقرآ 

شعريهما على جمهور سوف يرى بما 
يشبه اإلثبات أن الروح اإلبداعية واحدة 

مهما اختلفت الظروف، وأن المبدعين هم 
السفراء الحقيقيون لبلدانهم وهم الذين 

يزيلون الحواجز ويرتقون بمشاعر الناس 
ويقربونهم من بعضهم.

يا ليت األدباء والفنانين يكونون 
السفراء الحقيقيين لبلدانهم بدل أصحاب 

ربطات العنق الُملمعة والذين ال يحكون إال 
في السياسة ويزيدون الشرخ بين الناس عن 

طريق االصطفافات الطائفية.
وأخيرا أحب أن أذكر تلك الحادثة التي 

أعتقد أنها تعطي الداللة ذاتها على أن يكون 
المبدعين السفراء الحقيقيين لبلدانهم، 

فحين شاركت في المؤتمر العالمي 
للكتابة في أميركا حيث تقوم 

وزارة الثقافة األميركية بدعوة 
حوالي ثالثين كاتبا من كل 

أنحاء العالم، تعرفت على كاتب 
من جنوب أفريقيا وحزنت أنه 

لم يعرف أين تقع سوريا وال 
يعرف شيئا عنها وبدوري 

لم أعرف أي بلد يسكن في جنوب 
أفريقيا حتى قال صدفة إنه يسكن 
مدينة اسمها كاب تاون، وأطلقت 

صرخة فرح وأنا أقول له إنها 
مدينة كويتزي الحاصل على نوبل، 

وكما لو أن جدارا انهار بيننا، إذ 
أحسست أن كويتزي قام بتعارفنا، 
وتدفق الحديث بيننا بعد ذكر اسم 

كويتزي.
ترى من يتذكر اسم الحاكم أو 

اإلمبراطور في زمن دوستويفسكي؟! ال 
أحد كما أفترض، لكن العالم كله يعرف 

دوستويفسكي. األدب هو الذي يخلد حياة 
الشعوب وهو أصدق من يعبر عنها وليس 

السياسيون. ثم التقيت بكاتب صيني 
وحين عرف أنني عربية قال لي، كما لو أنه 
يقول كلمة السر: نجيب محفوظ. وقال إنه 
قرأ عدة أعمال لمحفوظ مترجمة إلى اللغة 

الصينية، كم فرحت وأحسست بالفخر وكأن 
الحواجز انهارت بيني وبين زميلي المبدع 

الصيني.
أخيرا أتمنى –وأنا بكامل قواي العقلية– 
أن يتسلم األدباء قيادة العالم. ألنهم السفراء 

الحقيقيون لشعوبهم وهم أصدق من يعبر 
عن آالم اإلنسان وطموحاته.

روح اإلبداع  

 

 

هيفاء بيطار

التعاطف مع الغير والتعامل بلطف وصفهما علماء النفس بنوع من السمو األخالقي الذي 
يخلق الشــــــعور بالراحة والعدوى بني اآلخرين فــــــي تعاطفهم مع بعضهم البعض. وأكدت 
دراســــــات أن الرحمة والتعاطف مقياس أخالقيات اإلنســــــان، وعلى أساســــــهما يتعامل 

اإلنسان في جميع املواقف التي مير بها خالل حياته.

* المقادير:
• حبتا بطاطا مقطعتان إلى مكعبات.

• كيلو حبار منظف ومقطع إلى حلقات.
• حبتا طماطم مفروماتان ناعما

• حبتا فلفل أحمر

• حبة بصل مفرومة ناعما

• ربع كوب من صلصة الطماطم
• ملح، حسب الرغبة

• نصف ملعقة من الفلفل األسود
• فصا ثوم مهروسان

• مالعقتان كبيرتان من الزبدة
• نصف ملعقة كبيرة من بهارات مشكلة

• كوب ونصف الكوب من عصير مانجو 
طبيعي

* طريقة اإلعداد:
• ينظف الحبار جيدا تحت الماء الجاري.
• يحضر طاجن فخار ويوضع على النار 
ويوضع  بداخله البصل المفروم والزبدة 

وتقلب المكونات معا حتى يذبل البصل ثم 
يضاف إليه الثوم المهروس حتى يصبح 

لونهما ذهبيا.
• تضاف الطماطم المفرومة ومكعبات 

البطاطا وحبات الفلفل األحمر وصلصة 
الطماطم والماء وعصير المانجا ويقلب 

المزيج قليال حتى يغلي.
• تضاف حلقات الحبار إلى المزيج مع 

الملح والفلفل األسود والبهارات المشكلة 
ويغطى بورق األليمنيوم ثم يوضع في فرن 

متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق.
• يزين  طاجن الحبار بالبقدونس ويقدم 

ساخنا.

تصاميم توازن بني 

الكالسيكية والعصرية
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رياضة

الكتيبة الحمراء تسابق الزمن للعودة إلى سابق أمجادها

عصا يورغن كلوب السحرية متى ستعمل مع ليفربول

¶ تراجع مســــتوى فريق نــــادي ليفربول في 
الموســــم الكروي اإلنكليزي عــــام 2011، ولم 
يســــتطيع الحصول على مركز متقدم يؤهله 
للبطوالت األوربية فاكتفى بالمركز الســــابع 
على يد مدربه آنذاك روي هندســــون (مدرب 
المنتخــــب اإلنكليــــزي الحالــــي) ممــــا حدا 
بإدارة النادي إلى االستغناء عنه واستبداله 
بالمــــدرب والالعب الســــابق للنــــادي كيني 
دايكلش ليتقــــدم الفريق خطــــوة إلى األمام 
بجــــدول الترتيب في نهاية الموســــم التالي 
ويحتــــل المركــــز الســــادس. وبالرغم من أن 
دايكلش لــــم يخرج خالي الوفــــاض في ذلك 
الموســــم بإحــــرازه بطولــــة كأس الرابطــــة 
اإلنكليزية لألندية إال أن ذلك لم يرض طموح 
مســــؤولي النادي فقاموا بالبحث عن مدرب 
آخر يعيد للفريق هيبته ويضعه على ســــكة 
االنتصــــارات التي اعتــــادت عليها جماهير 

النادي.
فجــــاء االختيــــار على المــــدرب بريندان 
روجــــرز ليقــــود الفريــــق مــــن موســــم 2012 
ولغاية موســــم 2015 وليكّون فريقا منسجما 
وقويا خالل موســــمين واســــتطاع أن ينقل 
فريــــق ليفربول إلى المركز الثاني في ســــلم 
الترتيب النهائي للدوري اإلنكليزي للموسم 
2014 وليمنحه فرصة المشــــاركة  في بطولة 
دوري أبطــــال أوروبا والتــــي خرج منها من 
دوري المجموعــــات دون نتائــــج تذكــــر ثــــم 
عاد مســــتوى الفريق باالنحدار في الموسم 
التالي ليحتل المركز السادس مرة أخرى في 

جدول الدوري.
وعنــــد بداية الموســــم الكــــروي الجديد 
لهــــذا العام ترنح ليفربــــول بنتائجه وغابت 
عليــــه القدرة علــــى العطاء المميــــز وإحراز 
االنتصــــارات ممــــا جعلــــه يتوســــط جدول 
الترتيب بعــــد مرور ربع مباريات الموســــم 
فقامــــت إدارة النــــادي بإقصــــاء روجرز من 
منصبــــه وتعين مــــدرب بديل ينقــــذ الفريق 
مــــن إحباطاتــــه الكرويــــة ويعيد لــــه هيبته 
التاريخيــــة، فوقــــع االختيار علــــى المدرب 
األلماني يورغــــن كلوب الذي أحــــرز بطولة 
دوري ألمانيــــا مرتيــــن مــــع فريقه الســــابق 

بروســــيا دورتمونــــد باإلضافــــة إلــــى كأس 
الخمــــس  خــــالل  الســــوبر  وكأس  ألمانيــــا 
ســــنوات التي قضاهــــا في تدريــــب الفريق 
ليلمع اســــمه كمدرب حاصــــد لأللقاب وفي 

فترة قياسية مميزة.

