
صالح البيضاني

} صنعــاء – أعلـــن الحوثيـــون عـــن ممثليهم 
فـــي مؤتمر الســـالم اليمني الذي ســـيعقد في 
سويسرا برعاية منظمة األمم المتحدة. وأتت 
هذه الخطوة بالتزامن مع تدشين حملة إعالمية 
موجهـــة للداخـــل تحـــاول إظهـــار الحوثيين 
بمظهر المنتصر الذي استطاع فرض شروطه 
في الوقت الذي تشير فيه الوقائع إلى رضوخ 
االنقالبيـــن لقرارات المجتمع الدولي دون قيد 
أو شـــرط وقبولهـــم بالجلوس مـــع الحكومة 

الشرعية كطرف متمرد.
وكشفت مصادر أن المتمردين يعدون خطة 
إعالمية بالتنســـيق مع خبراء مـــن حزب الله 
لتقديم وقف إطالق النار على أنه انتصار، في 
تكرار لما قامت به اآللة اإلعالمية للحزب سنة 
2006 من تصوير التفاق وقف  إطالق النار مع 

إسرائيل في حرب تموز على أنه نصر.
وبدأ عدد كبير من اإلعالميين والناشطين 
المعادين للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالـــح خطة إعالميـــة مضادة 
لكشـــف حجم الهزيمة التي لحقت بالمتمردين 

على يد قوات الشرعية والتحالف العربي.
ويعمـــل الحوثيون على إظهـــار قرار وقف 
إطالق النـــار على أنه تم برضاهـــم ودون أّي 
ضغـــط، فيمـــا يقـــول المراقبـــون إن ضغوطا 
خارجيـــة كبيـــرة مورســـت عليهـــم للقبول به 
والذهـــاب إلـــى سويســـرا على قاعـــدة القرار 
األممـــي 2216 الذي يجبرهم على االنســـحاب 
من المدن وتســـليم أســـلحتهم إلـــى الحكومة 

الشرعية.
أن  بإيـــران  المرتبـــط  اإلعـــالم  ويحـــاول 
يقلل من الخســـائر التي ُمنـــي بها الحوثيون 
علـــى األرض في مواجهة المقاومة الشـــعبية 
والجيش الوطنـــي المدعومين مـــن التحالف 
العربـــي الذين ضيقـــوا عليهـــم الخناق على 

جبهات متعددة.
وتوقعـــت مصادر دبلوماســـية اإلعالن عن 
وقف إلطالق النار مع بدء مشاورات سويسرا 
المقرر لها أن تنطلق في الخامس والعشـــرين 
من الشهر الجاري في محاولة لتهيئة األجواء 
الكفيلـــة بإنجـــاح الحـــوار وســـحب الذرائع 
الحوثيـــة التـــي تختلـــق األعذار أمـــام تنفيذ 
القرارات الدولية ذات الصلة باألزمة اليمنية.

ووفقـــا للســـكرتير الصحفـــي فـــي مكتب 
الرئاســـة اليمنيـــة مختار الرحبـــي فقد باتت 

الكرة في ملعب الحوثيين.
إن  وقـــال الرحبي في تصريـــح لـ“العرب“ 
الجانـــب الحكومي الشـــرعي يتطلع ألن يكون 
مؤتمـــر سويســـرا هـــو إنهاء لالنقـــالب على 

الشـــرعية والبدايـــة الحقيقية لتنفيـــذ القرار 
الدولـــي 2216 الـــذي يماطـــل الحوثيـــون في 

تنفيذه.
وأضاف أن المؤتمـــر هو الفرصة األخيرة 
للحل السلمي والسياســـي وعلى االنقالبيين 
عـــدم التصعيد وااللتـــزام بالتهدئـــة وإنجاح 

المشاورات.
وعلـــى الرغم من حـــرص المجتمع الدولي 
ممثـــال باألمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى 
اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد على إنجاح 
الجولة القادمة من المشـــاورات بين الحكومة 
اليمنيـــة واالنقالبيـــن إال أن ثمـــة العديد من 
المؤشـــرات التي تؤكد علـــى مضي الحوثيين 
قدمـــا نحـــو إحـــكام ســـيطرتهم الفعلية على 
مناطـــق نفوذهم وتكريس وجودهم كأمر واقع 
ال مناص منه وهو ما يتعارض وفقا لمراقبين 
مع جوهر القرار الدولـــي رقم 2216 الذي يلزم 
الحوثييـــن بإنهاء كافـــة مظاهر انقالبهم على 
الشـــرعية في الحادي والعشرين من سبتمبر 

.2014
وكانت ”العرب“ قد كشـــفت في وقت سابق 
عن تحركات دبلوماســـية دوليـــة تهدف لجمع 
األطـــراف اليمنيـــة علـــى مائـــدة واحـــدة في 

سويســـرا بعد تقريب وجهات نظر الشـــرعية 
واالنقالبيـــن مـــن خـــالل مشـــاورات متعددة 
احتضنتهـــا العاصمة العمانية مســـقط وقام 
خاللهـــا المبعـــوث الدولي ولد الشـــيخ أحمد 
بانتـــزاع موافقـــة االنقالبيين علـــى الرضوخ 

للقرارات الدولية.
ويرى المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إســـماعيل أن هنـــاك معطيـــات جديـــدة على 
األرض تمنـــح بعض التفاؤل في الوصول إلى 
حـــل بينها خاصة تقدم قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية على أكثر من جبهة إضافة 
إلـــى الرســـائل الدوليـــة الواضحـــة بضرورة 

التوجه الجاد لحل القضية اليمنية.
وأضاف إسماعيل أن الشواهد على االرض 
تؤكد أن االنقالبيين يرون في هذه المشاورات 
فرصة قد تكـــون أخيرة لبقائهم ضمن العملية 
السياســـية، وهم بذلـــك يحاولون اســـتخدام 
كل ما بقـــي لهم من قـــدرات للضغط على تعز 
أو االنتحـــار فـــي جبهات أخـــرى وبيع الوهم 
اإلعالمي لمحاولة كســـب ما يمكن على طاولة 

المشاورات.
ويذهـــب الكثيـــر مـــن المراقبيـــن إلى أن 
موافقة الحوثيين على القرارات الدولية والتي 

تعـــد جزءا مـــن اســـتراتيجية لكســـب الوقت 
وامتصـــاص الغضب الدولي ربمـــا تدفع بهم 
للموافقة على مخرجات مؤتمر سويســـرا بما 
فـــي ذلك تصاعد الضغط الدولـــي ونفاد صبر 
الجـــوار اإلقليمـــي، إال أن التحـــدي الحقيقي 
يظـــل متمثال في طريقة تعامـــل الحوثيين مع 
هذه المخرجات على أرض الواقع وخصوصا 
الجزئية األهم المتعلقة باالنسحاب من المدن 

وتسليم األسلحة الثقيلة.
وتأتـــي كل تلـــك الهواجس مع اســـتمرار 
الحوثيين في بســـط نفوذهم على مؤسســـات 

الدولة وتغيير تركيبتها لصالح مشروعهم.
ويبدو الباحـــث السياســـي اليمني ثابت 
األحمـــدي أقل تفاؤال بنجاح مؤتمر سويســـرا 
والذي يعتقد أنه سيكون بداية لمشوار طويل 
من المشـــاورات الفاشـــلة التي لـــن تغير من 

الواقع اليمني شيئا.
ويتحـــدث ثابت عن حقيقـــة األزمة القائمة 
بالقول إن ”القضية اليمنية تتمثل في ســـلطة 
انقالبية أمســـكت بزمام األمور بضوء أخضر 
من الخارج ولـــواله لما تجرأ االنقالبيون على 
االعتـــداء على مؤسســـات الدولـــة وتقويض 
السلم االجتماعي والعبث بمقدرات الشعب ”.
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إيران تتسلل إلى دول {الربيع العربي} من بوابة السياحة

} تونس  – تعمل إيران على استغالل الوضع 
االقتصادي الصعب الذي تعيشه دول ”الربيع 
للتغلغل فيها من بوابة الســـياحة،  العربـــي“ 
وتفتـــح الطريـــق أمـــام تنفيذ خطتها لنشـــر 
التشـــيع بين عامـــة الناس واختراق أوســـاط 

السياسيين والمثقفين.
ونجح مسعود الســـلطاني، نائب الرئيس 
اإليرانـــي، فـــي توقيـــع اتفاق مـــع تونس يتم 
بموجبه تسهيل الحركة السياحية، ومساعدة 
وكاالت األســـفار على تنظيم رحالت من إيران 
إلـــى تونس التي يعيش قطاع الســـياحة فيها 
وضعـــا صعبا بعد هجمـــات إرهابيـــة أودت 

بحياة سياح أجانب.
ويســـمح هذا االتفاق بزيادة عدد السياح 
اإليرانيين إلى 10 آالف سائح بعد أن كانوا في 

حدود 1500 فقط.
وأوضح سلطاني، بعد لقاء جمعه برئيس 

الحكومة التونســـية الحبيـــب الصيد، أن من 
بين بنـــود االتفاق إحداث خط جوي مباشـــر 
بين تونس وإيران إلى جانب دعم التعاون في 
مجال الصناعات التقليدية وتســـهيل الحركة 
الســـياحية، مؤكدا الســـعي للعمـــل على حل 

مشكلة التأشيرات بين البلدين.
وال شـــك أن هـــذا االتفاق سيســـاعد على 
إخـــراج شـــيعة تونس من دائرة الســـرية إلى 
العلـــن، ويمّكنهم من التواصل مع وفود دينية 

إيرانية تأتي للبالد من بوابة السياحة.
وســـبق أن اســـتضافت إيـــران إعالميين 
ومثقفين وسياســـيين تونســـيين في لقاءات 
متعـــددة ظاهرهـــا التعـــرف علـــى التجربـــة 
اإليرانية، وباطنها محاولة اســـتقطاب هؤالء 
بتوظيف شـــعارات الممانعة والمقاومة التي 
ترددها جماعات مواليـــة لطهران في المنطقة 

مثل حزب الله.

وكانت الســـلطات اإليرانية قد ســـعت إلى 
تعويض انســـحاب السياح األجانب من مصر 
بعد حادثة إســـقاط الطائرة الروسية في شرم 
الشـــيخ، وعرضت إرســـال أفواج من السياح، 
لكن المســـؤولين عن قطاع السياحة في مصر 

ما زالوا يتعاملون مع هذا العرض بحذر.
ومنذ 2013 شهدت مصر جدال واسعا حول 
زيـــارة الســـياح اإليرانيين للبـــالد بعد موجة 
مـــن الرفـــض التفاق تـــم خالل حكـــم الرئيس 
اإلخواني السابق محمد مرسي ويقضي بفتح 
البالد أمام السياحة الدينية القادمة من إيران، 

باعتبارها بوابة لنشر التشيع.
وهاجـــم أحمد الطيب شـــيخ األزهر مرارا 
التمـــدد واالســـتقطاب الشـــيعي، وتدخـــالت 

طهران في شؤون بعض الدول العربية.
وأعلنت مؤسســـة األزهر أنها ”الحظت أن 
هناك أمواال تضخ لتحويل شـــباب أهل السنة 

في مصر إلى المذهب الشيعي“، محذرة من أن 
”هذا األمر ســـوف يؤدي بالضـــرورة إلى فتنة 

وإراقة دماء في بالد أهل السنة“.
وبحســـب بيان نقلته مؤسســـة األزهر في 
نوفمبـــر الماضي، وجه أحمـــد الطيب حديثه 
إلى إيـــران قائال ”أخرجوا الديـــن من أالعيب 
السياســـة، وأنفقـــوا أموالكـــم الفائضـــة عن 
حاجتكم على الفقراء والبؤســـاء الذين أضرت 

بهم الحروب“.
وكانـــت وزارة األوقاف المصرية قررت في 
22 مـــن أكتوبـــر الماضي، غلـــق ضريح اإلمام 
الحســـين بن علي، لمدة 3 أيام ”منعا لألباطيل 
الشيعية، التي تحدث يوم عاشوراء“، وفق ما 

جاء في بيان للوزارة وقتها.
وتســـاءل مراقبـــون: لمـــاذا تجعـــل إيران 
السياحة الدينية على رأس أجندتها بالتعاون 

مع دول سنية مثل تونس ومصر واألردن.

وال تكتفي إيران بمعاركها المكشـــوفة في 
الشـــرق فقط لتقوية تمددها في المنطقة، فقد 
وضعت خططا منفصلة لتثبيت هذا التمدد في 
شـــمال أفريقيا من بوابة االستقطاب المذهبي 
عبر ضـــخ أمـــوال كبرى لمســـاعدة شـــبكات 
التشـــيع على اختـــراق المجتمعـــات العربية 
وتوظيفها فـــي بناء نواة صلبـــة ألذرع تابعة 
لها شـــبيهة بحزب الله فـــي لبنان والحوثيين 

في اليمن.
ويستفيد اإليرانيون بشكل خاص من حالة 
الفوضـــى الدينية التي تعيشـــها بلدان عربية 
في ظل الصراع الدائر بين جماعات متشـــددة 
كل منها يعلن نفســـه ناطقا باســـم اإلســـالم، 
وهو ما ساهم في نفور الكثير من الشباب من 
التدين الســـني في صورته المتشددة لتتلقفه 
شـــبكات التشـــيع اإليرانية بإغـــراءات المال 

وشعارات المقاومة والممانعة.

● المتمردون يستنجدون بخبراء من حزب الله إلعادة إنتاج سيناريو نهاية حرب تموز

● 10 آالف سائح إيراني في الطريق إلى تونس لتعويض انسحاب السياح األجانب بسبب اإلرهاب

الحوثيون يسوقون وقف إطالق النار على أنه انتصار
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المغرب: دوافع سياسية 

وراء تعطيل أوروبا التفاق 

التبادل الزراعي
فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - اعتبـــرت دوائر مغربية أن خطوة 
االتحـــاد األوروبـــي بوقـــف العمـــل باتفاقية 
التبـــادل الزراعي بينه وبيـــن المغرب خطوة 
ذات أهداف سياســـية وتضرب عرض الحائط 

بروح الشراكة بين الجانبين.
وهددت الرباط باتخاذ إجراءات من جانب 
واحد عنـــد الضـــرورة، في حالة لـــم تتراجع 
محكمة العدل األوروبية عن قرار إلغاء اتفاقية 

المنتجات الفالحية الموقعة بين الجانبين.
ووصفـــت وزارة الفالحـــة المغربيـــة قرار 
المحكمـــة بأنه "يتعـــارض مع روح الشـــراكة 

التاريخية بين المغرب واالتحاد األوروبي".
واســـتجابت المحكمـــة األوروبية لدعوى 
الطعـــن التي رفعتهـــا جبهة ”البوليســـاريو“ 
بخصوص اتفاقية التبـــادل الزراعي والصيد 

البحري بين المغرب واالتحاد األوروبي.
وقالـــت نزهـــة الوافـــي عضـــو البرلمـــان 
المغربـــي وعضـــو الجمعيـــة البرلمانيـــة في 
مجلـــس أوروبا فـــي تصريحـــات لـ“العرب“: 
نحـــن نتســـاءل عن انحيـــاز قضـــاة المحكمة 
األوروبية إلـــى جبهة غير معتـــرف بها وهي 
حيث كان من المفروض  جبهة ”البوليساريو“ 
الحيـــاد في مثل هذا الموضـــوع، وهذا القرار 
جـــاء مـــن منطلـــق سياســـي وال يرتكـــز على 

الحقائق الموجودة على األرض.
وأكـــّدت عضـــو الجمعيـــة البرلمانية في 
مجلس أوروبا، علـــى أن المغرب كان واضحا 
فـــي موقفه من نزاع الصحـــراء وهذا الموقف 
يتجلى في المشـــاريع التنموية التي يقوم بها 
في األقاليم الصحراوية وفي سعيه إلى تنزيل 