تجارب مغايرة

وبالرغم من فشــــل كلوب خالل موســــمه 
األخير مــــع دورتموند إال أنــــه احترم قدرته 
الفنية وقدم استقالته بحثا عن فرص أخرى 
األســــلوب األلماني   وتجــــارب مغايرة عــــن 
للتدريــــب،  فجاءته الفرصة ليجرب حظه في 
الدوري اإلنكليزي الصعب حيث اشتكى بعد 
أسبوع من توليه دفة القيادة للفريق األحمر 
بأن عــــدد المباريات التــــي تخوضها الفرق 
اإلنكليزيــــة في األســــبوع الواحد تصل إلى 
ثالث مباريات، وهذا األمر فاجأه بالرغم من 
وضوحه لكافة متتبعي كرة القدم اإلنكليزية. 
هذه الشــــكوى توضح بأن مهمــــة كلوب مع 
الــــدوري اإلنكليزي لن تكــــون هينة أبدا وأن 
نادي ليفربول لديه مباريات في الدوري وفي 
كأس الرابطة وفي الدوري األوروبي وكذلك 
بطولــــة كأس إنكلترا المحليــــة التي لم تبدأ 
منافســــاتها إلى اليوم وعلــــى يورغن كلوب 
أن يعد الفريق من حيث اللياقة البدنية أوال 

ومن ثم إيجــــاد تشــــكيلتين للفريق تتناوب 
لخوض المباريات التي تقع في فترة زمنية 

قصيرة.
وفــــي هذه الظــــروف ال يســــتطيع كلوب 
أن يقــــدم الكثير إلــــى العبيه ماعــــدا إيجاد 
الخطط التكتيكية البديلة ووضع التشــــكيلة 
المناسبة لخوض غمار المباريات في جميع 
البطــــوالت وعــــدا ذلك غير ممكــــن حاليا ألن 
إدارة النادي أخطأت خطأ كبيرا باســــتبدال 
المدرب روجرز عند الربع األول من الموسم 
الكروي وكان باألحرى أن يتم اســــتبداله مع 
نهاية الموسم السابق لكي يتأقلم الالعبون 
معا على أســــلوب المدرب الجديد من ناحية 
اللياقــــة أوال ومن الناحيــــة التكتيكية ثانيا. 
أمــــا اآلن فــــإن كلوب ليــــس له ال حــــول وال 
قوة ســــوى االســــتعانة بإمكانيات الالعبين 
الفنية لغرض تحقيق مركز متقدم في جدول 
الدوري ليؤهله خــــوض مباريات البطوالت 
األوربيــــة وهــــذا ما ســــيكون هدفــــه المعلن 
خــــالل هذا الموســــم، أما ما ســــيأتي الحقا 
في المواســــم المقبلة فستكشف عن إمكانية 
كلوب فــــي التعامل مــــع الــــدوري اإلنكيزي 
المثير والصعب وهل ســــيقود ليفربول إلى 
نجاحــــات مماثلة لما حققه مع دورتموند أم 
ســــيبقي الفريق محافظا على مركزه وســــط  

فرق الدوري اإلنكليزي.

الواقع اليوم

مــــن  خــــالل متابعة آخر أربــــع مباريات 
لنــــادي  ليفربــــول بقيــــادة كلــــوب، اثنتين 
األوروبــــي  بالــــدوري  وواحــــدة  بالــــدوري 
واألخرى ببطولة كأس المحترفين، لم يتمكن 
ليفربول من الفوز إال بالمباراة األخيرة أمام 
بورنمونــــث الصاعــــد مؤخرا إلــــى الدوري 
اإلنكليزي الممتــــاز بهدف يتيم وعلى أرضه 
وبين جمهــــوره، فيمــــا كان التعادل نصيب 
المباريات الثالث األولى ولم نجد في الفريق 
أي تميز أو تقدم خالل هذه المباريات تظهر 
إمكانية كلوب الفنية بل مازال الفريق يلعب 
بروح المدرب الســــابق روجــــرز وأن العصا 
الســــحرية التــــي يمتلكها مازالــــت لم تفعل 
فعلها إلى اآلن ألن كلوب يحتاج وقتا طويال 
إلجــــراء التعديــــالت المناســــبة لمراكز لعب 
الفريــــق بعد دراســــة دقيقــــة إلمكانيات كل 
العب وما يمكن أن يقدمه داخل المســــتطيل 
األخضــــر وكذلــــك محاولــــة تطعيــــم الفريق 
بالعبين جدد من الشباب ومن الذين يملكون 
خبــــرة فــــي الملعــــب وعلــــى إدارة النــــادي 
أن توفــــر له الدعــــم المــــادي للحصول على 
خدمــــات العناصــــر الجديدة لكي يســــتطيع 
قيــــادة الفريق إلى منصات التتويج وإحراز 
البطــــوالت التــــي تعــــودت عليهــــا جماهير 
الفريق. إن فرصة كلــــوب مع نادي ليفربول 

لن تكون ســــهلة أبدا إذا ما قورنت بتجربته 
األلمانيــــة فالمباريــــات بالمالعب اإلنكليزية 
ليســــت كمثيالتهــــا األلمانيــــة، والجمهــــور 
اإلنكليزي صعب واإلعالم اإلنكليزي ال يرحم 

وإدارة النــــادي جاهزة التخــــاذ القرارات 
الحاســــمة والمصيرية وعلى كلوب أن 
يبذل جهدا اســــتثنائيا لغرض إعداد 

فريق من الطــــراز األول ينافس فرق 
المقدمة بل يتفوق عليها خصوصا 
أن النادي لم يحصد بطولة الدوري 
اإلنكليزي منذ عام 1995 وســــتكون 
فرصــــة كلوب مثالية وسيســــجل له 
التاريخ عالمة كاملة إذا ما استطاع 
أن يحرز بطولة الــــدوري اإلنكليزي 

خــــالل موســــمي الكــــرة القادمين  في 
إنكلترا أو إحدى البطوالت األوروبية 

وعلــــى العكــــس ســــيلقى نفــــس 
وسيمحو  روجرز  مصير 

سجل  من  اسمه 
لمدربين  ا

األكفاء.