مشروع الجهوية الموسعة.
وأضافـــت أن الدليـــل األكبـــر علـــى جدية 
المغرب في تســـيير ملف قضية الصحراء هو 
نســـبة المشـــاركة في االنتخابـــات الجماعية 
والجهوية، باألقاليم الصحراوية والتي كانت 

أكبر مشاركة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة.
وأشـــارت الدبلوماســـية المغربية، إلى أن 
المغرب يعتبر أكبر شـــريك لالتحاد األوروبي 
فـــي المنطقـــة، مشـــددة علـــى أن ”المحكمـــة 
تكـــون  أن  المفـــروض  مـــن  كان  األوروبيـــة 

محايدة“.
العلـــوم  أســـتاذ  الغالـــي  محمـــد  وقـــال 
السياســـية بجامعـــة محمـــد الخامـــس فـــي 
تصريحـــات لــــ ”العـــرب“ إن ”هذا القـــرار له 
دوافع سياســـية“، الفتا إلى أنه يعكس األزمة 
التي يعيشـــها االتحاد األوروبـــي فيما يتعلق 
بالتناوب بين مختلف مؤسســـاته على اعتبار 
أن السياسيين األوروبيين يسيرون في اتجاه 

والمحكمة األوروبية تسير في اتجاه آخر“.
واعتبر المحلل السياسي أن الدبلوماسية 
المغربية مطالبة باتخاذ ما يلزم من الخطوات 
علـــى اعتبار أن هذا القرار ستســـتغله جهات 
أخـــرى مناوئـــة لـــدور المملكـــة المغربية في 

معادلة السلم واألمن الدوليين.
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¶ الربــاط  –  قـــدم مبعوث األميـــن العام لألمم 
روس،  كريســـتوفر  للصحـــراء،  المتحـــدة 
الثالثاء، إحاطته السنوية داخل مجلس األمن 
بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية، 
مبرزا أن الجزائر لم تســـتجب القتراح مغربي 
إلجـــراء مفاوضات مباشـــرة معه حـــول ملف 
الصحـــراء، مؤكـــدا أن المغرب رفض بشـــكل 
حاســـم االســـتمرار في الحوار دون فائدة مع 

البوليساريو.
وأضـــاف كريســـتوفر روس داخل اجتماع 
مجلـــس األمـــن الذي عقـــد في جلســـة مغلقة، 
أن المســـؤولين الجزائرييـــن وعلـــى رأســـهم 
عبدالعزيز بوتفليقـــة أصروا على موقفهم بأن 
النزاع القائم هو بين المغرب والبوليســـاريو. 
واعترف بفشـــل جوالته الثالث خالل الشهور 
الثالثـــة الماضيـــة فـــي التوصل إلـــى صيغة  

الستئناف المفاوضات المباشرة.
واعتبر مراقبون أن كريســـتوفر روس كان 
يلعب آخر ورقته لتحقيق اختراق دبلوماســـي 
في آخر وقت مهمتـــه، موضحين أن المبعوث 
األممي فشـــل في الضغط علـــى المغرب ألجل 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون مقترحات 

واقعية ومبتكرة.
ولم يخـــف المبعوث الشـــخصي لبان كي 
مـــون في تقريره أن المغرب قـــدم فكرة جديدة 
مؤخـــرا تقـــوم على ضـــرورة تقديـــم الجزائر 
القانونـــي  األســـاس  البوليســـاريو  وجبهـــة 

لموقفيهما المتعلق بتقرير المصير.
وتعتبـــر قضيـــة الصحـــراء المغربية، من 

األولويات بالنســـبة إلى الرباط، ويقول أستاذ 
العالقـــات الدولية القاضي عيـــاض لـ“العرب“ 
بأن مشـــروع الحكم الذاتي فـــي الصحراء هو 
أقصـــى ما يمكن أن يقدمـــه المغرب الذي يرى 

بأن سيادته خط أحمر ال يمكن تجاوزه.
وفي إحاطته أوضح كريســـتوفر روس أن 
المغرب يرفض أّي حوار خارج مبادرة «الحكم 
الذاتي» الذي سبق وتقدم بها للمنتظم الدولي.
وأكد شـــرقي خطـــري الباحث فـــي العلوم 
السياســـية، بجامعـــة محمـــد الخامـــس، في 
األممـــي  المبعـــوث  أن  ”للعـــرب“،  تصريـــح 
كريســـتوفر روس حـــاول إيجـــاد حـــل للنزاع 
المفتعـــل حـــول الصحـــراء بطريقـــة ال يراها 

المغرب تحفظ حقوقه التاريخية والقانونية.
واعتبر شـــرقي خطـــري أن شـــكل تعاطي 
كريســـتوفر روس مع مسلســـل التفاوض منذ 
ســـنتين ونصف الســـنة لم يصل إلى مالمسة 
جوهـــر مقتـــرح الحـــل الـــذي قدمـــه المغرب 
والمتمثـــل في مبادرة الحكـــم الذاتي، واألكيد 
حســـب ذات المتحـــدث، أن روس كان يســـاير 
مصالح الطرف اآلخر المتمثل في البوليساريو 

بإيعاز من الجزائر وبشكل يخدم مصالحها .
ويـــرى مراقبون فـــي تصريحـــات متفرقة 
”للعـــرب“، أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي 
كأحد الحلـــول التي يراها تواكـــب التحوالت 
والمخاطر  المنطقـــة،  الجيواســـتراتيجية في 
التي تهدد منطقة الســـاحل والصحراء في ظل 
وجود العديد من التنظيمات اإلرهابية بشكل ال 

يضمن االستقرار واألمن.
ولفـــت الباحـــث فـــي العلـــوم السياســـية 
والمهتم بالشـــأن الصحراوي، شوقي خطري، 
إلـــى أن  روس حاول في كثير من المناســـبات 
بتحوير أســـاس المفاوضات بشـــكل يتجاوز 
صالحيات األمـــم المتحدة، بحيـــث أن النقاط 
التـــي طرحها لـــم يوافق عليهـــا أّي من طرفي 

المفاوضات المغرب وجبهة البوليساريو.
واعتبر مراقبـــون ”للعرب“، أن الثقة فقدت 
بين كريستوفر روس والمغرب بشكل أساسي 
كون روس لم يتعامل مع الملف بحياد وأصبح 
جزءا من المشـــكل عـــوض أن يكـــون محاورا 

للجميع ومصدر مقترحات بناءة.
وهناك مـــن المراقبين من يؤكـــد أن زيارة 
بان كـــي مون للمنطقة ألغتها اإلحاطة األخيرة 
التي قدمها مبعوثـــه للمنطقة، وحتى إن تمت 
فلن تكون لهـــا أّي إضافات في ملف الصحراء 
بســـبب أن كال من روس وبان كي مون في آخر 

عمرهما الدبلوماسي بانتهاء واليتيهما.
وأكد  خطري ”للعرب“، أن فشـــل المبعوث 
األممـــي  في مهمته  تمثل فـــي رفض األطراف 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأشـــار الباحـــث المغربي، إلـــى أن وزير 
خارجية المغـــرب لم يخطئ التقدير عندما قال 
بـــأن المبعوث األممـــي روس ال يمكنـــه زيارة 
األقاليم الجنوبية، بقدر ما أراد توضيح نقطة 
في غاية األهمية، وهي أن المغرب هو من يملك 
الحق في السماح له بزيارة األقاليم الجنوبية 

وليس أّي طرف آخر.
وطـــرح المغـــرب مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
كسقف ال يمكن تجاوزه، وأكد مراقبون أنه إذا 

كان هنـــاك مجال للمفاوضات فـــال بد من أخذ 
هذه المبادرة في الحسبان.

وشـــدد الباحـــث المغربـــي فـــي تصريـــح 
”للعـــرب“، علـــى أن كريســـتوفر روس حـــاول 
حلحلة المفاوضات بشكل يحفظ ماء وجه األمم 
المتحـــدة أمـــام التحوالت الدوليـــة الخطيرة، 
مضيفـــا أنه ما دام هذا النـــوع من الصراعات 
موجودا ويزداد توسعا فإن على األمم المتحدة 

أن تتحمل مسؤوليتها.
وقد قـــدم المغرب مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
ويدافع عنها ويضع مؤشرات حقيقية وواقعية 
للنهـــوض باألقاليـــم الجنوبية على مســـتوى 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتأكيده على 
انخراط كافة القـــوى المحلية وخاصة النخب 
ســـواء على مستوى فعاليات المجتمع المدني 
أو الجهات المنتخبة أو الســـاكنة المحلية في 
تبني هذه المشـــاريع. وشدد شرقي خطري في 

تصريحاتـــه ”للعـــرب“، علـــى أن المغرب عليه 
االســـتمرار في تطبيق خياراته االســـتثمارية 
من خالل المشروع التنموي لألقاليم الجنوبية 
الـــذي أطلقـــه العاهـــل المغربي الملـــك محمد 

السادس في نوفمبر الماضي في العيون.
وأشار شرقي خطري إلى أن المغرب يتمتع 
باســـتتباب األمـــن مقارنة بعـــدة دول مجاورة 
تفتقده، ما يجعله في وضعية مريحة يدافع من 
خاللهـــا عن وحدته الترابية، وذلك لكون الدول 
األوروبية والصين وأميركا تعرف أن المساس 
بوضعيـــة الصحـــراء بمـــا ال يخـــدم مصلحة 

المغرب ليس في صالح أمنها القومي.
وأكـــد الباحث  في العلوم السياســـية، أن 
المغـــرب يرحب بالمفاوضـــات لكن داخل إطار 
مبادرة الحكم الذاتي، وأضاف أن كريســـتوفر 
روس حاول أن يوهم األطراف األخرى أنه قادر 

على أن يفرض على المغرب وجهة نظره.

الجزائر تتهرب من مواجهة الرباط بخصوص قضية الصحراء

محللون لـ«العرب»: روس جزء من املشكلة وليس الحل
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كشــــــف كريســــــتوفر روس، أمــــــام أعضاء 
ــــــة من  ــــــي عــــــن جمل ــــــس األمــــــن الدول مجل
العراقيل التي حالت دون نجاحه في مهمته 
لحل قضية الصحــــــراء المغربية، ومن بين 
ــــــر التي هي طرف  ــــــق اعتماد الجزائ العوائ
رئيســــــي في األزمة سياســــــة الهروب إلى 
ــــــزاع ال يعنيها وهو  األمــــــام بزعمها أن الن

محصور بين المغرب والبوليساريو.

¶ روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي 

اإليطالـــي، باولـــو جينتيلونـــي، أن المؤتمـــر 
الدولـــي حول ليبيا، المقـــرر عقده اليوم األحد، 
فـــي العاصمة اإليطاليـــة روما ”لـــن تكون فيه 

إمالءات على أّي طرف ليبي“.
وأوضح جينتيلوني في كلمته خالل اختتام 
منتدى المتوســـط في روما ”ليس بوسعنا ولن 
نقـــوم خالل مؤتمر الغد، بفـــرض إمالءات على 
أّي طرف ليبي، ولكـــن ينبغي علينا ومن خالل 
المؤثريـــن، تهيئة الظروف  الالعبين الدوليين 
في سبيل خلق وتوطيد وتعزيز جو يفضي إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا“.
وعقد المنتدى الدولي على مدى ثالثة أيام، 
اعتبـــارا من يـــوم الخميس الماضـــي، وناقش 
مســـائل تتعلق بالتنميـــة وأزمات المتوســـط 
السياسية والتطوير االجتماعي، وذلك بحضور 

شخصيات سياسية دولية.
وأشـــار الوزيـــر اإليطالي إلـــى أن المؤتمر 
الدولي حـــول ليبيا يجـــب أن ”يثبت بأن جهد 
الحكومـــات والدبلوماســـية والمجتمع الدولي 
يمكن أن يكون فعاال وأكثر ســـرعة وحسما من 
تهديد اإلرهاب في ليبيا، والذي أصبح في قلب 
البحر األبيض المتوســـط، قريبًا مـــن بلداننا، 

ولهذا لم نسمح لذلك الخطر بالتوسع“.
ويأتي هذا المؤتمر بعيد إعالن ممثلين عن 
طرفي النزاع الليبي أنهما سيوقعان على خطة 

األمم المتحدة للتسوية في 16 ديسمبر.
وجـــاء اإلعالن في ختام اجتماع اســـتغرق 
يوميـــن في تونس بيـــن ممثلين عـــن برلماني 
طبرق المعتـــرف به دوليـــا والمؤتمر الوطني 
بطرابلـــس برعايـــة المبعـــوث األممـــي مارتن 

كوبلر.
ويشـــارك فـــي المؤتمر الدولي حـــول ليبيا 
المنعقـــد في روما، مندوبون عن الدول الخمس 
األعضـــاء فـــي مجلـــس األمـــن الدولـــي، وفي 
مقدمتهـــم وزيـــرا خارجية الواليـــات المتحدة 

األميركية وروسيا، والدول اإلقليمية المعنية.
وأعلـــن الفـــروف الجمعـــة ”ال بد مـــن دفع 
الطرفين إلى تسوية معينة ألنه من المستحيل 

حل هذه األزمة من الخارج“.
وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن االتفاق 
الـــذي توصلت إليه األمم المتحـــدة في أكتوبر 
الماضـــي ”طويـــل ودقيق“ ويلقى دعـــم غالبية 
النواب فـــي برلماني طبـــرق وطرابلس، إال أن 

رئيسي المجلسين عرقاله.
وأضاف هذا الدبلوماســـي أن العمل يجري 
اآلن لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية ”قبل نهاية 
الســـنة“ مع أن مصادر غربية عـــدة أعربت عن 
تشـــككها في إمكانية تمكـــن الحكومة الجديدة 
من اإلقامـــة في طرابلس في ظل غياب ترتيبات 

أمنية مشددة.
ويأتي هـــذا التحرك الدولـــي والذي تقوده 
أساســـا أوروبا على خلفية تمدد تنظيم الدولة 
اإلســـالمية، الذي بسقوط ليبيا بين فكيه يعني 

تهديدا مباشرا للقارة العجوز.
وترغب أوروبا كما دول المنطقة في تسوية 
سياسية نهائية للتفرغ لمواجهة تنظيم الدولة، 
والتـــي تشـــير جميـــع المؤشـــرات علـــى أنها 

اقتربت.
وتقـــدر األمـــم المتحـــدة عـــدد المقاتليـــن 
المنتمين الى تنظيم داعش في ليبيا بين ألفين 

وثالثة آالف.

جينتيلوني: لن نفرض 

إمالءات على أي طرف ليبي

¶ تونــس - يؤشـــر عثـــور األجهـــزة األمنيـــة 
طائـــرة  لصناعـــة  ورشـــة  علـــى  التونســـية 
مروحية وإحباطها لمخطط هجومي بواسطة 
المتفجرات على مؤسسات الدولة والمنتجعات 
الســـياحية تزامنا مع احتفاالت رأس الســـنة 
الجديـــدة، على أن خاليا تنظيـــم الدولة باتت 
تسعى إلى ”تطوير نوعية هجماتها والدخول 
فـــي مرحلة جديـــدة وخطيرة فـــي حربها على 

تونس“.
وبـــدءا بهجـــوم باردو في 18 مـــارس 2015 
الـــذي نفذه جهاديـــان تابعان لتنظيـــم الدولة 
والـــذي خلـــف أكثر مـــن 70 ضحيـــة بين قتيل 
وجريح غالبيتهم من السياح األجانب وصوال 
إلى الهجـــوم على حافلة تابعـــة ألعوان األمن 
الرئاســـي فـــي 24 نوفمبـــر الذي نفـــذه أيضا 
جهـــادي تابع لداعـــش، اشـــتعلت الحرب بين 
التنظيم المتطرف واألجهزة األمنية التونسية.
وفيمـــا بـــدا جهاديو داعـــش العائدون من 
ســـاحات القتال في ســـوريا والعـــراق وليبيا 
مستميتين في ”زرع نواة مهيكلة تنظيميا“ في 
تونس بدت األجهزة األمنية أكثر اســـتماتة في 

إحباط مخططاتهم.
وأكدت وزارة الداخلية التونســـية مســـاء 
الجمعـــة، أن ”وحدات الدرك بمدينة بن عروس 
تمكنـــت مـــن ضبط صاحـــب ورشـــة ميكانيك 
في  ســـيارات بصدد صنع طائـــرة ’هيلكوبتر‘ 
مرحلة متقدمـــة من تصنيعهـــا طولها حوالي 
ثالثة أمتار ونصف المتر وتتسع لشخصين“.

وأقر الجهادي بأن من ســـاعده في صناعة 
الطائـــرة هو أحـــد أبنائه الجهادييـــن، والذي 
انخرط منذ العام 2013 في خلية جهادية تنشط 
بالعاصمة وتتولى تجنيد الشـــباب وتسفيره 

إلى سوريا لالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة.
وهـــذه هي المـــرة األولى التـــي تعثر فيها 

األجهزة األمنية على ورشة لتصنيع الطائرات 
العمودية من قبل الجهاديين التابعين لتنظيم 
الدولـــة األمر الذي بدا مؤشـــرا قويـــا على أن 
جهاديي تونس باتوا يسعون إلى الدخول في 
مرحلة متقدمة من نشـــاطهم مـــن خالل تركيز 
خاليـــا متخصصـــة في صنع أنواع األســـلحة 

والطائرات والمتفجرات داخل البالد.
وقـــادت التحريات التي أجرتهـــا األجهزة 
األمنية إلـــى إقرار الجهادي بأن صنع الطائرة 
تقف وراءه خليـــة تابعة لتنظيم داعش تتكون 
مـــن 14 جهاديـــا فيمـــا أكـــدت وزارة الداخلية 
أنـــه تم تفكيـــك الخلية وألقـــت القبض على 7 
مـــن عناصرها من بينهم ابن صاحب الورشـــة 

وإصدار برقية تفتيش في 7 آخرين.
وتزامن عثور األجهزة األمنية على ورشـــة 
لصناعة الطائرة مع إحباطها لمخطط هجمات 
كبـــرى وضعته خليـــة تتكون مـــن 25 جهاديا 
بمدينـــة ســـبيبة التابعة لمحافظـــة القصرين 
غرب العاصمة تونس، معقل أخطر الجماعات 
الجهادية المواليـــة لتنظيم داعش والمتاخمة 

للحدود مع الجزائر.
وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات أثبتت 
أن جهاديي الخلية كانوا بصدد اإلعداد للقيام 
بهجمات بواسطة المتفجرات تزامنا مع رأس 
الســـنة اإلدارية تشمل مناطق سياحية ومراكز 
أمنيـــة ومدنيين بمحافظـــة القصرين وغيرها 
مضيفـــة أن الخلية يقودها جهـــادي عائد من 

صفوف تنظيم الدولة بسوريا.
وأظهر كشف الســـلطات األمنية التونسية 
خالل األشـــهر الماضية لمخازن تضم أسلحة 
خطيـــرة ومتفجرات في عـــدد من المناطق تقع 
فـــي أقصى جنـــوب البالد وفي وســـطها وفي 
أقصى شـــمالها أن الخاليـــا الجهادية ”لغمت 
خارطة البالد بمخابـــئ للذخيرة والمتفجرات 

والعبوات الناسفة لتفخيخ السيارات“ .
وتقول السلطات األمنية إن مخازن األسلحة 
والذخيـــرة والمتفجـــرات والعبوات الناســـفة 
التي عثـــرت عليها تقع فـــي كل من محافظات 
مدنين أقصى جنوب البالد ومحافظة سوســـة 
الســـاحلية ومحافظـــة القيروان وســـط البالد 
ومحافظة صفاقـــس ومحافظة نابل ومحافظة 

بنزرت الواقعة في أقصى شمال البالد.
لمخـــازن  الجغرافـــي  التوزيـــع  ويظهـــر 
خارطـــة  الجهادييـــن ”لغمـــوا“  أن  األســـلحة 
البـــالد بالمتفجرات من أقصـــى محافظة تقع 
في الجنوب وهي محافظـــة مدنين إلى أقصى 
محافظة تقع في الشمال وهي محافظة بنزرت 
مرورا بالمحافظات التي تقع في وســـط البالد 
مثل محافظات سوســـة وصفاقـــس والقيروان 

وقفصة.
ويرجع خبراء أمنيون وعسكريون تصعيد 
خاليا تنظيم الدولة لتحركاتها في تونس إلى 
عدة اعتبارات في مقّدمتها محاولة التمدد إلى 
داخـــل ترابها تمهيدا الكتســـاح مختلف بلدان 
المغرب العربـــي وانتقاما من األجهزة األمنية 
التـــي استبســـلت فـــي مواجهـــة الجهاديين 
الشرســـين وتفكيكها ألكثر من 40 خلية وأيضا 
كرّد على انضمام تونس في 29 ســـبتمبر 2015 
إلى التحالف الدولي ضـــد تنظيم الدولة الذي 

تقوده الواليات المتحدة األميركية.
ويقلل الخبراء من مخاطر تهديدات داعش 
علـــى ”الدولة المدنية التونســـية وأجهزتها“، 
غيـــر أنهـــم يحذرون فـــي نفس الوقـــت من أّن 
ســـعي الجهاديين إلى القيام بهجمات ”نوعية 
وتفخيـــخ  المتفجـــرات  بواســـطة  وخطيـــرة 
الجهـــود  كل  حشـــد  يســـتوجب  الســـيارات“ 
األمنية والعسكرية والسياسية في إطار خطة 
اســـتراتيجية واضحـــة تكون كفيلـــة بإحباط 

أّي هجمـــات محتملـــة. وتمكن تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية خالل الســـنوات الثالث الماضية 
من اســـتقطاب 42 جماعة إســـالمية تنشط في 
عديد البلـــدان العربية واألجنبيـــة و“انتزاع“ 
مبايعتهـــا له، ما بدا مؤشـــرا على أن التنظيم 
بات يتمدد إقليميا ودوليا، مستفيدا من توسع 
دائرة ”الفكر الجهادي“ الذي تتبناه العشـــرات 
من الجماعات اإلسالمية المتشددة ال فقط تلك 
التي تنشـــط في المنطقة العربية وإنما أيضا 

جماعات متشددة تنشط في عدة بلدان .
وكشف تقرير نشرته صحيفة ”اإلندبندنت 
البريطانية“ الخميس 10 ديســـمبر 2015 أعدته 

”وكالة اإلحصـــاءات ”ستاتيســـتا“، أن تنظيم 
الدولة يتلقى الدعم مـــن قبل 42 جماعة تتبنى 

الفكر الجهادي من مختلف بلدان العالم.
وتضـــم خريطـــة الجماعـــات ســـواء منها 
تلـــك التي أعلنت مبايعتهـــا له أو  التي تدعمه 
”االعتصـــام بالكتاب والُســـنة“ في الســـودان، 
و“فـــرع محافظة ذمـــار“ في اليمـــن، و“أنصار 
الحرميـــن“،  أرض  فـــي  اإلســـالمية  الدولـــة 
و“مجاهـــدو إندونيســـيا“، و“جنـــد الخالفة“ 
فـــي الجزائر، و“الدولـــة اإلســـالمية في فزان 
وطرابلـــس“ فـــي ليبيـــا، وفي  غـــزة ”مجلس 

المجاهدين“ و“مجلس القدس“، وغيرها.

داعش يعمل على إحداث نقلة نوعية في هجماته ضد تونس

حرب وجودية بين الدولة المدنية و{الدولة اإلسالمية}

محمد بن امحمد العلوي

تعاطي كريستوفر روس مع 

مسلسل التفاوض منذ سنتين 

ونصف لم يصل إلى مالمسة جوهر 

مقترح الحل الذي قدمه المغرب 

والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي



¶ الرياض – سجلت المرأة السعودية، انتصارا 
تاريخيا بدخولها للمرة األولى معترك الحياة 

السياسية عبر المجالس البلدية.
وشهدت المملكة العربية السعودية، أمس 
الســـبت، انتخابات بلدية شاركت فيها المرأة 
للمـــرة األولى كمرشـــحة وناخبـــة، في خطوة 
أشاد بها العديد من النشطاء باعتبارها تحوال 

تاريخيا في هذا البلد المحافظ.
وشـــاركت فـــي االنتخابات 979 مرشـــحة 
تنافســـن مع قرابة ســـتة آالف رجل. وسجلت 
كاميـــرات وســـائل اإلعـــالم حضـــورا جيـــدا 
للنســـاء، ومعظمهـــن أتيـــن مـــع أقاربهم، في 
مشـــهد يشـــي بتنامي الوعي بضرورة إعطاء 
المرأة السعودية مكانتها التي تستحقها على 

الساحة السياسية.
وفـــي وقت ســـابق كشـــف رئيـــس اللجنة 
لالنتخابات،  الرســـمي  المتحدث  التنفيذيـــة، 
جديع القحطاني، في بيان نشرته وكالة األنباء 
الســـعودية أن ”عدد الناخبات الجدد“، الالتي 
سيشـــاركن ألول مرة فـــي االنتخابات البلدية، 

بلغ أكثر من 130 ألف ناخبة.
وخصصـــت اللجنـــة العامـــة لالنتخابات 
البلديـــة 424 مركـــزا انتخابيـــا نســـائيا مـــن 
مجلســـا   284 علـــى  موزعـــة   ،1263 إجمالـــي 
بلديا على مســـتوى المملكة، بحســـب الموقع 

اإللكتروني الرسمي للجنة.
وقالت سارة أحمد (30 عاما)، أخصائية في 
العالج الطبيعـــي، وهي تدخل مركزا لالقتراع 
في شـــمال الرياض ”كخطوة أولى هذا إنجاز 
كبير، اآلن نشـــعر بأننا جزء من المجتمع، إنه 

فعال يوم تاريخي بالنسبة إلينا“.
مـــن جهتهـــا صرحـــت عواطـــف مـــرزوق 
الحازمي بعد إدالئها بصوتها في مركز اقتراع 
للنســـاء وســـط العاصمة الســـعودية ”اليوم 

صوت المرأة يعلو على كل شيء“.

وأضافـــت الســـيدة التـــي ارتـــدت النقاب 
األســـود، ”بكيـــت ألنـــه شـــعور كنا نـــراه في 
التلفزيون ونرى الناس في عملية االنتخابات 
وعمليـــة االقتراع، كنا نراها في الدول األخرى 

وال نمارسها“.
وقبل هـــذه االنتخابات، كانت الســـعودية 
البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من 
التصويت، يضاف إلى ذلك سلسلة من القيود 
تشـــمل منعهن من قيادة الســـيارات ووجوب 
ارتداء الحجاب والعباءة السوداء في األماكن 
العامـــة بحيث تطبق معاييـــر صارمة للفصل 

بين الجنسين.
وعلـــى رغـــم وجود نســـاء مرشـــحات في 
دائرتهـــا االنتخابيـــة، إال أن الحازمـــي التـــي 
تحمل شـــهادة الماجســـتير في التربية أكدت 
أنهـــا انتخبت رجـــال، ألن برنامجه االنتخابي 
تضمـــن نقطة ”لم أجدها عنـــد اآلخرين، وهي 

إنشاء دور حضانة (لألطفال) في األحياء“.
وأضافـــت ”أنا انتخبت رجـــال، لكن أتمنى 

فوز امرأة“.
أما أحمد عبدالعزيـــز الصليبي (78 عاما) 
أحد الناخبين فقال إن ”المرشـــحين لم يبرزوا 
أصواتهـــم للناخبيـــن لذلـــك انتخبـــت علـــى 
أســـاس مـــا أحفظه مـــن معلومات فـــي ذهني 
عن المرشـــح“، موضحا ”انتخبـــت رجال ألنه 
ينقصنـــي معلومـــات عن المـــرأة، ليس عندي 
تحفظ علـــى المـــرأة ويجب أن تأخـــذ دورها 

بالكامل“.
واعتبر أن هذه ”االنتخابات مهمة ومقدمة 
النتخابـــات أكثـــر ســـتأتي الحقـــا بعـــد هذه 
التجـــارب البطيئـــة“. وأضـــاف ”نحتاج على 
أقل تقدير إلى 10 ســـنين أو 20 ســـنة لننتخب 
البرلمـــان بالكامل، لكن حتى لـــو انتخبنا 50 

بالمئة، سيكون جيدا“.
وتجري االنتخابات التي اقتصر التصويت 
فيها علـــى الرجال ســـابقا على ثلثـــي مقاعد 
المجالـــس المحليـــة والتي كانت ســـلطاتها 
محـــدودة تقتصر على إســـداء المشـــورة لكن 
ســـيكون لها اآلن دور فـــي عملية اتخاذ القرار 

في الحكومة المحلية.
وحّفـــز هذا التوســـع التدريجي في حقوق 
التصويت بعض الســـعوديين على األمل بأن 
النظـــام الذي يعين الحكومة الوطنية ســـينفذ 
في نهاية المطـــاف المزيد من اإلصالحات في 
ظل خطـــوات االنفتاح التدريجية، التي انطلق 

قطارها منذ سنوات وإن كان بنسق بطيء.
وقال ريـــاض نجم وهو مســـؤول حكومي 
ســـابق ”اذا كان هـــذا طبـــق علـــى المجالس 
البلدية.. ال يوجد ســـبب فـــي أال يطبقوه على 

مجلس الشورى“.

وبـــدأ تنظيـــم هـــذه االنتخابـــات في عهد 
العاهـــل الراحل الملك عبداللـــه بن عبدالعزيز 
عام 2005، الذي تعهد في دورة 2011، باشـــراك 
النســـاء فـــي دورة ســـنة 2015، ليكـــون لهـــن 
دور أكبر فـــي الحياة العامة تتضمن إرســـال 
المزيد من الفتيات للجامعة والتشـــجيع على 

توظيفهن.
ورحبـــت العديد من المنظمـــات الحقوقية 
الدولية بإشراك المرأة السعودية في العملية 
االنتخابيـــة، كما حثـــوا الريـــاض على مزيد 
مـــن اإلصالحات فيما يتعلـــق بحقوق المرأة، 
وضـــرورة إدماجهـــا أكثر في الحيـــاة العامة 
وتمكينها من فرص إلثبات ذاتها والمشـــاركة 

في صنع القرار.
واعتبر الناشط الحقوقي السعودي نايف 
الحســـاوي أن مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة 
في انتخابـــات البلديات هو انتصار لها حتى 
لو لم تحصل على نســـب متقدمـــة، مضيًفا أن 
هناك رضى من المنظمـــات الحقوقية الدولية 

بمشاركة المرأة.
من جانبه رأى مصطفى السعداوي أستاذ 
القانون الجنائي بجامعة حلوان، أن التجربة 
الســـعودية بمشـــاركة المرأة فـــي انتخابات 
البلديات لن تؤتـــي ثمارها اآلن، لكنها خطوة 
إيجابيـــة ُتحســـب لعاهـــل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
ويقـــول محللون إن خطوة إشـــراك المرأة 
في انتخابات المجالس البلدية هو تطور مهم 
في سّلم اإلصالحات التي تطرحها المملكة وال 
بـــد من البناء عليها، محذرين في اآلن ذاته من 
قوى الشـــد العكســـي، التي تحاول عرقلة أّي 

إصالحات تتحقق بالمملكة.
وجدير بالذكـــر أن عددا من المحتســـبين 
(متشـــددين) بالطائف غـــرب الســـعودية، قد 
دعوا فـــي بيان قبل بدايـــة انطالق التصويت 
فـــي انتخابات المجالـــس البلدية، المواطنين 
إلى عدم التصويت للمرأة، بدعوى أن ذلك غير 
جائز شـــرعًا، األمر الذي أثـــار حفيظة أهالي 

المحافظة.
وقالت الصحف السعودية إن البيان الذي 
حمل أسماء عدد من المشايخ شدد على ضرورة 
اختيار المرشح األنســـب من بين المرشحين 
الذكور، ألن التصويت لمن ال يســـتحق يعتبر 
شـــهادة زور، ومضى إلى أكثر من ذلك بتحديد 
أســـماء 6 مرشـــحين داعيـــًا المواطنين لمنح 

أصواتهم باعتبار أنهم األجدر.