كلوب أحرز بطولة دوري أملانيا مرتني 

مع بروسيا دورتموند باإلضافة إلى 

كأس أملانيا وكأس السوبر خالل 

الخمس سنوات التي قضاها مع 

الفريق األصفر ليلمع اسمه كمدرب 

حاصد لأللقاب وفي فترة قياسية 

مميزة

ــــــد ليفربول اإلنكليزي وهو  ــــــي يورغن كلوب رحلة تدريبه لناديه اجلدي دخــــــل املدرب األملان
متســــــلح بعوامل روح التحدي واخلبرة والتجربة، والتي ستســــــاعده على إجناح جتربته 
األولى خارج حدود أملانيا. وستساهم في إعادة الريدز إلى سابق أمجاده التي كان عليها 
قبل إطالق الدوري املمتاز عام ١٩٩٢ وستساهم أيضا في متديد فترة إقامته في األنفيلد 

رود وستكسبه محبة وعشق جمهور الريدز.

هيثم فتح اهللا

رة زمنية 

طيع كلوب 
ـدا إيجاد 
لتشــــكيلة 
في جميع 
حاليا ألن 
ســــتبدال 
ن الموسم
تبداله مع 
الالعبون 
من ناحية 
كية ثانيا. 
حــــول وال 
الالعبين 
في جدول 
البطوالت 
ـه المعلن 
تي الحقا 
ن إمكانية 
اإلنكيزي 
ربول إلى 
رتموند أم 
زه وســــط  

 مباريات 
ب، اثنتين 
ألوروبــــي
 لم يتمكن 
خيرة أمام
ى الدوري 
لى أرضه 
ل نصيب 
ي الفريق 
ات تظهر 
يق يلعب 
ن العصا 
ت لم تفعل 
قتا طويال 
راكز لعب 
انيات كل 
ســــتطيل 
ـم الفريق 
ن يملكون 
 النــــادي 
صول على 
ســــتطيع 
ج وإحراز 
 جماهير 
ليفربول

األلمانيــــة فالمباريــــات بالمالعب اإلنكليزية
ليســــت كمثيالتهــــا األلمانيــــة، والجمهــــور
اإلنكليزي صعب واإلعالم اإلنكليزي ال يرحم
وإدارة النــــادي جاهزة التخــــاذ القرارات
الحاســــمة والمصيرية وعلى كلوب أن
يبذل جهدا اســــتثنائيا لغرض إعداد 
فريق من الطــــراز األول ينافس فرق
المقدمة بل يتفوق عليها خصوصا 
يحصد بطولة الدوري أن النادي لم

وســــتكون  1995 اإلنكليزي منذ عام
فرصــــة كلوب مثالية وسيســــجل له 
التاريخ عالمة كاملة إذا ما استطاع 
أن يحرز بطولة الــــدوري اإلنكليزي

خــــالل موســــمي الكــــرة القادمين  في 
إنكلترا أو إحدى البطوالت األوروبية 

وعلــــى العكــــس ســــيلقى نفــــس 
وسيمحو روجرز  مصير 

سجل  من  اسمه 
لمدربين  ا

األكفاء.



} لنــدن - انتزع األلماني يورغن كلوب المدير 
الفني الجديـــد لليفربـــول أول انتصار له في 
الدوري اإلنكليزي وهو الثاني فقط في خمس 
مباريـــات خاضهـــا مـــع الفريق فـــي مختلف 
البطوالت، حيث فاز ليفربول أمس السبت على 
مضيفه تشيلســـي بثالثة أهداف لواحد، وكان 
الفوز الوحيد الســـابق لكلوب على بورنموث 
1/صفر في كأس رابطة المحترفين اإلنكليزية 

(كأس كابيتال وان).
ورفـــع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة، حيث 
كان الفوز أمس هو األول له بعد ثالثة تعادالت 
متتاليـــة فـــي المســـابقة، فيما تجّمـــد رصيد 
تشيلســـي عند 11 نقطة فـــي المركز الخامس 
عشر، حيث مني بالهزيمة الثانية على التوالي 
وهي السادســـة له في 11 مباراة خاضها حتى 

اآلن في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة.
وأضعفت هذه الهزيمة من موقف البرتغالي 
جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي، ألنها 
الهزيمة الثالثة للفريق على ملعبه في الموسم 
الحالي الذي قدم فيه الفريق واحدة من أســـوأ 
البدايات في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري 

اإلنكليزي.
وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل 
1/1، حيث بادر تشيلســـي بهز الشباك بضربة 
رأس من البرازيلي راميريز ســـانتوس، ولكن 
مواطنه فيليب كوتينيو منح التعادل لليفربول 
بقذيفة رائعة بيســـراه في الدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع للشوط األول.
وفي الشوط الثاني، سجل كوتينيو الهدف 
الثاني له في الدقيقة 74 ليمنح ليفربول التقدم 

قبـــل أن يطلق البديـــل البلجيكي كريســـتيان 
بنتيكـــي رصاصـــة الرحمـــة على تشيلســـي 
بتســـجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 
83، ليكـــون الهدف الرابع لبنتيكي في الدوري 

اإلنكليزي هذا الموسم.
وهـــذه هي المـــرة األولى منـــذ 1989 التي 
يســـّجل فيها ليفربول ثالثة أهداف على ملعب 
”ســـتامفورد بريـــدج“، ليضاعـــف الفريق من 

محنة تشيلسي في الموسم الحالي.
ولـــم يكن تشيلســـي يتمّنـــى بداية أفضل 
من البداية التي شـــهدها اللقاء، حيث ســـّجل 
الفريق هدف التقدم بعـــد أربع دقائق فقط من 
بداية اللقاء. وجاء الهدف إثر هجمة ســـريعة 
من الناحية اليسرى وتمريرة نموذجية لعبها 
ســـيزار أزبيليكويتا وقابلها راميريز بضربة 
رأس رائعة من وســـط منطقـــة الجزاء لتذهب 
الكـــرة على يميـــن الحارس ســـيمون مينوليه 
الذي حاول إبعاد الكرة، ولكّنها لمست أصابع 
يده وأكملت طريقها إلى داخل المرمى. واصل 
تشيلسي أداءه غير المقنع في الدقائق التالية 

التـــي انحصر فيها اللعب بوســـط الملعب مع 
مناوشـــات هجومية غير مجديـــة من ليفربول 
ومرتـــدات ســـريعة لـــم تكتمـــل خطورتها من 

تشيلسي.
خطيـــرة  هجمـــة   15 الدقيقـــة  وشـــهدت 
لليفربول انتهت بتســـديدة من ناتانيل كالين 
مـــن داخل منطقة الجـــزاء، ولكّنها مرت خارج 

القائم على يمين الحارس.
وبعد عدة محاوالت باءت بالفشل، أسفرت 
محـــاوالت ليفربول الهجومية أخيرا عن هدف 
التعـــادل في الدقيقـــة الثالثة مـــن الوقت بدل 
الضائع للشوط األول إثر تمريرة من ميلنر من 
الناحيـــة اليمنى إلى الالنـــا على حدود منطقة 
الجـــزاء، ليمررها األخير بدوره إلى البرازيلي 
فيليب كوتينيو الذي خدع مدافعي تشيلســـي 
بمهارة فائقة، ثم ســـّددها بيسراه في الزاوية 
البعيـــدة على يميـــن الحارس، لتكـــون هدف 