} بغــداد – تجمـــع، أمس الســـبت، اآلالف من 
المحتجيـــن، ومعظمهـــم من عناصر الحشـــد 
الشـــعبي الشـــيعي الموالي لطهران، وســـط 
بغداد، للمطالبة بانسحاب القوات التركية من 
شـــمال العراق، منتقدين رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي الذي اتهموه بالتهـــاون فيما يتعلق 

بسيادة العراق.
يأتي ذلـــك في وقت تقدمت بغداد رســـميا 
بشـــكوى إلى األمـــم المتحـــدة احتجاجا على 

التدخل التركي.
وتقـــول بغـــداد إن تركيـــا نشـــرت جنودا 
ودبابـــات في قاعدة شـــمال البالد األســـبوع 
تصـــر  بالمقابـــل  موافقتهـــا،  دون  الماضـــي 
تركيـــا على أن الهدف من نشـــر قواتها حماية 
المدربين الذين يعملون مـــع القوات العراقية 

في الموقع.
ودعـــت مجموعات من الحشـــد الشـــعبي 
المؤلفـــة في معظمها من ميلشـــيات شـــيعية 
مدعومـــة من طهران، إلى هـــذه التظاهرة ضد 

التواجد العسكري التركي.
وصرح علي الربيعي قائد لواء من الحشد 
متمركـــز فـــي منطقة أبـــو غريب غـــرب بغداد 
”كوني أمير لواء عســـكري، لست راضيا تماما 
عن تحرك الحكومة، ونحن هنا لنقول إن صبر 

العراق قد نفد“.
وأضـــاف أنـــه كان علـــى رئيس الـــوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي أن يضـــرب ”بيد من 
حديد منـــذ البداية“ بدال مـــن تقديم التنازالت 
لمســـعود البارزانـــي، زعيم إقليم كردســـتان 

العراق، وغيره.
وقال ”ولكننا لســـنا هنا للتشكيك في قدرة 
القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) 
، ونحن كلواء جاهزون وبانتظار ساعة الصفر 

ألي تحرك عسكري“.
وكان مـــن بيـــن المحتجين رجـــل األعمال 
حسين السماوي الذي جاء من مدينة السماوة 
غرب بغـــداد للمشـــاركة في التظاهـــرة، وقال 
”نحن نوافـــق على كل خطـــوة يتخذها رئيس 
الوزراء االن (..) علينا اتباع مســـار سياسي، 
ولكـــن إذا لـــم يجد ذلـــك، فإن القوة ســـتكون 

الخيار الوحيد“.

ولقيـــت تحـــركات الحشـــد الشـــعبي ضد 
التدخل التركي انتقادات واسعة، حيث اعتبر 
الكثيـــرون أن دوافـــع هذه التحركات ليســـت 
الخشية على سيادة العراق والدليل الحضور 
اإليراني العسكري القوي، ولكن األمر ذو أبعاد 
طائفيـــة وسياســـية تتمثل في رفـــض طهران 

وبقّوة وجود منافس لها على أرض العراق.
أمـــس  تحـــرك  أن  المنتقـــدون  ويـــرى 
االحتجاجي يأتي في سياق تسليط المزيد من 
الضغوط على رئيس الـــوزراء حيدر العبادي 

الذي يجد نفسه مكبال.
وقـــال محافـــظ نينـــوى الســـابق، أثيـــل 
النجيفـــي، أمـــس الســـبت، إّن الميليشـــيات 
الشـــيعية المدعومـــة مـــن ِقبـــل إيـــران، تقف 
وراء معارضـــة رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي المســـتجدة لتواجـــد القوات التركية 

في العراق.
وأوضـــح النجيفـــي، أّن تواجـــد الوحـــدة 
التركيـــة فـــي منطقـــة بعشـــيقة القريبـــة من 
الموصل، جاءت بناء على طلب شـــخصي من 
العبادي، لتدريب وتأهيـــل الفصائل العراقية 
التي تحـــارب تنظيم داعش، وذلك خالل زيارة 
أجراهـــا إلـــى العاصمة التركية أنقـــرة، العام 

الماضي.
ولفـــت النجيفـــي إلـــى أّن تركيـــا وعـــدت 
العبادي بإرســـال معدات لتجهيز معســـكرات 
في العراق، وأنها قامت بإرســـال طائرة شحن 
محملة باألســـلحة والمعدات العسكرية آنذاك، 

لوزارة الدفاع العراقية.
وأشـــار المحافظ السابق، إلى أّن عددًا من 
المســـؤولين العراقيين وممثلين عن التحالف 
الدولـــي، زاروا المعســـكر المذكـــور، وأنهـــم 
تعّرفوا على المشـــرفين األتراك، وأعربوا عن 

امتنانهم لسير عمليات التدريب فيه.
وذكر أثيل النجيفي تلقي كافة الميليشيات 
الشـــيعية العراقيـــة، أوامرهـــا مـــن القيـــادة 
اإليرانيـــة للتحرك ضد الوجـــود التركي، وأّن 
طهران تقف وراء الخالف الحاصل بين بغداد 
وأنقرة، وذلك من خالل تحريض الميليشـــيات 
الشيعية كي تمارس ضغوطات على العبادي.

ويحـــاول العبادي إيجاد مخرج له من هذا 

التحدي الجديد المســـلط عليه من قبل الحشد 
بالسير قدما في تدويل قضية التدخل التركي.
وأعلنـــت أمـــس الســـفيرة األميركيـــة في 
األمم المتحدة ســـامنثا بـــاور أن العراق وجه 
رســـالة إلى مجلس األمن الدولي ليحتج على 
نشـــر أنقرة للمئات من الجنود والدبابات في 

محافظة الموصل شمال البالد.
وسلم الســـفير العراقي في األمم المتحدة 
محمـــد علي الحكيم هـــذه الرســـالة إلى باور 
بصفتها رئيسة المجلس في ديسمبر لتوزعها 

على الدول الـ14 األعضاء األخرى.
وقالت باور إنه ”لم يتقدم بطلبات محددة“ 
ولـــم يطلـــب اجتماعـــا طارئا لمجلـــس األمن 
الدولـــي، مضيفة ”لكنه عّبر عن القلق المتزايد 
من هـــذا الوضـــع الذي ”لـــم تتم  لحكومتـــه“ 

تسويته“.
وأكدت السفيرة األميركية من جديد موقف 
الواليات المتحدة التي ترى أن ”نشر أّي قوات 
في العراق يجب أن يتم باالتفاق مع الحكومة 

العراقية ذات السيادة“.
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صوت املراة يعلو

كان يوم أمس متميزا بجميع املقاييس بالنســــــبة إلى املرأة السعودية، التي شاركت للمرة 
األولى في االنتخابات البلدية، وأكدت الناخبات على أن هذا اليوم هو انتصار لهن، حاثات 
ــــــى مزيد من االصالحات التي من شــــــأنها أن تعزز دورهن  كما العديد من النشــــــطاء عل

وجتعلهن فاعالت في احلياة العامة.

اآلالف من الحشد الشعبي يتظاهرون ضد التدخل التركي

تدخل تركيا غزو.. فماذا عن إيران

خطوة إشراك املرأة في انتخابات 

املجالس البلدية تطور مهم ال بد من 

البناء عليه

979
مرشحة تنافسن مع قرابة 

ستة آالف رجل 

في االنتخابات البلدية
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سياسة

حقائب األمن والجيش والمالية يديرها ضباط صدام حسين  

تنظيم الدولة اإلسالمية ابتلع البعثيين واستقوى بهم

} مــاال قــرا (العــراق) – مهند، طفـــل عراقي لم 
يتجاوز عمره الرابعة عشـــر ربيعا، وجد نفسه 
فجأة مخّيرا بين القتل أو العمل مخبرا لحساب 
تنظيم الدولة اإلسالمية. ولم يكن أمام مهند من 
حّل غير االنضمام إلى شبكة مخابرات أسسها 
تنظيم الدولة اإلسالمية منذ أن وضع يده على 

مساحات شاسعة من العراق وسوريا.
يتقاضـــى مهند 20 دوالرا مقابل كّل مخالفة 
للتعليمـــات يســـاعد فـــي ضبطها، مـــن خالل 
اســـتراق الســـمع على األحاديث في أســـواق 
الموصـــل. ومن بيـــن ضحاياه أحمـــد الطائي، 
بائع ســـجائر أبلغ عنه مهند حين خالف حظرا 
على بيع الســـجائر. وألقى عليـــه رجال الدولة 
اإلسالمية القبض وعذبوه وفرضوا عليه غرامة 
مالية، وأنـــذروه بأن عقوبته القادمة ســـتكون 

القتل إن كرر فعلته.
ويتحـــّدث الطائي عن تجربتـــه قائال ”منذ 
خرجت من الســـجن تالزمني حالة من الخوف 
الدائم. إذا أردت أن أقول أو أفعل شيئا يخالف 
أوامر وتعليمات الدولة اإلسالمية أنظر حولي 
للتأكـــد مـــن خلّو المـــكان حتى مـــن أصدقائي 
وبخاصة األطفال الصغـــار. فقدت الثقة في كل 

من حولي“.
حكايـــة مهنـــد والطائـــي باتت جـــزءا من 
واقـــع يومي للعراقييـــن في مدينـــة الموصل، 
ومختلف المناطق العراقية التي يسيطر عليها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، ويبّث فيها شبكة من 
عمالئه ومخبريه يشرف عليها ضباط سابقون 

بالجيش العراقي ومخابرات حزب البعث.
ومدنيـــون  ومســـؤولون  خبـــراء  ويؤّكـــد 
عراقيون أنه لوال عناصر البعث وضباط صدام 
حســـين لما تمّكن تنظيم الدولة اإلســـالمية من 
تحقيـــق انتصـــارات بالعراق العـــام الماضي؛ 
حيـــث كان البعثيـــون عامال قويـــا في صعود 

التنظيم السني المتشدد.
واهتّم البعثيون باألســـاس بتعزيز شبكات 
جمـــع المعلومـــات التابعـــة للتنظيـــم وعززوا 
مـــن التكتيكات على ســـاحات المعـــارك، وهم 
عنصر رئيســـي في بقاء ”دولـــة الخالفة“ التي 
أعلنهـــا زعيم التنظيم، وذلـــك وفقا لما ورد في 
مقابالت أجريت مع عشرات من بينهم قياديون 
سابقون بالحزب وضباط سابقون بالمخابرات 
والجيش ودبلوماســـيون غربيـــون و35 عراقيا 
فـــروا في اآلونـــة األخيرة من مناطق يســـيطر 

عليها التنظيم إلى كردستان.
من المتحّدثين هشـــام الهاشـــمي، المحلل 
العراقي الذي عمل لـــدى حكومة العراق، الذي 
يؤّكـــد أن مـــن بين حقائـــب الدولة اإلســـالمية 
الثالث والعشـــرين يدير ضباط سابقون عملوا 
في نظام صدام حســـين ثالثا من أهم الحقائب، 

هي األمن والجيش والمالية.
ويقـــول وزيـــر الماليـــة العراقي هوشـــيار 
زيباري، وهو كردي قضى سنوات في معارضة 
نظـــام صـــدام، إن البعثييـــن الســـابقين الذين 
يعملون مع الدولة اإلســـالمية يقّدمون للتنظيم 
إرشـــادات قّيمـــة فيمـــا يتعلـــق بالمتفجـــرات 
واالســـتراتيجية والتخطيـــط. وأضـــاف ”هـــم 
على دراية باألفراد والعائالت اســـما اســـما“.  
ويوافقه الرأي مســـؤول أمني كبير ســـابق في 
حزب البعث قال إن ”بصمـــات الدولة العراقية 

القديمة واضحة في عملهم.“

زواج مصالح

تعاون البعثيين وتنظيم الدولة اإلســـالمية 
زواج مصالح من أوجه عديدة، فليس ثمة عامل 
مشترك يذكر يجمع بين تنظيم الدولة اإلسالمية 
ومعظـــم الضباط الســـابقين في حـــزب البعث 
الذي لطالما روج رئيسه صدام حسين للقومية 
العربية والعلمانية خالل معظم سنوات حكمه.
لكّن كثيرا مـــن البعثيين الســـابقين الذين 
يعملون مـــع تنظيم الدولة اإلســـالمية تدفعهم 
الرغبـــة فـــي الحفاظ علـــى النفـــس والكراهية 
المشـــتركة للحكومة التي يغلب عليها الشيعة 
فـــي بغـــداد. وهنـــاك آخـــرون مؤمنـــون بفكر 
التنظيـــم بعـــد أن ســـلكوا طريق التشـــّدد في 
الســـنوات األولى التي أعقبت اإلطاحة بصدام 
حسين، وبعد أن آمنوا بذلك النهج في ساحات 
المعارك أو في السجون العسكرية األميركية أو 

السجون العراقية.
ويقـــول قائد أمني ســـابق، عمـــل في جهاز 
المخابـــرات العامة العراقي مـــن عام 2003 إلى 
عام 2009، إن بعض البعثيين الســـابقين الذين 
أبعدتهم حكومة العراق عن أجهزة الدولة كانوا 
في منتهى الســـعادة لمجرد أنهم وجدوا مظلة 

جديدة تظلهم. وأضاف ”داعش تدفع لهم.“

وتأمل قلة قليلة من المشـــّرعين الســـنة في 
إقنـــاع ضباط صدام الســـابقين بترك حلفائهم 
في الدولة اإلســـالمية. لكن مسؤوال كبيرا قريبا 
من رئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي قال 
إن التعامـــل مـــع هـــؤالء صعـــب ألن البعثيين 
منقســـمون بشـــدة بين مؤيـــد لتنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية ومعـــارض لـــه. وتســـاءل ”من هم؟ 
بعضهم يلّوح بغصـــن الزيتون والبعض يلّوح 

بالسالح.“
ويقول ســـعد الحديثـــي، المتحدث باســـم 
العبـــادي، إن الحكومة تعـــارض التفاوض مع 
البعثييـــن. وأضاف ”ال مكان لهـــم في العملية 

السياسية.. هم محظورون بموجب الدستور.“

نقطة تحول في تكريت

بعد اإلطاحة بصدام حســـين عام 2003 حّل 
االحتالل األميركي حزب البعث ومنع مسؤوليه 
مـــن المســـتويات العليـــا بل والمتوســـطة من 
العمـــل في األجهـــزة األمنية الجديـــدة. وغادر 
بعضهـــم البـــالد بينمـــا انضم البعـــض اآلخر 
للتيـــار المناهـــض للواليـــات المتحـــدة. وبدأ 
بعض البعثيين في التعامل مع تنظيم القاعدة 
في العراق، الـــذي كان البذرة التي انبثق عنها 

ما أصبح يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية.
وبحلول 2014 عاد البعثيون والمتشـــددون 
لعقد تحالـــف فيما بينهم. ومع اجتياح مقاتلي 
الدولة اإلســـالمية لوســـط العراق انضم إليهم 
جيش رجال الطريقة النقشبندية، وهي جماعة 
تضم مقاتلين بعثيين. ويؤّكد شـــيوخ عشـــائر 
ســـنية وبعثيون وقائد أمنـــي عراقي أن معظم 
المقاتليـــن خـــالل المراحل األولـــى من الحملة 
العســـكرية في العام الماضـــي كانوا من رجال 
الطريقة النقشبندية ومن مجموعات أصغر من 

ضباط صدام.
المســـؤول  عبدالصمـــد الغريري،  ويقـــول 
الكبيـــر في حـــزب البعـــث، إن رجـــال الطريقة 
النقشـــبندية هم الذين جمعوا سكان الموصل 
في االنتفاضة علـــى بغداد، وهم الذين خّططوا 
وقادوا جانبا كبيرا من الزحف العســـكري في 
العام الماضي. وأضاف الغريري قائال ”تنظيم 
الدولة اإلســـالمية انتزع الثـــورة منا رغم ذلك؛ 

ولم نستطع الصمود في المعركة.“
في تكريـــت فتح مقاتلو الدولة اإلســـالمية 
ســـجنا وحـــّرروا ما يصل إلـــى 200 من أنصار 
التنظيـــم. وتدّفـــق المزيـــد مـــن مقاتليـــه على 
المدينة كثيرون منهم مســـلحون بأسلحة آلية 
ثقيلة. ويقول مســـؤول أمنـــي كبير في صالح 
الديـــن إن هـــؤالء ”أخذوا كل أســـلحة الجيش 
ولم يعطوا رجال الطريقة النقشـــبندية شـــيئا. 