التعادل الثمين قبل نهاية الشوط مباشرة.
وبـــدأ تشيلســـي الشـــوط الثانـــي بقـــوة 
وإصرار واضح على تســـجيل هـــدف التقدم، 

ولكن مارتن سكيرتل مدافع ليفربول تدخل في 
الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام المرمى 

في الدقيقة 47 إثر اختراق رائع من أوسكار.
وتخّلـــى ليفربـــول عن انكماشـــه الدفاعي 
وعاد لمبادلة مضيفه الهجمات وكاد يســـجل 
هـــدف التقدم في الدقيقة 52 عندما أعاد جاري 
كاهيل الكرة برأســـه إلى حارس مرماه، ولكن 
الحظ حالف تشيلســـي وذهبـــت الكرة بجوار 
المرمى إلى ركنية شـــكلت بعـــض الخطورة، 
ولكن كاهيل تدخل في الوقت المناسب وأبعد 

الكرة من أمام مرماه.
وكاد أوســـكار يعاقب مينوليه على تقدمه 
قليال أمام مرماه فـــي الدقيقة 71، حيث خطف 
الكـــرة من لييفا في وســـط الملعب وســـّددها 
طوليـــة ســـاقطة فـــي اتجـــاه المرمـــى، ولكن 
مينوليه تألق وعاد ســـريعا وأبعد الكرة بيده 
لينقذ نفسه وفريقه من هدف مؤكد لتشيلسي.

وجـــاء رد ليفربـــول قاســـيا، حيث ســـجل 
كوتينيـــو الهـــدف الثانـــي لـــه ولليفربول في 
الدقيقـــة 74 إثر تمريرة طوليـــة لعبها مامادو 

ســـاكو من نصف ملعب ليفربـــول لتصل إلى 
كريستيان بنتيكي بجوار منطقة الجزاء، حيث 
هيأ الكرة برأسه لتصل إلى كوتينيو الذي هيأ 
الكرة لنفسه ثم سددها رائعة في زاوية صعبة 

على يسار الحارس، ليكون هدف التقدم.
ولعب الكولومبي راداميل فالكاو غارســـيا 
بدال مـــن أزبيليكويتا في الدقيقة 75 لتنشـــيط 
هجوم تشيلسي بحثا عن هدف التعادل، فيما 
لعب غوردان إيب بدال من روبرتو فيرمينو في 

صفوف ليفربول.
ووسط محاوالت تشيلسي لتسجيل هدف 
التعـــادل، كانت فـــرص ليفربول هـــي األخطر 
واســـتغل الفريـــق إحداهـــا ليطلـــق رصاصة 
الرحمة على تشيلسي عندما وصلت الكرة إلى 
البديـــل بنتيكي داخل حـــدود منطقة الجزاء، 
حيـــث هيأها لنفســـه وســـددها قويـــة داخل 

الشباك ليكون هدف ليفربول الثالث.
وبـــاءت محاوالت تشيلســـي فـــي الدقائق 
األخيرة بالفشـــل فيمـــا كاد ليفربول يســـجل 

مزيدا من األهداف.
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ليفربول يضاعف محنة {البلوز} ويقسو على مورينيو بالثالثة

تشيلسي يقدم واحدة من أسوأ بداياته في تاريخ {البريمرليغ}

} إن أردت أن تكون في قيمة ومكانة فقيد 
الكرة العالمية الالعب األيرلندي السابق 
جورج بست أو النجم الخالد اإلنكليزي 

ديفيد بيكهام أو الالعب الفذ للكرة 
الفرنسية إيريك كونتونا أو البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، ثم يخلدك تاريخ 

نادي مانشستر يونايتد، فيتوجب عليك 
أن تكون قبل كل شيء في قيمة القميص 

رقم 7 الذي يمنح إليك عند قدومك إلى 
”األولد ترافورد“ معقل الفريق.

هكذا ببساطة وصفة النجاح والخلود 
في أذهان عشاق ومحبي الفريق 

األحمر، إذ تبدو قصة الرقم سبعة أشبه 
بحكايات تحملك إلى عالم األساطير 

والقصص المثيرة للتألق والبروز، فكل 
من يحمل هذا القميص مع مانشستر 

يجب أن يكون على قدر كبير من الموهبة 
وقوة الشخصية والنجومية والقدرة 
على اإلقناع سواء من حيث اللعب أو 

”الكاريزما“.
ومن ال يستطيع جمع هذه الصفات 

فإن الفشل يكون مصيره بال شك ويخرج 
من األبواب الخلفية لـ“مسرح األحالم“ أي 

الملعب الرئيسي لمانشستر يونايتد.
بداية الحكاية تعود إلى حقبة 

الستينات التي عرفت ظهور النجم 
األيرلندي جورج بست، حيث تألق 

كأفضل ما يكون مع مانشستر وقاده إلى 
سلسة من التتويجات والنجاحات، لقد 

كان العبا موهوبا وأحد أفضل العبي 
الجناح في العالم، تميز بارتداء القميص 
رقم 7 واقترنت مسيرته بهذا الرقم الذي 

طبع تاريخه مع مانشستر إلى درجة 
أن الرقم سبعة بات منذ تلك الحقبة، 

وتحديدا بعد اعتزاله اللعب حكرا على 

النجوم والالعبين المتألقين في الفريق.
توالت الّسنون وتداول على القميص 

الشهير عديد الالعبين منهم من نجح 
ومنهم من أخفق إلى أن جاء الالعب 

الفرنسي إيريك كونتونا في التسعينات 
ليثبت جدارته بارتداء القميص الشهير، 

حيث صال وجال مع المدرب السابق 
للفريق السير أليكس فيرغسون وقاد 

”الشياطين الحمر“ إلى إحراز عديد 
األلقاب، فحّق له أن يفخر بحمل قميص 

النجوم والمشاهير في الفريق.
خلفه في بداية األلفية النجم األلمعي 
للكرة اإلنكليزية ديفيد بيكهام الذي جمع 
بين كل المواصفات ليكون نجما يستحق 

حمل القميص رقم سبعة، لكن بعد 
نجاحات الفتة حّول وجهته إلى أسبانيا 

وتحديدا إلى نادي ريال مدريد، وتبعه 
بعد ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو 

الذي نجح في السير على منوال الالعبين 
الموهوبين في تاريخ مانشستر، غير 

أنه حمل الرقم السبعة معه وحذا حذو 
بيكهام بعد أن خّير التوجه نحو الريال.

وبما أن للرقم 7 سحر ومكانة خاصة 
لدى الفريق األحمر، فإن أي العب يرشح 
لحمله مع الفريق يتوجب عليه أن يكون 

قدوة ونجم النجوم والعبا بارعا وصاحب 
شخصية قوية وقدرة على تقديم اإلضافة.
ومع ذلك لم يقدر نظريا أّي العب بعد 

رونالدو على حمل المشعل المتوهج 
للرقم 7، بل احترق كل من جاء بعد النجم 

البرتغالي بـ“نار“ هذا الرقم العجيب 
والقوّي والمؤّثر.

جاء البرتغالي لويس ناني، لكنه 
لم يحصد سوى الفشل رغم السنوات 

الطويلة التي قضاها في ”األولد ترافود“، 
فرحل بعد أن نفد صبر عشاق ”الشياطين 
الحمر“ عليه، حل أيضا اإلنكليزي مايكل 

أوين، لكنه رغم بعض النجاح لم يقدر 
على ترك إرث ”عظيم“ فغادر بعد سنوات 

قليلة، ليخلفه اإلكوادوري أنتونيو 

فالنسيا الذي خّيب كل اآلمال بعد أن 
”لسعته“ نار الرقم 7، إذ لم ينجح في ترك 

بصمته في الفريق.
لم تطل فترة البحث طويال، حيث 

جاء في بداية الموسم الماضي النجم 
األرجنتيني أنخل دي ماريا القادم 

من ريال مدريد متسلحا بخبرة كبيرة 
ونجومية تمهد له النجاح في المهمة، أي 

مهمة حمل القميص رقم 7.
وفي المقابل فدي ماريا الذي نجح 
وأمتع مع الريال لم يقدر على استثمار 
الحظوة والمكانة التي وجدها، ففشل 
بدوره وغادر بعد موسم واحد مخيبا 

آمال الجميع، إذ لم يقدر على حمل 
المشعل وفشل في المهمة التي قدم من 

أجلها.
”نار“ الرقم 7 مازالت مشتعلة، فإما أن 

تكون نجما خرافيا وقادرا على اإلقناع أو 
تلسعك وتبعدك عن دائرة الضوء، هكذا 
استمرت الحكاية في الموسم الجديد، 

وحتى مدرب الفريق لويس فان غال أبى 
أن يشارك في عملية البحث عن الالعب 

الذي تتوفر فيه الشروط، فقام باستقدام 
النجم الهولندي الصاعد ممفيس ديباي 

من نادي أندهوفن، لتبدأ معركة إثبات 
الذات والجدارة بحمل هذا القميص 

الساحر والمدهش.
وكالعادة لم يكسب النجم الصاعد 
والواعد أّي نقطة في رصيده إلى حد 

اآلن، لقد خاض في البداية بعض 
المباريات نجح خاللها نسبيا.

ومع ذلك وبمرور الوقت أضاع ديباي 
البوصلة وفقد بقدرة قادر موهبته، ليالزم 

دكة البدالء ومعه القميص رقم 7 الذي 
مازال إلى اليوم ينتظر من يحمله ويكون 
على قدر المسؤولية التاريخية لهذا الرقم 

المرتبط دوما بالنجوم واألساطير في 
مانشستر.

* كاتب صحفي تونسي

نار الرقم 7 تلسع في مانشستر

مراد البرهومي

رادفانسكا تأمل في بطولة سنغافورة
} ســنغافورة  - تأهلـــت البولندية أغنيشـــكا 
رادفانســـكا المصنفة الخامســـة إلـــى الدور 
النهائـــي في منافســـات البطولـــة الختامية 
لموسم تنس السيدات المقامة في سنغافورة.

ففي أولـــى مباراتي الدور قبل 
على  رادفانســـكا  فازت  النهائي 
األســـبانية  الثانية  المصنفـــة 
بالنكـــو  موغـــوروزا  غاربيـــن 
مجموعة  مقابـــل  بمجموعتين 
واحدة وبواقـــع 7-6 و3-6 و-7

5، بعـــد مباراة ماراثونية 
ت  ســـتمر ا

ســـاعتين و41 
دقيقة لتضمن 
فســـة  لمنا ا
اللقب. علـــى 

نجحـــت  و
رادفانسكا 

بلـــوغ  فـــي 
النهائية  المباراة 

للمـــرة  الختاميـــة  للبطولـــة 
محاولة،  ســـابع  فـــي  األولى 
فـــي حيـــن كانـــت هـــذه هي 
المشاركة األولى لموغوروزا 

(22 عاما) في البطولة.
في  رادفانســـكا  وقالـــت 

مؤتمـــر صحفي فـــي الملعب 
بعـــد الفـــوز ”لـــم أكـــن أدرك أن 

خســـارة  بعـــد  العـــودة  بوســـعي 
المجموعة األولـــى، كانت مباراة كبيرة 

من البداية وحتى النهاية، شـــهدت الكثير 
مـــن تبادل الكـــرة والكثير مـــن الركض.. 
وأنا سعيدة لنجاحي في تحقيق الفوز“.

وبـــدأت المجموعـــة األولـــى بطيئة، 
لكنها ازدادت حماسا بعد ذلك كما ارتفع 
أداء رادفانســـكا مع استمرار المباراة في 
مواجهـــة موغوروزا التـــي تنافس أيضا 

في مسابقة الزوجي في البطولة.
وكســـرت الالعبة األســـبانية إرسال 
رادفانســـكا في بداية المجموعة األولى 

وتقدمـــت 15-40 في الشـــوط الثانـــي قبل أن 
يتراجـــع أداؤها وتتعـــادل الالعبتان 4-4، ثم 
تحســـم موغوروزا المجموعة عندما أرســـلت 
الالعبة البولندية كرة إلى الشـــبكة في نهاية 

تبادل رائع للكرة بين الالعبتين.
وفي المجموعة الثانية تقدمت رادفانسكا 
4 - صفـــر وســـريعا حســـمت الفـــوز لتحقق 

التعادل وتفرض مجموعة ثالثة فاصلة.
وفي المجموعة الثالثة تقدمت رادفانسكا 
1-4، لكـــن موغوروزا استبســـلت من جديد 
لتوقـــف تقدم الالعبة البولندية قبل أن 
تحســـم األخيرة اللقاء بكسر إرسال 
منافستها األســـبانية في الشوط 12 

من المجموعة.
األســـبانية  الالعبـــة  وفـــازت 
على رادفانســـكا أربع مرات هذا 
الموســـم، مـــن بينهـــا الفـــوز 
الذهبي  المربع  فـــي  الدرامي 

لويمبلدون.
موغـــوروزا  وكانـــت 
تتطلع للمشاركة في نهائي 
منافسات الفردي والزوجي 
للمرة  الختامية،  للبطولـــة 
األولـــى منـــذ أن حققت 
كيـــم كليســـترز ذلـــك 
حينمـــا  فـــي 2003، 
إميلي  علـــى  فازت 
فـــي  ماوريســـمو 
نهائي منافسات الفردي، قبل أن 
تخسر مع زميلتها إي سوغياما 
المبـــاراة النهائية لفئة الزوجي 
فـــي مواجهـــة فيرجينيـــا روانو 

باسكال وباوال سواريز.
وأهـــدرت موغـــوروزا فرصة أن 
تصبح أول العبة أسبانية تصعد 
لنهائي البطولـــة الختامية منذ 
أن حققت أرانتكســـا سانشـــيز 
فيســـاريو ذلـــك فـــي 1993، قبل 
األلمانية  يـــد  علـــى  الخســـارة 

شتيفي غراف.

تشيلسي يمنى بالهزيمة الثانية على 

التوالي والسادسة له في ١١ مباراة 

خاضها حتى اآلن في رحلة الدفاع 

عن لقبه بمسابقة بطولة الدوري 

اإلنكليزي لكرة القدم

ثالثية ليفربول على ملعب {ستامفورد بريدج} تدخل تشيلسي في دوامة الشك

ــــــب كوتينيو هدفني  ســــــجل البرازيلي فيلي
ليقود ليفربول إلى قلب تأخره بهدف نظيف 
إلى فوز كبير ١/٣ على مضيفه تشيلســــــي 
أمس الســــــبت في افتتاح مباريات املرحلة 
ــــــدوري اإلنكليزي  احلادية عشــــــرة مــــــن ال
لكرة القدم، وبذلك تضاعفت محن املدرب 

مورينيو مع فريقه.