ركلوهم.“
وبعد أيام قليلة من سقوط تكريت في يونيو 
2014، التقـــى زعمـــاء فصائـــل التمرد الســـني 
الرئيســـية في منزل أحـــد أعضاء حزب البعث. 
ويقول المسؤول األمني الكبير وشيوخ عشائر 
من تكريت ومسؤولون بعثيون إن تنظيم الدولة 
اإلسالمية خّير البعثيين: إما أن تنضموا إلينا 
وإما أن تتنّحوا جانبا. وتخلى بعض البعثيين 
عن التمرد وبقي آخرون ليمألوا صفوف الدولة 
اإلسالمية الوسطى بذوي الخبرات األمنية؛ بما 

عّزز قوة نيران التنظيم وقوته التكتيكية.
”هذه ليست القاعدة التي قاتلناها من قبل“، 
هكذا علق ســـّني بـــارز ســـبق وأن قاتل تنظيم 
القاعدة. وقال ”تكتيكاتهم مختلفة. هؤالء أناس 
تعلموا في كلية أركان حرب. هم قادة ســـابقون 
في الجيش وليسوا من ذوي العقول البسيطة. 

هم أصحاب خبرة حقيقية.“
وقال كّل من الغريري وخضير المرشـــدي، 
الناطـــق الرســـمي بلســـان حـــزب البعـــث، إن 
الجناح المســـلح للحزب في حالـــة جمود بعد 
هزيمتـــه. وأضافا أن تنظيم الدولة اإلســـالمية 
قتـــل حوالـــي 600 من أنصـــار البعـــث ورجال 

الطريقة النقشبندية.
وفاق تنظيم الدولة اإلسالمية حزب البعث 
قوة واجتـــذب آالفا من أنصاره الســـنة. وترى 
إيما ســـكاي، المستشـــارة الســـابقة بالجيش 
األميركـــي، أن تنظيم الدولة اإلســـالمية ابتلع 
البعثييـــن فعليـــا. وقالـــت إن ”الضبـــاط ذوو 
الشـــوارب المنمقـــة أطلقوا لحاهـــم. أعتقد أن 

كثيرين أصبحوا ملتزمين دينيا فعال.“
ويقول المســـؤول األمني فـــي صالح الدين 
وعدد من شـــيوخ العشائر إن من أبرز البعثيين 
المنضمين للدولة اإلســـالمية أيمن السبعاوي، 
ابن أخي صدام حســـين، وابن عمه رعد حسن. 
وكالهمـــا كانا طفلين أيـــام صدام لكن الصالت 

األسرية تحمل داللة رمزية قوية.
ومن الضباط الكبار في الدولة اإلســـالمية 
اآلن وليد جاســـم، الذي يعرف أيضا باسم أبو 
أحمد العلواني، وكان نقيبا في المخابرات في 
عهد صـــدام وكذلك فاضـــل الحيالى، المعروف 
باسم أبو مسلم التركماني، الذي يعتقد البعض 
أنه كان نائبا ألبي بكـــر البغدادي زعيم الدولة 
اإلســـالمية إلـــى أن قتل في ضربـــة جوية هذا 

العام.
وتشرف الوكالة األمنية للتنظيم على أجهزة 
األمـــن والمخابـــرات في الموصل؛ ولها ســـتة 
أفرع كل فرع مســـؤول عـــن الحفاظ على جانب 
من جوانب األمن المختلفة. وعلى رأس الوكالة 
األمنيـــة في العراق وســـوريا ضابط مخابرات 
سابق من الفلوجة عمل في عهد صدام هو إياد 
حامـــد الجميلي، الذي انضم للتنظيم الســـني 
بعد الغزو الذي قادته الواليات المتحدة ويعمل 
اآلن تحـــت إمـــرة البغدادي مباشـــرة، وفقا لما 

ذكره المحلل العراقي هشام الهاشمي.

الجدران لها آذان

تتولى الحســـبة مسؤولية األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في الشوارع. ويعاقب كل من 
يخالف األحكام بدءا من باعة السجائر وانتهاء 
بالنســـاء الالتي ال يلتزمن بالحجـــاب الكامل. 
وتديـــر الحســـبة أيضا شـــبكة مـــن المخبرين 
فتـــزرع أطفـــاال وفتيـــة، مـــن أمثال مهنـــد، في 
المساجد واألســـواق وتزرع نساء في الجنائز 
والتجمعـــات العائليـــة وفقـــا لما رواه ســـكان 

بالموصل.
ويقول ضابط المخابرات السابق ”يجازى 
هـــؤالء األطفـــال بالهدايـــا أو بمكافـــآت مالية 
صغيـــرة. أمـــا النســـاء فيجـــري تجنيدهن في 
األغلب مـــن عوائل مقاتلي الدولة اإلســـالمية، 
وهن يجمعن المعلومـــات دون مقابل“. ويقول 
ســـكان إن القمع بات شديدا في الموصل حتى 
أن النـــاس بدأوا يرددون عبـــارة كانت متداولة 

في عهد صدام ”الجدران لها آذان.“
وألقت مقابالت مع 35 رجال، فروا في اآلونة 
األخيرة، من قرى حول الموصل ســـيطر عليها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية الضوء على تفاصيل 
نـــادرة لما يجـــري داخل األراضـــي الخاضعة 
لـــه. وعلمـــت وكالـــة رويتـــرز بهـــذه الروايات 
مـــن خالل المقـــّدم ســـرود عبدالصـــالل، وهو 
مســـؤول مخابرات كردي، فـــي قاعدة تقع وراء 
خـــط الجبهة جنوبي إربيـــل. ومعظم أصحاب 
الروايـــات أعضـــاء ســـابقون في قـــوات األمن 
العراقية التي هزمها تنظيم الدولة اإلســـالمية 

بالموصل.
وتحـــدث الرجـــال الخمســـة والثالثون عن 
مناخ من الشـــك المرضـــي ال يمكن الوثوق فيه 
بأحد حتى بين األقارب؛ فقد زرع تنظيم الدولة 
اإلســـالمية نفســـه في كل قرية تقريبـــا وحّول 
بيـــوت ضباط الجيش العراقي الســـابقين إلى 
قواعـــد وأقام شـــبكة مـــن المخبريـــن. كما أن 
اســـتخدام الهواتف المحمولـــة ممنوع وكذلك 

اإلنترنت.
وقـــال عدد مـــن الفاريـــن إن فـــرق اإلعدام 
التابعـــة للتنظيم تجيء عـــادة في حافلة كبيرة 
نوافذهـــا داكنـــة. وتغلق الشـــرطة الشـــوارع 

المحيطـــة بالمكان الذي ســـينفذ فيـــه اإلعدام. 
وينفـــذ رجال مقنعون يرتدون الســـواد اإلعدام 
إما بإطـــالق النار أو بقطع الـــرأس. ومن يرى 
التنظيم أنه ارتكب أبشـــع جرم وهو سب الدين 
أو الدولة اإلســـالمية فتلقى جثتـــه في منطقة 
الخفســـة الصحراوية إلى الجنوب مباشرة من 
الموصل حسبما قال سكان من المدينة. أما من 
أعدموا لجرائم أخف فترســـل جثثهم ألســـرهم 

ملفوفة بمالءة.
ويروي عدد مـــن الفارين أن الوكالة األمنية 
التابعة للدولة اإلســـالمية جمعت في سبتمبر 
الماضـــي نحـــو 400 مـــن أفـــراد قـــوات األمن 
العراقية الســـابقين وأعدمتهم. وتسلمت أسر 
من ألقيت جثثهم في الخفسة ورقة تفيد بتنفيذ 

اإلعدام في ذويهم.
وقـــال آخـــرون إن النـــاس ممنوعـــون من 
مغادرة أراضي الدولة اإلســـالمية. ومن يضبط 
وهو يحاول الهرب يكون مصيره الموت. وروى 
اثنان مـــا آل إليه مصير مجموعـــة من الرجال 
ضبطـــوا أثنـــاء محاولتهم الرحيـــل في اآلونة 
األخيرة؛ حيث أمسكهم تنظيم الدولة اإلسالمية 
وألقى جالدوه حاجزا خرسانيا فوق رؤوسهم. 
وصـــورت الواقعـــة وعرضـــت على شاشـــات 

ضخمة أقامها المتشددون في ساحات عامة.
ومن بين الفارين، أحمد (32 عاما) الذي قال 
إنه مطلوب لدى الدولة اإلسالمية النتمائه إلى 
فصيل عشـــائري قاتل المتشـــددين قبل سقوط 
الموصـــل. ويروي كيف أنه لـــم يدخل داره منذ 
شـــهور ألنه يخشـــى أن تفشـــي إحـــدى بناته 

الصغيرات سّر وجوده.
وفي شـــهادة مماثلة، قال ســـعد خلف علي، 
شـــرطي بالـــغ مـــن العمـــر 31 عاما، إن شـــبكة 
جواســـيس الدولة اإلســـالمية منتشرة في كل 
مـــكان، حتـــى أن النـــاس ال تتخلى عـــن الحذر 
داخل منازلها. وكان علي قد ألقي القبض عليه 
بتهمـــة التحدث بصورة غير الئقة عن التنظيم. 
وعندمـــا نفى التهمة عن نفســـه، عـــرض عليه 

مقاتلو التنظيم لقطات له وهو في منزله يتمنى 
أن تســـتعيد القوات الحكوميـــة المنطقة. وقال 
الشـــرطي إن الفيديو صوره خلســـة صبي من 
القرية. وتابع ”يســـتغلون األطفال الصغار ألن 

الناس ال ترتاب في أمرهم.“
وتوســـل علي للمتشـــددين كي ينال العفو 
وأفرجـــوا عنـــه بالفعـــل. لكنهـــم ما لبثـــوا أن 
أمســـكوا به بعد أشـــهر بتهمة إبـــالغ القوات 
الكرديـــة والعراقية عن مواقـــع للتنظيم. وهذه 
المـــرة كان مـــن أبلغ عنه ابن أخيـــه وابن عمه. 
وكان ســـيعدم لـــوال أنقذته غارة مشـــتركة من 
القوات األميركية والقوات الكردية الخاصة في 

أكتوبر هو و68 آخرين.
من الصعـــب على بغـــداد إثنـــاء البعثيين 
السابقين والضباط الذين عملوا في عهد صدام 
عـــن العمل مع تنظيم الدولة اإلســـالمية. بل إن 
الحكومـــة العراقية نفســـها تكابد انقســـامات 
داخليـــة في حين أن أطـــراف حزب البعث التي 
لم تنضم للدولة اإلسالمية ال تستطيع أن تتفق 
علـــى ما إن كانت تريـــد محادثات بل وعلى من 

يمثلها.
في غضون ذلك.. مازالت رحى الحرب تدور.

إيزابيل كولز وند باركر

يكشف تحقيق استخباراتي أجرته وكالة ”رويترز األميركية أن تنظيم الدولة اإلسالمية ما 
كان ليّحقق كّل هذا التقّدم في العراق، وخصوصا الحزام السّني، لوال عالقته بعدد كبير 
من المســــــؤولين الســــــابقين في حزب البعث ومن أقارب الرئيس العراقي السابق صّدام 
حسين. ويشير التحقيق، الذي يذكر باألسماء البعثيين المسؤولين عن حقائب أمنية هامة، 
في تنظيم الدولة اإلسالمية، أن هذا األخير ابتلع البعثيين واستخدمهم وعندما استقوى، 

بفضلهم، انقلب عليهم.

بصمات الدولة العراقية القديمة واضحة

تنظيم الدولة اإلسالمية زرع نفسه 

في كل قرية تقريبا وحول بيوت 

ضباط الجيش العراقي السابقين 

إلى قواعد وأقام شبكة من المخبرين

معظم المقاتلين خالل المراحل 

األولى من الحملة العسكرية في 

العام الماضي كانوا من رجال 

الطريقة النقشبندية ومن 

مجموعات أصغر من ضباط صدام

نقل السالح بشكل «غير مسؤول» إلى العراق شكل مصدر تسليح للجهاديني



} تنصب الجهود اإليرانية ـ الروسية على 
تفادي خسارة العراق. وهذا ما يفّسر إلى 

حد كبير ذلك الخروج الذي ال تفسير منطقيا 
له لرئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر 

العبادي عن حذره في التعاطي مع تركيا من 
جهة ووضع روسيا نفسها في موقع الوصّي 
على العراق من جهة أخرى. صارت موسكو 
حريصة على سيادة العراق أكثر من حكومة 

العبادي المقيمة في بغداد!
يأتي ذلك في وقت ترّكز فيه إيران على 

تغيير النظام في لبنان وجعلها من هذا 
الهدف إحدى أولوياتها. لذلك تأّجل مّرة أخرى 

انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، بعدما 
بدا أّن هناك ما يدعو إلى التفاؤل بمخرج 

ما، حّتى لو كان هذا المخرج يعني انتخاب 
”صديق“ بّشار األسد، أي سليمان طوني 

فرنجية رئيسا.
على الرغم من أن انتخاب فرنجية رئيسا 
ال يزال على نار قوّية، عاد الهّم األول لطهران 
بالعمل على تغيير النظام في البلد من أجل 
ترجمة القّوة التي يمتلكها ”حزب الله“ عن 

طريق سالحه غير الشرعي إلى واقع قانوني. 
هذا الواقع يعني، من الناحية العملية، 

تبييضا لسالح الحزب، على طريقة تبييض 
األموال. 

عمليا، تريد إيران، في المدى المنظور، 
فرض المثالثة الشيعية ـ السّنية ـ المسيحية 

بديال من المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين في لبنان. كّل كالم عن تغيير 

النظام تحت سقف الطائف ال معنى له وال 
هدف منه سوى تغطية وضع اليد اإليرانية 

على لبنان بشكل دستوري..
هدف إيران الحؤول دون إنقاذ الجمهورية 

اللبنانية، جمهورية الطائف تحديدا. 
تريد إيران امتالك إيران للثلث المعّطل 
في البلد. ال شيء يمكن أن يؤدي إلى ذلك 

سوى الفراغ الرئاسي الذي يتحّمل الزعماء 
المسيحيون مسؤولية كبيرة في استمراره، 

خصوصا بعدما تحّول ميشال عون مجّرد أداة 
تخدم سياسة إيران وال شيء آخر غير ذلك.
هناك ضغوط روسية وإيرانية تمارس 

في كّل االتجاهات، خصوصا في العراق 
ولبنان. هذا عائد إلى نجاح المملكة العربية 
السعودية، بغض النظر عن كّل ما قيل ويقال 
عّما آل إليه الوضع السوري نتيجة التدخل 

العسكري الروسي، في جمع المعارضة 
السورية. كان كثيرون يعتقدون أن ال أحد 

يستطيع جمع قادة هذه المعارضة، أو على 
األصّح جمع أشخاص يعتبر كّل منهم نفسه 

زعيما استثنائيا قادرا على إنقاذ سوريا 
وانتزاعها من فم األسد. 