الدور قبل أولـــى مباراتي ففي
على رادفانســـكا  فازت  ائي 
األســـبانية  الثانية  صنفـــة 
بالنكـــو  موغـــوروزا  بيـــن 
مجموعة  مقابـــل  موعتين 
- و-7 7-6 و6-3 دة وبواقـــع

عـــد مباراة ماراثونية 
ت  ـــتمر

عتين و41
ة لتضمن
فســـة  نا
اللقب. ى 

جحـــت 
انسكا 
بلـــوغ

النهائية  اراة 
للمـــرة  الختاميـــة  طولـــة 
محاولة،  ســـابع  فـــي  لى 
 حيـــن كانـــت هـــذه هي
شاركة األولى لموغوروزا 

عاما) في البطولة.
في رادفانســـكا  وقالـــت 
مـــر صحفي فـــي الملعب

د الفـــوز ”لـــم أكـــن أدرك أن 
خســـارة بعـــد  العـــودة  ســـعي 

جموعة األولـــى، كانت مباراة كبيرة 
لبداية وحتى النهاية، شـــهدت الكثير 
 تبادل الكـــرة والكثير مـــن الركض.. 
 سعيدة لنجاحي في تحقيق الفوز“.

وبـــدأت المجموعـــة األولـــى بطيئة، 
ا ازدادت حماسا بعد ذلك كما ارتفع
رادفانســـكا مع استمرار المباراة في
جهـــة موغوروزا التـــي تنافس أيضا 

مسابقة الزوجي في البطولة.
وكســـرت الالعبة األســـبانية إرسال 
انســـكا في بداية المجموعة األولى 

تبادل رائع للكرة بين الالعبتين
وفي المجموعة الثانية تقد
صفـــر وســـريعا حســـمت - 4
التعادل وتفرض مجموعة ثالثة
وفي المجموعة الثالثة تقد
1-4، لكـــن موغوروزا استبس
لتوقـــف تقدم الالعبة الب
تحســـم األخيرة اللقاء
منافستها األســـبانية

من المجموعة.
الالعبــ وفـــازت 
على رادفانســـكا أ
الموســـم، مـــن
ا فـــي  الدرامي 

لويمبلدون.
وكانـــت
تتطلع للمش
منافسات الف
الخ للبطولـــة 
األولـــى م
كيـــم كل
فـــي
فازت
ماوري
نهائي منافسات ا
تخسر مع زميلته
المبـــاراة النهائية
فـــي مواجهـــة فير
باسكال وباوال سوا
وأهـــدرت موغـــو
تصبح أول العبة أ
لنهائي البطولـــة
أن حققت أرانتكس
ف فيســـاريو ذلـــك
علـــى الخســـارة 

شتيفي غراف.
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األسبوعي

أعشاب الطب البديل تنافس وصفات األطباء في تونس
ال يقصــــــد أحد مــــــن مرتادي دكاكني ســــــوق 
”البالط“ باملدينة العتيقــــــة للعاصمة تونس، إّال 
ووجد ضالته املتمثلة في ”األعشــــــاب الطبية“، 
ــــــاك، فإما أن يبتاع  بحســــــب روايات الباعة هن
ــــــداوى بهــــــا، أو يســــــتعني بإحدى  عشــــــبة يت
ــــــى يّتبعها، عله  اخللطــــــات التي توصف له حت
يجد فيها عالجا ملرضه، فيما تخفي الســــــوق 
ــــــكل بائع وفي كل  أســــــرارا وخبايا عديدة، ول

دكان قصة وحكاية.

} تونس - في زقاق ضيق متفرع من أســـواق 
املدينة ”العربي“ أو املدينة العتيقة بالعاصمة 
تونس، تنبعث روائح أعشـــاب ومستخلصات 
طبيعيـــة وأخرى جبليـــة، وعقاقيـــر متنوعة، 
هناك تقع ســـوق ”البالط“ الضاربة في القدم، 
والتـــي تعد أشـــهر مكان تباع فيه ”األعشـــاب 
الطبية“ التي تنمو في غابات البالد التونسية 
وجبالها، سوق يرتاده الناس مبختلف مهنهم 

وأعمارهم وأصولهم.
فـــي أحد الدكاكني التي اكتظت فيها أنواع 
مختلفة من األعشـــاب، منها ما هو معلق على 
اجلدران، وحشـــائش أخرى رصفت في مدخل 
الدكان، وتوزعت فيها عقاقير ومســـتخلصات 
نباتات جبلية وطبيعية، حتدث البائع توفيق 
بن يعقـــوب عن جتاربه وخبراته في الســـوق 
التـــي عمل فيها طيلة ســـنوات عمره، فذاكرته 
تختزن وصفات عشـــبية عديدة، وتســـتحضر 

أدوية لرّواده، كل حسب مرضه.
ووفـــق بـــن يعقوب، فإن ”تســـمية ســـوق 
البـــالط كانت نســـبة ملـــكان يقع خلفهـــا، كان 
معروفـــا بصنع الرخـــام وتبليطـــه“، ويتابع 
”ســـوق البـــالط تاريخيـــا يعـــود إلـــى عهـــد 
احلفصيـــني (982-627 هــــ/ 1573-1228 م) قدم 
إليه احلكمـــاء بكتبهم ومراجعهم واقتنوا منه 

األعشاب واألدوية“.
ويضيـــف بـــن يعقـــوب أّن ”هنـــاك طلبات 
كبيرة على ما يقدمه الســـوق من أعشاب، وأن 
أغلب املقبلـــني على ما يصطلـــح عليه بالطب 
البديل، هم من أصحاب األمراض املزمنة، كون 
األدوية التي يشترونها من الصيدليات مركبة 

من كميات كبيرة من املواد الكيميائية“.
وبحســـب البائـــع فـــإن الســـوق حتتوي 
أدوية تســـاعد على معاجلة األمراض النفسية 
والباطنية واجللديـــة وحتى األمراض املزمنة 

واملســـتعصية، ويوجد في تونـــس -على حّد 
قولـــه- أكثر مـــن 3 آالف نـــوع مـــن النباتات 
الطبيعية، ذكـــر منها ”الريحان، والبســـباس 
الهندي، والذرو، وأم اجلالجـــل، وأم الروبيا، 
والســـدر“  والدغفـــت  واحلـــدش،  والشـــيح، 

وغيرها..
وعلى الرغم من انتشار التداوي باألعشاب 
ومســـتخلصاتها في تونس بأســـاليب وطرق 
تقليديـــة وبدائية، إذ يتوجه التونســـيون في 
غالـــب األحيان إلى األســـواق والدكاكني حيث 
تبـــاع العقاقيـــر والنباتات 
الطبيعية، إّال أن الطب 
كتخصـــص  البديـــل 
علمـــي، ال يـــزال في 

بداياتـــه في تونس، ولم يلـــق إلى اليوم حظه 
على غرار الطب التقليدي.

يقـــول محمـــد جعيـــط طبيـــب التـــداوي 
باألعشـــاب املختـــص في املجال منذ عشـــرين 
عامـــا ”هناك إقبـــال كبير على الطـــب البديل، 
خاصـــة وأن األدوية الكيميائيـــة التي تعطى 
ملـــن يحملـــون أمراضـــا مزمنة من شـــأنها أن 
تخلـــف آثارا جانبية، وهـــو ما يجعل املريض 
يتخلـــى عنها تدريجيا ليقبـــل على هذا النوع 

من العالج“.
وبحســـب املختـــص جعيـــط فـــإن ”هـــذا 
التخصـــص لـــم يعمـــم بعـــد فـــي اجلامعـــة 
التونســـية، بـــل هو حديث أصبـــح يدرس في 

كلية الصيدلة باملنستير (شرق) منذ سنة“.

وعن األعشـــاب املوجودة في سوق البالط، 
يرى جعيط ”أنهـــا مهما كانت، فليس لها آثار 
جانبية ومخلفات ســـلبية على اجلسم، فإنها 
حتـــى لو لم تؤد إلى نتيجـــة مثلى يرغب فيها 
املريض، فهي لن تضره، خاصة وأن السوق ال 

حتتوي على أعشاب ساّمة“.
ويســـتدرك قائـــال ”ولكن أعشـــاب ســـوق 
البالط أقـــل تكلفة مـــن صيدليات األعشـــاب، 
وهي تعالج العوارض فقـــط، وهي غير مقننة 
قد حتمـــل أوســـاخا أو جراثيـــم أو فطريات، 
وهنـــا يكمن اخلطـــر، على عكـــس التخصص 
الذي يتعامل مع أعشاب مصدرها املختبرات، 
إمـــا من اخلارج أو تلك التي تصنع في تونس 

وتتماشى مع معايير النظافة والصحة“.

األحد 2015/11/01

ثالثة آالف نوع من النباتات الطبيعية تنمو في تونس

 ذكريات ألمانية
} عـــام 1991، الزمـــان 8 ديســـمبر، املـــكان 
صحيفة ”اإليجيبشـــيان غازيت“ التي توليت 
رئاســـة حتريرها حديثا، كنـــا نحتفل مبرور 
100 عام على إنشائها. دخل مكتبي املستشار 

اإلعالمي األملاني يورغن تشيلسر..
من املقابلة األولى شـــعرت أننا أصدقاء، 
مر اليوم 24 عاما على صداقتنا ومازلنا على 
عهدنا، جاء ليدعوني ألملانيا مع مجموعة من 
أكبر الصحفيني املصريـــني لالحتفال مبرور 

عام على توحيد األملانيتني.
كان املطلـــوب مـــن كل صحفـــي أن يكتب 
رغبة واحدة ويتـــم جتميع الرغبات ويحذف 
التكرار. رغبت أن أقابل أّي مســـؤول حكومي 
على املعـــاش، تشـــوقي كان ملعرفـــة احلياة 
بعد الســـتني في بلد الرفاهيـــة، وهل يعاني 

املسنون هناك كما نعاني نحن؟
املهـــم ســـافرنا إلى عـــدة مـــدن، بعضها 
بالطائـــرة واألخـــرى بالســـيارة، تنقلنا بني 
برلـــني وهامبـــورغ وميونيـــخ وفرانكفورت 
ودرســـدن وكولن،  جدول الزيـــارة تضمن 4 
لقـــاءات يوميـــا تنتهي في الثالثـــة ظهرا أو 
اخلامســـة عصرا، وبعدها راحة، ثم العشاء 
وسهرة، حيث يبدأ اليوم اجلديد في الثامنة 

صباحا.
مرت األيام العشـــرة للزيارة سريعا، وفي 
إحداها قال لي املرافق إنني ســـأحقق رغبتي 
في لقـــاء مـــع متقاعـــد، كان الرجل ســـفيرا 
وأخبرونـــا أن الغداء في منزله مع أســـرته، 
تصورت أننا سنقضي اليوم في فيال أو قصر 
بالريف، لكني وجدت الرجل يســـكن في شقة 

من 3 حجرات أقل من البسيطة.
األثـــاث جتـــد أفخم منـــه لدى أّي أســـرة 
مصريـــة، كانـــت الســـفرة منضـــدة واحـــدة 
يجلـــس عليهـــا 6 أفـــراد فقـــط، والباقي في 
مقاعد الصالون الصغير، ســـألته عن معاش 
تقاعده، فقال إنه حوالي أربعة آالف مارك في 
التسعينات، وهو رقم كان كبيرا وقتها، يعني 
ببساطة مليونير بأرقامنا املصرية، ملاذا إذن 

أثاث الشقة متواضع جدا!
الشـــقة باإليجار، ويسدد لها حوالي ألف 
مارك.. نهضنا للغداء، كانت الســـاعة حوالي 
5 مســـاء، وكنا نتضور جوعا ومنني النفس 

باللحوم والدجاج والسالطات..
صدمنا عندما كان الطبق األول شـــريحة 
خبز عليها ”حلســـة“ جـــنب، أحد زمالئنا قال 
”دا فـــاحت شـــهية.. وســـتنهمر عليكم طحينة 

وطرشي وسمبوسة وحواوشي..“
كان الطبق الرئيسي فاهيتا دجاج وقطعة 
بطاطس، وللدقة ثالث مالعق شاي من فاهيتا 
الدجاج، في مصر ال يكفوا ساندوتش.. ”أمال 
فني الكباب واحملشي واحلمام“، سأل الزمالء 

بعضهم.
فهم املضيف أننا نتكلم عن باقي الطعام، 
فدعانا إلى البلكونة لتناول الشـــاي والقهوة 

وبعده احللو، ”تفتكروا كان إيه“؟
ثـــالث حبـــات فراولة بالعدد و“حلســـة“ 

أيس كرمي..
فـــي الطريـــق للفندق طلبنا من الســـائق 
التوقـــف أمـــام أقرب محـــل ساندوتشـــات، 
واشـــترى كل منا ثالث ساندوتشات شاورما 
تركي مع مياه غازية.. وســـألتهم ”هل لو قدم 
هذا األكل لكم في منزل وزير مصري حتعملوا 
إيه؟“.. ردوا في نفس واحد ”كنا فضحناه“!.

وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، هم يأكلون 
ليعيشـــوا، لكن نحن نعيش لنأكل.. لذلك هم 

أملان ونحن مصريون! 