هذا الكالم ال ينطبق على جميع الذين 
التقوا في الرياض، لكّنه ينطبق على عدد ال 

بأس به منهم.
ما شهدته الرياض، في موازاة انعقاد 
قمة مجلس التعاون الخليجي، يدّل على 

أن ليس في إمكان أّي طرف تجاهل الشعب 
السوري. هذا الشعب موجود، وهو من دون 
أدنى شّك أفضل من معظم زعماء المعارضة. 
هذا الشعب الباحث عن كرامته والذي يقاوم 

النظام األقّلوي منذ ما يزيد على أربع سنوات 
ونصف السنة، أفشل كّل المحاوالت اإليرانية 

والروسية إلعادة الحياة إلى نظام بّشار األسد 
الذي صار في مزبلة التاريخ.

بات واضحا أن سقوط النظام السوري 
بالطريقة التي سقط بها، وراء عملية تطويق 
العبادي من كّل الجهات وتحويله إلى نوري 

المالكي آخر.
فجأة صار رئيس الوزراء العراقي 

يوّجه إنذارات إلى تركيا، علما أن وجودها 
العسكري في العراق قديم ومرتبط إلى حّد 

كبير بالحّد من تمّدد ”داعش“ بموجب اتفاقات 
معقودة مع األكراد.

ليس سّرا أن هناك عالقة بين الحكومة 
التركية و“داعش“، لكن ليس سّرا أيضا وجود 

دور للنظام اإليراني والسوري في مجال 
التواطؤ مع ”داعش“ وتمكينه من التمّدد في 

كّل االتجاهات وصوال إلى الموصل. 
هناك بكّل بساطة استخدام لـ“داعش“ 
من جانب تركيا وكّل من النظام السوري 

واإليراني، فضال عن روسيا أيضا. لم تجد 
موسكو غير ”داعش“ لتبرير إرسالها طائرات 
وقوات إلى الساحل السوري بعدما اكتشفت 

أن النظام السوري سقط وأّن عليها ”إسعاف“ 
بّشار، على حد تعبير أحد المسؤولين الروس 

في مجلس خاص.
تغاضت روسيا وإيران عن خالفاتهما في 

شأن سوريا، أقّله مؤقتا، وانتقل تركيزهما 
على العراق وعلى العدو المشترك الذي اسمه 

تركيا. 

عاجال أم آجال، سيكتشف الطرفان أّن 
إفالسهما في سوريا ال يمكن تعويضه ال في 

العراق وال في لبنان.. وال حّتى عن طريق شّن 
حمالت على تركيا، على الرغم من معاناتها 

من السياسة ذات األفق الضيق التي يتبعها 
رجب طيب أردوغان. يعود ضيق أفق هذه 

السياسة إلى أن الرئيس التركي أسير فكر 
اإلخوان المسلمين الذي هو في أساس كّل ما 

له عالقة بالتطّرف في المنطقة كّلها.
هل ينجح الروسي واإليراني في العراق 
تعويضا عن فشلهما في سوريا؟ هل ينجح 

اإليراني في لبنان الذي يعتبره بدال عن 
ضائع؟ الضائع هنا هو سوريا أيضا 

التي كانت تعتقد إيران أن في استطاعتها 
تحويلها إلى مستعمرة بعدما أقام بّشار 

األسد حلفا مقّدسا مع ”حزب الله“ ووضع 
نفسه في خندق واحد معه متجاهال 

مصالح سوريا ولبنان ومصالح السوريين 
واللبنانيين وحّتى الفارق بين الشيعة 

والعلويين.
تدل الهجمة الروسية ـ اإليرانية على 

العراق وتجّدد الهجمة اإليرانية على لبنان 
على شيء واحد. هذا الشيء هو أّن فالديمير 

بوتين و“المرشد“ علي خامنئي ال يمتلكان 
القدرات التي تمّكنهما من اتباع سياسة 

توّسعية تستفيد من غياب االستراتيجية 
األميركية في شأن كّل ما له عالقة من قريب 

أو بعيد بالشرق األوسط، خصوصا بالنسبة 
إلى كّل ما هو مرتبط بسوريا.

تستطيع إيران االستثمار في الميليشيات 
المذهبية سنوات طويلة، ويستطيع الرئيس 

الروسي عرض كّل أنواع األسلحة التي 
تمتلكها بالده واستخدامها في الحرب التي 

يتعّرض لها الشعب السوري. 
ولكن، في نهاية المطاف، تعاني إيران من 

مشاكل داخلية ضخمة حملتها على توقيع 
االتفاق في شأن ملّفها النووي مع مجموعة 

الخمسة زائدا واحدا. أما روسيا، فهي أشبه 
برجل مريض أكثر من أّي شيء آخر.

مثلها مثل إيران، تعاني روسيا من هبوط 
أسعار النفط والغاز. فضال عن ذلك، فإن 

المجتمع الروسي يعاني من مجموعة من 
األمراض الخطيرة، خصوصا أن روسيا هي 
بين البلدان القليلة في العالم التي يتناقص 

عدد سّكانها.
المأساة أن ال وجود ألّي مشروع سياسي 
أو اقتصادي لروسيا أو إيران، ال في سوريا 

وال لبنان وال العراق. كّل ما هناك سياسة 
عقيمة ال تصّب إّال في إلحاق مزيد من الدمار 

والخراب في البلدان الثالثة. 

لو كان النظام في إيران يمتلك أّي خبرة 
في أّي مجال كان، لما كان نصف الشعب 
اإليراني يعيش تحت خّط الفقر. ولو كان 

فالديمير بوتين يمتلك نموذجا لدولة عصرية، 
لما كان المجتمع الروسي يعاني من كّل 

األمراض التي يعاني منها، على رأسها مرض 
الفساد.

لم يعد السؤال، لألسف الشديد، أّي 
مستقبل للسياسة الروسية واإليرانية في 

المنطقة، بمقدار ما أن السؤال كم من األضرار 
ستلحق بالمنطقة بسبب هذه السياسة..

* إعالمي لبناني

} انتهى مؤتمر الرياض للمعارضة السورية 
وفق ما هو مخطط له، فقد نجح في جمع 

كل أطياف المعارضة السورية، أو معظمها، 
واستطاع تجاوز الخالفات البينية بينها 

وعقدة الزعامة التي أصابت كل أطراف 
المعارضة السورية، كما نجح بإصدار وثيقة 

مشتركة لبرنامج موّحد لهذه المعارضة 
كثيرة العدد ومختلفة األيديولوجيات، 

وَوَضع وثيقة شاملة جامعة للمعارضة 
السورية، والحصول على اإلجماع في اختيار 

”هيئة عليا للمفاوضات“ يمكن لها تشكيل 
وفد المعارضة الُمفاوض وفق المطلب 

الدولي.
كل ما سبق ترتيب معروف للجميع، لكن 

في الحقيقة، نجح مؤتمر الرياض بقضايا 
أخرى أهّم بكثير من كل ما سبق، وال ُيجانب 

الصواب من يقول إن النتائج غير الُمعلنة 
لمؤتمر الرياض سيكون لها تأثير كبير ليس 

على األزمة السورية وحدها بل على المنطقة 
كلها، حاضرها ومستقبلها، ويمكن االنطالق 

من بنود الوثيقة التي أقّرتها المعارضة 
السورية، والتي تشير إلى التوافق على 

”هيئة عليا للمفاوضات يكون مقرها 
الرياض“، وتكون هذه الهيئة ”مرجعية 
المفاوضين مع ممثلي النظام السوري“.

تعني هذه الهيئة في حقيقة األمر بداية 
تهميش كل كتل المعارضة السورية، بدءا 

بائتالف قوى الثورة والمعارضة الذي 
استنفر أعضاؤه خالل سنوات لضمان بقائه 

للشعب السوري، مرورا  ممثال ”وحيدا“ 
بالكتل األخرى األقل شأنا كهيئة التنسيق 
الوطنية وتيار بناء الدولة اللذين انتفخا 
ليعتقد كل منهما أنه الُمخّلص الشرعي 

الوطني األكثر حكمة، وهذا التهميش سيبدأ 
ألن ”الهيئة العليا للمفاوضات“ المنبثقة عن 

المؤتمر ستكون ”الجسم“ الذي سيتعامل 
معه المجتمع الدولي مباشرة من اآلن 

فصاعدًا، والجهة الوحيدة المخّولة بكل ما 
يتعلق بالمفاوضات والمرحلة االنتقالية، 
وصحيح أن هذه الهيئة تضم ممثلين عن 

الكتل المذكورة لكّن أيًا من هذه الكتل ال يملك 
النصف الُمعّطل، أي أن القرارات التي يجب 

أن تمر ستمر حتى لو لم توافق أّي كتلة 
عليها.

النتيجة األخرى غير المباشرة للمؤتمر 
هي شرعنة اثنين من أهم فصائل المعارضة 
السورية اإلسالمية المسّلحة، وهما ”جيش 

اإلسالم“ و“أحرار الشام“، وبما أنهما 
وّقعا على مبادئ ”مدنية الدولة“، و“الحكم 

التعددي الذي ُيمّثل كافة أطياف الشعب 
من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني 

أو طائفي“، وعلى احترام ”مبادئ حقوق 
اإلنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة 
وسيادة القانون“، ورفضا ”وجود مقاتلين 

أجانب في سوريا“، كل هذا اإلقرار هو بمثابة 
صك براءة لهما ُينقذهما من براثن قوائم 

اإلرهاب التي ُتحّضرها األردن بطلب دولي، 
وسيكون لوضع هذين الفصيلين ضمن قوائم 
”المعتدلين“ انعكاسات عسكرية على األرض 

في وقت قريب.
النتيجة الثالثة األكثر أهمية هي جعل 

مقر الهيئة مدينة الرياض، مما يعني 
ضمنا أن السعودية هي المرجعية الجديدة 

للمعارضة، وأن الملف السوري صار بيد 
المملكة ال بيد غيرها، وُسحب ـ بموافقة 

عربية وغربية ــ من يد تركيا وقطر ومصر 
ليصبح بيد السعودية وحدها، وهذا يعني 

أن الملف السوري أصبح تحت رعاية 
السعودية ومن ورائها الواليات المتحدة.

يقود هذا األمر إلى نتيجة أخرى أوسع 
وذات بعد استراتيجي أيديولوجي، تتعلق 

بزعامة السعودية للقطب السّني في العالم، 
وهو البساط الذي لطالما حاولت وتحاول 
تركيا أن تسحبه لجهتها، وموافقة الكتل 

والقوى السورية المعارضة المدعومة تركيا 
على أن يكون القرار السوري صادرا من 

الرياض (كمكان)، يؤكد على أن تركيا سّلمت 
القيادة للسعودية بالتراضي وليس بالقسر، 
وهذا بدوره رسالة جلّية إليران التي تتزعم 
القطب الشيعي في العالم بأن زعامة القطب 

السّني عادت مستقرة وال ُمنازع عليها.
هذه الفرضية تقود بالضرورة لتغيير آخر 

ستكون له انعكاسات على المدى القصير، 
ويتعلق باإلخوان المسلمين، السوريين وغير 

السوريين، حيث ستعرف هذه الجماعة بيسر 
أنه بات عليها ُحكما تغيير برامجها، وستعي 

أنها دخلت مرحلة جديدة فيها الكثير من 
الضوابط والمحددات بعد أن عادت المملكة 
كمرجعية سّنية أولى ووحيدة ستعمل على 

تحجيم دورهم في سوريا وفي العالم العربي 
عموما، من خالل إعادة بنائهم الهيكلي 

والفكري.
كذلك ال يمكن تجاهل نتيجة أخرى 

تتعلق بقطر، التي صعد نجمها في مرحلة 
سابقة بشكل سريع لتصبح واحدة من 

الالعبين المحوريين في سوريا والشرق 
األوسط عموما، فالخدمة التي قّدمتها 

السعودية ألحرار الشام لوضعها بقوائم 
االعتدال، وقبول قطر وفصائلها ورجاالتها 
في المعارضة السورية أن تكون الرياض ال 
الدوحة هي المقر، يعني في الغالب أن قطر 
ال ُتمانع أن تصبح السعودية صاحبة القول 

الفصل فيما يتعلق بالملف السوري سياسيًا 
وعسكريا.

يبدوا أن الدبلوماسية السعودية عملت 
خالل الفترة األخيرة أكثر مما تكّلمت، 
واشتغلت أشهرًا طويلة حتى تضمن 

الوصول إلى هذه النتائج، وهي بالتأكيد 
حصلت على موافقات عربية وإقليمية 

وغربية صعبة، ونالت مباركة الواليات 
المتحدة، وإن صّحت هذه االفتراضات، من 

المتوقع أن يكون للسعودية دور إقليمي 
هام وكبير يستطيع مجاراة ـ وربما تخطي 

ـ الدور اإليراني الذي تعمل إيران جاهدة 
لتحقيقه، ومن غير المستبعد أن تكون روسيا 

أيضا مباركة ضمنيا لنتائج مؤتمر الرياض 
ألنها تعرف دون شك أن السعودية يمكن أن 

تضبط من ال يمكن لغيرها ضبطهم.

*  كاتب سوري

سياسة
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خيراهللا خيراهللا

باسل العودات

تورطنا..

أهل الرياض أدرى بحال منطقتهم

الهجمة الروسية واإليرانية على املنطقة

نتائج غير معلنة ملؤتمر الرياض

تريد إيران، في المدى المنظور، 

فرض المثالثة الشيعية ـ السنية ـ 

المسيحية بديال من المناصفة بين 

المسيحيين والمسلمين في لبنان

من غير المستبعد أن تكون روسيا 

أيضا مباركة ضمنيا لنتائج مؤتمر 

الرياض ألنها تعرف دون شك أن 

السعودية يمكن أن تضبط من ال 

يمكن لغيرها ضبطهم

ال وجود ألي مشروع سياسي أو 

اقتصادي لروسيا أو إيران، ال في 

سوريا وال لبنان وال العراق. كل ما 

هناك سياسة عقيمة ال تصب إال في 

إلحاق مزيد من الدمار والخراب في 

البلدان الثالثة



} القاهرة - يوم الثالثاء األول من ديسمبر 
2015، جلس عوض الرجل الخمسيني، 

كعادته كل صباح مع العشرات من رفاقه، 
في مقهى شعبي في مدينة الشيخ عثمان 

وسط عدن لتناول كوب من الشاي مع حبات 
الخمير (المقصقص) المحبب لدى العدنيين 

للحديث في مواضيع سياسية محلية 
وإقليمية.

كل صباح يجلس عوض ليقرأ على 
أصحابه عناوين واحدة من أبرز الصحف 
المحلية. يحلل كل ما ينشر، لكن المفاجأة 

التي أثارت سخرية عوض هو مطالعته 
لعنوان عريض في الصحيفة ”قيادي 
إخواني يرفع علم الجنوب في ذكرى 

االستقالل“، ضحكة هستيرية تنتاب الجميع، 
فهم يدركون لماذا يستخدم اإلخوان ورقة 

الجنوب؟
أثار هذا الخبر حفيظة عوض ورفاقه، 

فالمعروف عن حزب اإلصالح أنه العدو 
التاريخي للجنوب إلى جانب نظام المخلوع 

علي عبدالله صالح، فهو التنظيم الحزبي 
الذي شارك بفعالية في حرب االنقالب 

على مشروع الوحدة واجتياح الجنوب، 
ناهيك أن الحزب هو صاحب فتوى التكفير 

الشهيرة التي صدرت قبيل حرب أبريل 1994، 
والتي عّدت الجنوبيين خارجين عن الدين 

اإلسالمي.
تأييد حزب اإلصالح اليمني (اإلخوان 
المسلمون) ورفع أحد أبرز قادته في عدن 

لعلم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، 
ليس من باب القناعة بحق الجنوبيين 

بتقرير مصيرهم، بل إن قادة الحزب 
يستخدمون الجنوب ورقة ضغط قبيل أّي 
عملية تسوية سياسية، أو خسارة لهم في 

شمال اليمن. فكما يقول جنوبيون حزب 
اإلخوان سبق له وأعلن تأييده للمطالب 
الجنوبية، لكن سرعان ما انقلب عليهم 

وأعلن وقوفه إلى جانب صنعاء، في عدة 
مناسبات.

مواقف متناقضة

في يوم الخميس 28 أغسطس 2014، وقف 
الصحفي اإلخواني أنيس منصور حميدة 

في وسط شارع المعال الرئيس في المدينة 
وهو يرفع علم اليمن الموحد متحديا 

تظاهرة شبابية مناوئة لإلخوان في عدن.
وكان ثمن الرفض الشعبي لتلك التظاهرة 

اإلخوانية سقوط أحد قادة المكونات 
الشبابية المنادية باستقالل الجنوب 

شهيدا، وهو حسين اليافعي والعشرات من 
الجرحى.

منذ العام 2011، أعلن الجنوبيون 
رفضهم لتواجد حزب اإلصالح في الجنوب، 

وشهدت العديد من ساحات التظاهر التي 
انطلقت بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، 
مصادمات بين محتجين جنوبيين وآخرين 

من حزب اإلصالح أتوا بهم من مختلف 
المحافظات الشمالية كما نشرت وسائل 

إعالم محلية حينها.
واستغل حزب اإلصالح اليمني 

التظاهرات المناوئة لعلي عبدالله صالح 
حينها كثيرا، وحاول الترويج لمشاريعه 

المتعددة، لكن تلك المحاوالت باءت بالفشل.
فالحزب وجد نفسه في مرمى نيران 

جماعة الحوثي القادمة من أقصى شمال 
اليمن الشمالي. أو أنه أراد أن يندفع للدفاع 

عن صنعاء لكسب ود دول الجوار التي 
صنفت الحزب بأنه جماعة إرهابية. فالحرب 

التي خاضها اإلخوان ضد جماعة الحوثي 
لم تدم طويال، لقد هزموا في أولى المعارك 

بعمران، رغم امتالكهم لقوات عسكرية 
ضخمة هي قوات الفرقة األولى مدرع التي 

كان يقودها الجنرال علي محسن األحمر 
لتسقط عمران وتسقط بعدها صنعاء في 

الـ21 من سبتمبر 2014.
وعقب سقوط العاصمة اليمنية بيد 

الحوثيين وقوات الرئيس المعزول علي 
عبدالله صالح، فر الكثير من القيادات 

اإلخوانية نحو تركيا، هربا من أعمال تعذيب 
وحشية مارسها الحوثيون بحق بعضهم.
وعقب سقوط صنعاء شعر الكثير من 
القيادات أن تنظيم اإلخوان في اليمن في 

طريقه إلى الزوال، لتذهب لعقد عملية 
مصالحة مع زعيم المتمردين الحوثيين في 
معقله بصعدة، قبل أن تبحث قيادات أخرى 

عملية مصالحة ثانية مع الرئيس اليمني 
المخلوع علي عبدالله صالح، الذي يتهم 

زعماء الجماعة اإلخوانية بمحاولة اغتيال 
شهيرة تعرض لها في دار الرئاسة بالنهدين 

في العام 2012.

الهرب نحو الجنوب

شعرت قيادات التنظيم اإلخواني أن 
المصالحة مع صالح لن تحقق لهم التواجد 

بقوة في العملية السياسية التي كان 
يبحثها، فذهب الحزب للبحث عن أوراق 
ضغط أخرى، خصوصا أن أغلب قيادات 

اإلخوان تعيش في المنفى في حين أن 
أخرى غير راضية عن عملية المصالحة مع 

الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
في الـ14 من أكتوبر 2014، وقف الصحفي 
اإلخواني أنيس منصور في ساحة العروض 

بخور مكسر، لكن هذه المرة لم يرفع علم 
اليمن الموحد بل رفع علم جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي).
منصور وغيره من الصحفيين الذين 
انضموا لحزب اإلخوان في عملية أشبه 
بالتجنيد، في العام 2011، حين استغل 

اإلخوان الحاجة المادية لبعض الصحفيين، 
وجندهم لتحقيق أهدافه في الجنوب، 

حيث أنشأ العديد من المواقع اإللكترونية 
والصحف، لمهاجمة الجنوبيين ومحاولة 

زرع الشقاق فيما بينهم.
أعلن اإلخوان في فعالية انطالق ثورة 

الجنوب ضد التواجد البريطاني في بالدهم 
تأييدهم الستقالل الجنوب. وأعلنت مواقع 
إخبارية أنشئت في عدن لمواجهة الحراك 
الجنوبي في العام 2011 تأييدها للمطالب 

الجنوبية.
من وسط ساحة العروض في خور مكسر 

التي كانت تشهد حينها تظاهرات كبرى 
داعمة الستقالل الجنوب، ظهرت قيادات 
إخوانية في تصريحات تلفزيونية تعلن 

تأييدها لحق الجنوب في االستقالل، مؤكدة 

أن صنعاء باتت عاصمة محتلة، من قبل 
الحوثيين وقوات المخلوع صالح.

ورقة الجنوب التي استخدمها أيضا قادة 
شماليون، موالون لإلخوان، كان الجنوبيون 

يدركون أنها ورقة مرحلية للضغط على 
صنعاء والحوثيين وقوات المخلوع صالح 

من أجل المشاركة في تحقيق مكاسب 
سياسية.

اإلخوان يرفضون االعتذار

على الرغم من مرور ربع قرن على الحرب 
التدميرية التي شنها المخلوع صالح وبدعم 

ومساندة قويين من اإلخوان، لم يقدم فيها 
الحزب اإلسالمي االعتذار للجنوبيين، 

واعتبر أن اجتياح الجنوب جاء من أجل 
حماية الدين االسالمي، والحفاظ على 

الوحدة اليمنية.
حاول اإلخوان تهدئة الشارع الجنوبي 
الذي أعلن رفضه لتلك المساعي اإلخوانية 
من الحديث عن نيته تشكيل حزب إخواني 

جنوبي.
وفي يناير 2015، بدأ الحوثيون وصالح 

في التحضير لالنقالب العسكري على 
الرئيس هادي، والذي بدأ تنفيذه فعليا في 

يوم الـ19 من الشهر ذاته، وانتهى بمحاصرة 
الرئيس هادي وحكومته التي قدمت حينها 
االستقالة الجماعية وتبعها الرئيس اليمني 

عبدربه منصور هادي.
واستمرت محاصرة الرئيس ألسابيع، 
حتى تمكن في الـ21 من فبراير 2015، من 

اإلفالت نحو عدن، قبل أن يدشن الحوثيون 
وقوات صالح معركة اجتياح الجنوب أواخر 

مارس 2015.
وعند اقتراب الحوثيين من العاصمة 
الجنوبية عدن، شعر اإلخوان بأن صالح 

والحوثيين في طريقهم لحكم اليمن لصالح 
الحلف اإليراني، وذهبت قياداته لعقد لقاءات 

سرية بغية البحث عن مكاسب سياسية 
بالشراكة مع الحوثيين ونظام المخلوع 

صالح. 
فالخروج من المشهد السياسي يعتبر 

خسارة لحزب اإلصالح الذي ولد من (ضلع 
أعوج) في حزب المؤتمر الشعبي العام 

مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتدخلت دول التحالف العربي، الذي 

تقوده السعودية في معركة الدفاع عن 
اليمن، ضد التمدد الفارسي في المنطقة. 

كان اإلخوان يراقبون الوضع من منبر 
محايد، وبعد نحو 10 أيام من القتال الشرس 
والغارات المكثفة لمقاتالت التحالف العربي 
أعلن اإلخوان تأييدهم لعاصفة الحزم ولكن 

ببيان وصف بالركيك.

اإلخوان يعرقلون معركة تعز

يعتقد اإلخوان أن الحسم العسكري 
للحرب في اليمن لصالح التحالف يضعف 
إمكانية حصولهم على مكاسب سياسية، 
وهذا يدفعهم للتركيز على  المفاوضات 

السياسية التي يجري بحثها (جنيف 2)، 
والتي يعتقدون أنها ستدفع بهم كطرف 

مفاوض، في حين أن الحسم العسكري قد 
يستثنيهم خصوصا مع تزايد االتهامات 

للحزب بالبحث عن مكاسب غير مشروعة، 

وعرقلة جهود الحكومة اليمنية ودول 
التحالف العربي.

ويستدل بذلك على تصريحات للقيادي 
في حزب اإلصالح اليمني حمود المخالفي 
الذي قال في تصريحات للمدينة السعودية 
في الـ13 من أغسطس 2015، ”أّخرنا حسم 

تحرير تعز لترتيب إدارة مرحلة ما بعد 
الحرب“.

واتهمت الحكومة اليمنية عبر وزير 
الخارجية حزب اإلصالح (إخوان اليمن) 

بعرقلة معركة تحرير تعز.
وقال رياض ياسين في تصريحات 

تلفزيونية، قبيل إقالته من منصب وزير 
الخارجية، إن ”سياسة حزب اإلصالح في 
تعز غير مقبولة“، مشيرا إلى أن ”الوقت 

ليس وقت التفافات أو الحصول على 
مكاسب خاصة“.

ودعا ياسين قيادات حزب اإلصالح إلى 
التعلم من التجربة الجنوبية في المقاومة، 

مشيرا إلى أن ما حدث في الجنوب بات 
تجربة يجب االقتداء بها.

وقال إن حزب اإلصالح في تعز يحاول 
تصوير المكاسب التي تتحقق في هذه 
المحافظة بأنها من صنيعته في حين 

أنها صنيعة كل األطراف المقاومة بمن 
فيها قوات التحالف وأبناء تعز عامة، 

داعيا قيادات حزب اإلصالح للتراجع عن 
سياستهم الحالية في تعز.

كما وّجه سياسيون يمنيون اتهامات 
لحزب اإلصالح بالتحالف السري مع 

الحوثيين والمخلوع صالح، مستدلين 
بصفقة المصالحة التي تمت في أغسطس 

2014، بين اإلخوان من طرف والمخلوع 
صالح والحوثيين من طرف آخر.

وعززت تلك االتهامات، ما تم الكشف عنه 
يوم االثنين الـ30 من نوفمبر 2015، عن وجود 
عناصر إخوانية قتلى ضمن مسلحي جماعة 

الحوثي في بلدة الزاهر بمحافظة البيضاء.

عالقة المذهبي بالسياسي

عززت صورة نشرها القيادي الحوثي 
علي البخيتي تجمعه بالجنرال علي محسن 
األحمر، أحد زعماء اإلخوان في اليمن وقائد 

الفرقة األولى مدرع، فكرة أن االنتماء في 
اليمن يكون في الغالب للمذهب على حساب 

االنتماء السياسي أو الحزبي.
فالصورة التي تم التقاطها في العاصمة 
السعودية الرياض، أثارت جدال واسعا في 

اليمن، وأحدثت انشقاقا في صفوف الجزب 
اإلسالمي، حيث ذهب قادة في حزب اإلخوان 

ينتمون لشمال الشمال إلى تبرير لقاء 
محسن بالبخيتي في حين اعتبر آخرون، 
ينتمون إلى محافظات تعز وإب، أن اللقاء 

خيانة لدماء وتضحيات الشهداء.
واعتبر جنوبيون أن اللقاء تأكيد 

على االتفاق الشمالي عندما يتعلق األمر 
بالجنوب.

وذهب كّتاب جنوبيون إلى تفسير اللقاء 
بأنه يؤكد االتفاق الشمالي على الجنوب، 
وأن اليمنيين الشماليين يتحّدون عندما 

يشعرون أن الجنوب ذاهب نحو االستقالل، 
مستدلين بالفشل في عملية تحرير أّي بلدة 
شمالية رغم الدعم الكبير للقوات المناوئة 

للحوثيين وقوات المخلوع صالح.

لكن، هذه التصرفات اإلخوانية لن تنجح 
في إيجاد أّي حاضنة شعبية، خصوصا 

في الجنوب الذي يقول سياسيون إن حزب 
اإلخوان أحرق نفسه فيه قبل الشمال، وال 

يمكن الوثوق به بتاتا.
ويعّد الجنوبيون حزب اإلصالح 

أحد أبزر األطراف الشمالية الثالثة التي 
اجتاحت بالدهم ونهبت ثرواهم الطبيعية، 
وحولتهم إلى أشبه ما يكونون بالالجئين 

في بلدهم، كما يقولون.
ويحظى اإلخوان المسلمون -فرع 

اليمن- بدعم إعالمي كبير من شبكة قنوات 
عربية وصحف ومواقع إلكترونية ترّوج 

له، وتظهره كحزب سياسي يحظى بشعبية 
كبيرة، لكن على أرض الواقع ليس لهم أّي 

تواجد وإن وجد فهو محل رفض شعبي 
وخاصة في محافظات الجنوب المحررة.

لكن، الدعم اإلعالمي لإلخوان غير 
كاف لصمود التنظيم الحزبي في مواجهة 
الرفض الشعبي الجارف لمشاريع الحزب 

المستمدة من قوى إقليمية يرى سياسيون 
يمنيون أنها من الدول المعادية للمشروع 

العربي.
ويتفق الكثير من الساسة اليمنيين 
على أن حل األحزاب السياسية اليمنية 

التي فشلت في إنقاذ البلد المضطرب هو 
السبيل الوحيد لحل مشكلة اليمن المزمنة 
والتي أتت نتيجة للعديد من األخطاء، لعل 

أبرزها انقالب حزب المؤتمر الشعبي العام 
على الحزب االشتراكي الجنوبي بالتحالف 

مع اإلخوان المسلمين الذين أصبحوا 
في مرحلة ما أعداء للمخلوع صالح، كما 

حصل عقب توقيع اتفاقية الوحدة، فحزب 
المؤتمر الشعبي العام انقلب على الحزب 

االشتراكي الجنوبي، شريك الوحدة، وحاول 
إزاحته عندما أنشأ حزبا سياسيا مناهضا 

لالشتراكيين – حزب اإلصالح- وكان 
المتهم األول في مسلسل االغتياالت التي 
طالت المسؤولين الجنوبيين، ناهيك عن 
أنه صاحب فتوى التكفير الشهيرة التي 

أصدرها وزير العدل في نظام صنعاء حينها 
عبدالوهاب الديلمي.

الجنوبيون والشماليون على حد سواء، 
قد يرفضون أّي حلول وسط، تكون األحزاب 

القديمة شريكة فيها. والدفع بقوى جديدة 
شابة ربما يعزز أّي حلول  تطرح مستقبال 

للقضايا العالقة، وأهمها قضية فشل 
الوحدة اليمنية، واجتياح الجنوب للمرة 

الثانية.

*  كاتب يمني

سياسة

األحد 62015/12/13

ماذا يريد اإلخوان من اليمن
حزب اإلصالح يريد أن يكون جزءا من المشهد السياسي بأي ثمن

صالح أبو عوذل

ــــــدم طويال، لقد هزموا في أولى  احلــــــرب التي خاضها اإلخوان ضد جماعة احلوثي لم ت
املعارك بعمران، رغم امتالكهم لقوات عسكرية ضخمة هي قوات الفرقة األولى مدرع.