محمد علي إبراهيم

ةة أأ ذ

صباح العرب

روبوت يجري وسط التضاريس الوعرة
} برين - ابتكر باحثون سويســـريون روبوتا 
علـــى شـــكل كلـــب ميكـــن توجيهـــه كهربائيا 
للســـير والتســـلق واجلري علـــى أربعة أرجل 
وســـط التضاريس الوعرة، وســـمي الروبوت 
”ســـتارليت“ ويشـــتمل على 12 جهازا للتوجيه 
و50 من أجهزة االستشعار، باالستعانة بأشعة 
الليـــزر وكاميـــرات للتعرف إلـــى الطريق، إلى 
جانب ثالثة من أجهزة الكمبيوتر، حيث يعمل 

إما آليا وإما من خالل التحكم عن بعد.
وقال ماركو هوتـــر كبير الباحثني ”الهدف 
هـــو أن يكـــون روبوتا ميكنه تســـلق العوائق 
وبوســـعه اجلري ويتميز بالكفـــاءة احلركية، 
وهو يعمل لعدة ساعات مع كفاءة في استهالك 

الطاقة“.
وقـــال هوتر وهو أســـتاذ مســـاعد ألنظمة 
السويســـري  االحتـــادي  باملعهـــد  الروبـــوت 
للتكنولوجيا في زوريخ إن الروبوت به أنظمة 

لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 220 وات.
وأكـــد هوتر أن الروبـــوت مفيد في احلركة 
وســـط التضاريس الوعرة ألن بوســـعه ضبط 
حركته وطريقة ســـيره بسالســـة مع استقرار 

احلركة على أربعة أرجل.

وباإلمـــكان تطوير اجلهاز  لالســـتعانة به 
فـــي مهـــارات وعمليـــات التفتيـــش باملصانع 
وإبطال مفعول الشـــحنات الناسفة، إلى جانب 
اإلنشـــاءات مبواقـــع البناء وعمليـــات البحث 
واإلنقاذ وكســـح األلغام وفي مجال احلراســـة 

األمنية واملساعدة الصحية.
وابتكر ســـابقا خبراء في تصنيع اإلنسان 
اآللـــي في زوريـــخ عدة أنـــواع مـــن الروبوت 
ميكنها العمل في مواقع املشروعات اإلنشائية 
ومبقدورهـــا رص الطـــوب والقرميـــد، وإمتام 

عمليات التشييد في عمليات مبرمجة سلفا.
ويرى مصممو الروبوت مبختبر التصنيع 
الرقمـــي التابـــع للمركز القومي السويســـري 
لكفـــاءة األبحاث أن األجيـــال الالحقة من هذا 
الروبـــوت ميكـــن االســـتعانة بها علـــى نطاق 

أوسع في مواقع البناء.
وتتحكـــم فـــي الروبـــوت، واملتمتـــع بقوة 
فوالذية، قاعدة متنقلـــة وبه جهاز بحث يعمل 
بالليزر ثنائي األبعـــاد متصل بخريطة ثالثية 
األبعـــاد تتضمـــن خطـــط البناء، عـــالوة على 
سلســـلة من أجهـــزة االستشـــعار والكاميرات 

لقياس املسافات.

وأن ب أ ن وق ا د ي ى بير
أغلب املقبلـــني على ما يصطلـــح عليه بالطب 
البديل، هم من أصحاب األمراض املزمنة، كون 
األدوية التي يشترونها من الصيدليات مركبة 

من كميات كبيرة من املواد الكيميائية“.
وبحســـب البائـــع فـــإن الســـوق حتتوي 
أدوية تســـاعد على معاجلة األمراض النفسية 
والباطنية واجللديـــة وحتى األمراض املزمنة 

ب أل ب داوي ا ر ا ن م ر ا ى و
ومســـتخلصاتها في تونس بأســـاليب وطرق 
تقليديـــة وبدائية، إذ يتوجه التونســـيون في 
حيث  األحيان إلى األســـواق والدكاكني غالـــب
العقاقيـــر والنباتات  تبـــاع
الطبيعية، إّال أن الطب 
ب و ر ي وع

كتخصـــص  البديـــل 
علمـــي، ال يـــزال في 

ز را أ ون ي ن مل
تخلـــف آثارا جانبية، وهـــو ما
يتخلـــى عنها تدريجيا ليقبـــل

من العالج“.
وبحســـب املختـــص جعيـ
التخصـــص لـــم يعمـــم بعـــد
التونســـية، بـــل هو حديث أص
كلية الصيدلة باملنستير (شرق

برين- ابتكر باحثون سويس {
علـــى شـــكل كلـــب ميكـــن توج
للســـير والتســـلق واجلري عل
وســـط التضاريس الوعرة، وس
2ويشـــتمل على 12 و“ ”ســـتارليت
0و50 من أجهزة االستشعار، باال
الليـــزر وكاميـــرات للتعرف إلــ
جانب ثالثة من أجهزة الكمبيو
إما آليا وإما من خالل التحكم
وقال ماركو هوتـــر كبير ال
هـــو أن يكـــون روبوتا ميكنه ت
وبوســـعه اجلري ويتميز بالك
وهو يعمل لعدة ساعات مع كفا

الطاقة“.
وقـــال هوتر وهو أســـتاذ م
االحتـــادي باملعهـــد  الروبـــوت 
للتكنولوجيا في زوريخ إن الرو
لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى
وأكـــد هوتر أن الروبـــوت م
وســـط التضاريس الوعرة ألن
حركته وطريقة ســـيره بسالس

احلركة على أربعة أرجل.

كيرا نايتلي تحتفي 

بإميل زوال ببرودواي

 - املتحــدة)  نيويــورك (الواليــات   {
وقفـــت املمثلـــة البريطانيـــة كيرا 
نايتلي للمرة األولى على مسارح 
برودواي من خـــالل عمل مقتبس 
للمؤلف  عن رواية ”تيريز راكون“ 
إميل زوال، لتظهر فـــي دور امرأة 
جتد نفســـها في زيجة بال حب ثم 

تبدأ عالقة مع صديق زوجها.
وجتســـد املمثلـــة البريطانية 
التي رشـــحت جلائزة األوســـكار 
مرتني الشـــخصية الرئيسية في 
املســـرحية املأخـــوذة عن القصة 

الصادرة في 1867.
وفـــي أول ليلة من العروض 
أكتوبـــر  أول  فـــي  التمهيديـــة 
املاضـــي قطع أحد املشـــاهدين  
عاليا  بالنـــداء  العـــرض  ســـير 
باســـم نايتلـــي وإلقـــاء الزهور 

على املسرح.
وقالـــت نايتلـــي فـــي ليلـــة 
االفتتاح الرسمي مساء اخلميس 

وهي تقـــف على البســـاط األحمر 
”هذه هي طبيعة املسرح وحتدث أمور 
كثيرة، األهـــم أن نحافظ على تركيزنا 
ونلتـــزم بالقصـــة ألن هنـــاك كثيرين 

جاؤوا ملشاهدة العرض“.
وأضافت ”من املهم جدا اكتساب 
اخلبرة.. بالطبع متر بعض األوقات 
التي ال تستطيع فيها املواصلة وهو 
ما حـــدث في أول عـــرض متهيدي 
لنـــا، لكن أعتقـــد أنـــه يتعني على 
اجلميع أن ينظر أمامه ويســـتمر 

في العمل“.
-التـــي  نايتلـــي  وظهـــرت 
أفـــالم  خـــالل  مـــن  اشـــتهرت 

مثـــل ”ذا إمييتيشـــن جيـــم“ 
ذا  أوف  و“بايرتـــس 

وغيرهمـــا-  كاريبيـــان“ 
ألول مرة على املســـرح 

في ”ذا ميسانثروب“ 
فـــي   2009 عـــام 

وســـت إيند في 
وعادت  لندن، 
في  للمسرح 

مرة  لنـــدن 
من  أخرى 
خـــالل ”ذا 

تشيلدرنز أور“.
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