القضية اليمنية لم تعد «جوكر» يلعب به لتحقيق مكسب سياسي

حزب المواقف المتناقضة

التصرفات اإلخوانية لن تنجح في 

إيجاد أي حاضنة شعبية، خصوصا 

في الجنوب الذي يقول سياسيون 

إن حزب اإلصالح أحرق نفسه فيه

حزب اإلخوان هو صاحب فتوى 

التكفير الشهيرة التي صدرت 

قبيل حرب أبريل ١٩٩٤، والتي 

عدت الجنوبيين خارجين عن الدين 

اإلسالمي



} لندن - تعّرضت شــــخصيات عراقية عديدة، 
السياســــي  لإلقصــــاء  وحكوميــــة،  سياســــية 
والوظيفي واملالحقة القضائية في عهد رئيس 
الوزراء السابق نوري املالكي، وكان من بينها 
النائب السابق حملافظ البنك املركزي العراقي، 
ومستشــــار الشــــؤون املالية لرئيــــس الوزراء 
حيدر العبــــادي حاليــــًا، اخلبيــــر االقتصادي 

مظهر محمد صالح.
لكن مظهر صالح يتمتــــع مبيزتني؛ األولى 
أنه حظي بتعاطف شعبي كبير حتى من أولئك 
غير املهتمني بالشــــأن االقتصــــادي، كما أنه لم 
يختــــر املواجهة كخصــــوم املالكي اآلخرين بل 
املواجهــــة هي التــــي اختارتــــه؛ لينطبق عليه 
وصــــف ”الضحية“ بدرجة أكثــــر صدقًا من كل 
”ضحايــــا“ الصراع على الســــلطة والثروة في 

العراق.

تحوالت العراق

يقــــول الكاتب العراقي رشــــيد اخليون في 
مقالته املوسومة ”بغداد .. يا ُمظهر بن صالح 
لو تلبســــت اجلهل لَنجيــــت وَأثريــــت!“، على 
صفحــــات مجلة ”املجلة“ اللندنية ”االقتصادي 
كتــــور، حقًا ال نقشــــًا، ُمظهر محمد  اخلبير الُدّ
صالــــح نائب محافظ البنك املركــــزي الِعراقي، 
ُألقي به داخل زنزانة في مركز شــــرطة العلوية 
ببغــــداد، بتهمة غليظة، وهي (اإلضرار املتعمد 
عبة). أقول  للمال العــــام وتهريب العملــــة الَصّ
غليظة على مثل نزاهة واحتراف ُمظهر صالح، 
هم على مسؤولني خلت  وإال أجدها أســــهل الُتّ
بــــت ضمائرهم  عقولهــــم ِمن أثــــر املعرفة ونَضّ
ِمن شــــبه أمانة، وألسنتهم ِمن بقية صدق. تلك 
األلســــن التي جتتر يوميًا عبارة احلفاظ على 

ستور وااللتزام به، وهي يوميًا تخرقه“. الُدّ
ُتعــــدُّ قضيــــة الدكتور مظهر، فــــي أبعادها 
واالجتماعيــــة  والقانونيــــة  الشــــخصية 
ل  والسياسية، جزءًا من حالة املخاض والتحوُّ
التي مير بها العراق، ففي وقت تبنى فيه البنك 
املركــــزي نهجًا يحاكــــي الليبرالية فــــي إدارة 
سياساته النقدية كانت احلكومة ما تزال أقرب 

لإلرث الشمولي.
هذه اإلشــــكالية االقتصادية تعاملت معها 
احلكومــــة العراقيــــة الســــابقة وفــــق مقاربــــة 

قانونيــــة وسياســــية، ال مقاربــــة واقعية، ومن 
منظــــوَري النزاهة واألمن االقتصادي الوطني؛ 
األمر الــــذي قاد، نهاية عــــام 2012، إلى إصدار 
مذكرات إلقاء قبض بحق محافظ البنك اخلبير 
الدولي ســــنان الشــــبيبي ونائبــــه االقتصادي 
املخضــــرم مظهــــر محمــــد صالــــح ونخبة من 

موظفي وموظفات البنك.
كان الشــــبيبي خارج العــــراق، فتم اعتقال 
وحبس صالح وبعض زمالئه. هنالك من حاول 
إعطــــاء األزمة بعدًا ثقافيــــًا واجتماعيًا يتعلق 
بالصراع بــــني الطبقــــة السياســــية املؤدجلة 
واألقل تعليمًا من جهة والتكنوقراط املتعلمني 

واملدنيني من جهة ثانية.

استهالك رجاالت الدولة

ونشــــطاء  وأكادمييون  اقتصاديون  دافــــع 
مدنيــــون عن مظهــــر صالح  وزمالئــــه، الذين 
مت حملة  باتت محنتهم قضيــــة رأي عام. وُنظِّ
شعبية ُتطالب باإلفراج عن مظهر صالح. عادل 
ن وقتها  عبداملهــــدي، وزير النفط احلالــــي، دوَّ
شــــهادته بحق صالح فــــي مقالته املوســــومة 
”مظهــــر محمد صالــــح .. التكرمي ال الســــجن“، 

البغدادية، جاء  واملنشورة بصحيفة ”العدالة“ 
فيهــــا ”عرفت االقتصــــادي واخلبيــــر الضليع 
مظهر في يوليو 2004 بعد اســــتيزاري للمالية. 
كان العراق أشــــبه بالشركة املفلسة احملجوزة 
األمــــوال، فيمكــــن ألّي دائــــن حجــــز شــــحنات 
النفــــط، لوال القــــرار األممي، واســــتطعنا قبل 
نهاية العام من توقيع االتفاق الذي سيســــمح 
للعــــراق بالتخلص من حوالــــي 120 مليارا من 
مجموع 140 مليار دوالر، وذلك بعد اجتماعات 
طويلة ومعّقدة مع مسؤولي الدول واملنظمات، 
وليالي بيضاء مــــع دول نادي باريس. ووضع 
األســــس لالتفاق مــــع بقية الــــدول والدائنني. 
وكان مظهــــر صالح والبريهــــي وعزيز جعفر، 
وبالطبع الشــــبيبي، من أهم رجاالتنا لتحقيق 
هــــذا االنتصار، بحجمه وشــــروطه، ّمما اعتبر 

سابقة في تاريخ املديونيات“.
ويطــــرح عبداملهــــدي ســــؤاًال جوهريًا في 
الصــــراع العراقــــي وما يرتبط بــــه من ”نزيف 
عقول“ فيقول ”أمر محزن أن تستهلك السياسة 
رجاالتنا، فنحاربهم ونسجنهم ونضحي بأكثر 
مســــؤولينا نزاهة وكفــــاءة، بشــــهادة الواقع 
والعالم. ثم نقف نســــأل: ملــــاذا ال نتقدم؟ وملاذا 
تهــــّرب أموالنا وكفاءاتنا إلى اخلارج؟ فما يقع 
على مظهــــر صالــــح وزمالئه وزميالتــــه ظلم. 
والظلــــم أســــاس الفســــاد واخلــــراب، والعدل 

أساس امللك والعمران“.

السلطة النقدية وثمن االختالف

على الرغم من اســــتخدامه في تصريحاته 
وصفــــًا للبنك  ملصطلــــح ”الســــلطة النقديــــة“ 
املركزي في إشــــارة ضمنية إلى كونه ”ســــلطة 
عن الســــلطة التنفيذيــــة على غرار  مســــتقلة“ 
الســــلطتني القضائية والتشريعية، فإن مظهر 
صالح محمــــد صالــــح كان واقعيــــًا وتوافقيًا 
فــــي إدارة األزمة مع احلكومــــة، قبيل تفاقمها 
وإيداعه الســــجن، محاوًال البحث عن تفاهمات 

معها.
ــــد لقناة   أشــــار لذلــــك إّبــــان األزمة حني أكَّ
احلرة ـ عراق أن البنك املركزي هو بنك الدولة، 
وهي مصدر ما لديه من احتياطي بنســــبة 100 
ــــق معها، الفتًا  باملئــــة، ومن الضروري أن ُينسِّ
إلى أهمية ”الدولة“ في العراق، ومشــــددًا على 
أن ”اســــتقاللية“ البنــــك، التــــي ينــــص عليها 
قانونــــه، ال تتناقــــض مع ضــــرورة التناغم مع 
توجهــــات الدولة والتنســــيق مــــع احلكومة ال 
ســــيما في السياســــة املاليــــة، ألن البديل، في 
اعتقــــاد مظهر صالح، هو ”عزلــــة البنك“ التي 
تؤكد األدبيات املعنية علــــى خطورتها. فضًال 
عن احترامه للقانون وتســــليم نفسه للسلطات 
بعد صــــدور أمــــر إلقــــاء القبض ضــــده. هذه 
الطريقة ”التوافقية“ التي أدار بها األزمة رمبا 
ترجع إلى ثقافته الواسعة واطالعه املوسوعي 
خــــارج املجــــال االقتصــــادي، وفهمــــه لطبيعة 
املجتمــــع العراقــــي وعقلية النخــــب احلاكمة، 
وأبحاثه في مجال االقتصاد السياســــي التي 
جتعلــــه يفهــــم عمق وجتــــّذر وتداخــــل النزعة 
الهيمنوية الســــلطوية للحكومــــات مع ريعية 
الدولــــة املعتمدة على النفــــط وتغّولها، إضافة 
إلــــى خدمتــــه الوظيفيــــة الطويلــــة وانتمائــــه 
البيروقراطــــي، باملعنــــى اإليجابــــي للكلمــــة، 
للدولة ومؤسساتها. كل هذا جعله أكثر مرونة 
وبحثًا عن حلول تفكك األزمة ضمن مســــارات 
العقالنيــــة والواقعيــــة بدًال عن االنــــزالق إلى 
داخل جسم النظام  مهاوي مواجهة ”ملحمية“ 

احلكومي للدولة.
يبــــدو مظهــــر صالــــح مختلفًا عــــن زميله 
محافــــظ البنــــك الســــابق الدكتور الشــــبيبي، 

فاألخيــــر شــــخصية دوليــــة مرموقــــة عــــاش 
وعمل فــــي اخلارج، وتشــــّبع بالثقافة الغربية 
الدميقراطية ملجتمعات مستقرة أرست قواعد 
العمل ورّســــخت نظمها القانونية واملؤسسية 
بشــــكل لم يعد فيه مجال فضفــــاض – كما هو 
حــــال العراق – للنزاع والتجــــاذب؛ لذلك هو ال 
يتمتــــع مبهارات سياســــية – إدارية ”عراقية“ 
قــــادرة علــــى التعامل مــــع أزمة محليــــة ”عالم 
لها أبعادهــــا السياســــية والثقافية؛  ثالثيــــة“ 
ولذلك انتهــــى إلى مفاصلة حّديــــة مع الطرف 
احلكومي، لم تعد احللول الوسط ممكنة معها. 
إنه أكثر ”مثاليــــة“ من الدكتور مظهر، باملعنى 

الفكري للمثالية ال القيمي.
مظهر صالح أكثر واقعية وبراغماتية رغم 
أخالقياتــــه العالية ورصانتــــه العلمية، وأكثر 
واســــتيعابًا  اندماجًا في ”الســــياق العراقي“ 
له؛ لذلك بدا أكثر ســــعيًا للنأي بــــإدارة األزمة 
عن النهــــج التصعيدي أو الثوروي على الرغم 
مــــن الثمن الــــذي دفعه على مســــتوى الكرامة 
الشــــخصية بدخوله الســــجن، وهطول دموعه 
فــــي أحد البرامج التلفزيونيــــة مذّكرًا بخدمته 
الطويلــــة للعــــراق، موظفــــًا عموميــــًا ملتزمًا 
وحريصًا، في ظل احلروب والظروف الصعبة.
كان مظهــــر صالــــح مييــــل للمحافظة على 
مشــــكلة البنك املركزي فــــي حدودها القانونية 
واإلدارية والسياســــية قدر املســــتطاع عوضًا 
عــــن حتويلهــــا صراعًا بــــني احلــــق والباطل، 
أو إعطائهــــا طابــــع ”امللحمــــة االقتصاديــــة“! 
أو الصــــراع بــــني تطلعــــات احلريــــة ونزعات 
االستبداد! بل تعامل كمسؤول عراقي يختلف 
مــــع مســــؤولني عراقيــــني، ال عالم مــــع جهلة، 
أو مدنــــّي مــــع إســــالميني، أو تكنوقراطّي مع 
مــــع ”وافدين من  حزبيــــني، أو ”ابــــن داخــــل“ 
اخلــــارج“، أو بغدادّي مــــع قرويني، ولم يؤدلج 

الصراع أو ُيشخصنه.

السجين البريء

وعلى الرغــــم من بســــاطة وأريحية مظهر 
صالــــح وعالقاتــــه الطيبة مبختلف األوســــاط 
االجتماعيــــة، النخبويــــة والشــــعبية، وهو ما 
يرجع رمبــــا إلى نشــــأته البغداديــــة املنفتحة 
في أســــرة من الطبقة الوســــطى، فإنه لم ينُج 
في  من ســــهام النقــــد ذات الطابــــع ”الطبقي“ 
أطروحاتــــه األكادمييــــة إذ ُوّجهــــت انتقادات 
الستعماالته االصطالحية في بحث له بعنوان 
”الطبقة الرثة واالستبداد الشرقي في العراق“ 

لكــــن مظهر دافــــع عن نفســــه، علــــى صفحته 
بالفيســــبوك، مؤكدًا أن من يهاجمه ”لم يسلك 
الطرق العلمية والفكرية في اجلدل واالختالف 
أو حتــــى النقــــد، بل ســــارع لتحريف ســــاذج 
لكلمــــة (الرثــــة) محاوًال إيهام غيــــر املختصني 
ممــــن ال يعرفون متبنياتــــي الفكرية بأني ضد 
الفقــــراء“ ناصحــــًا طلبته بعدم الــــرد على من 
”ُيحرِّض“ عليه ومبررًا اســــتخدام كلمة ”الرثة“ 
بأنها جاءت ”كتعبيــــر اصطالحي متداول في 
األوســــاط الفكريــــة بعيدًا عن املعنــــى اللغوي 

الضيق.
 ولعــــل ّممــــا يعــــزز مصداقيــــة مظهر في 
هذا الســــياق، باإلضافة إلــــى تراثه األكادميي 
وعالقاته االجتماعية، أنه في ســــجنه األخير، 
كما يذكر الزميل الصحافي الشاب ليث محمد 
رضا فــــي تغطية صحيفة ”العالــــم“ البغدادية 
لإلفراج عن مظهر صالح، كان يقرأ على زمالئه 
الســــجناء مقتطفــــات مــــن كتــــاب ”المگاريد“ 
وهو، كما يصفه مؤلفه الكاتب العراقي محمد 
غازي األخرس، ”حكايات من ســــرداب املجتمع 
العراقي“، يتناول فيه، ومبقاربة ثقافية سردية، 
في  و“التمييز“  جوانب من قضايــــا ”الطبقية“ 
تاريــــخ العــــراق احلديث واملعاصــــر من خالل 
تسليط الضوء على حياة ”املهمشني“ من فقراء 

اجلنوب العراقي الذين نزحوا إلى بغداد.
خالل فتــــرة ســــجنه، التي اســــتمرت عدة 
أ  أسابيع قبل أن ُيفرج عنه بكفالة مالية ثم ُيبرَّ
الحقًا من التهم املنســــوبة إليــــه، حظي مظهر 
صالــــح، اخلبيــــر واألكادميــــي، بتعاطف كبير 
وتأييد واسع من األكادمييني واملثقفني والتيار 

املدني في العراق.
وهــــذه ليســــت املــــرة األولــــى التــــي يزور 
فيها مظهر صالــــح املعتقل نزيــــًال يجر أذيال 
االتهامــــات امللتبســــة، فقبيل وقــــت قصير من 
إطــــالق ســــراحه قــــال ”جتربتــــي األولــــى مع 
االعتقــــال ترجع لشــــهر أغســــطس مــــن العام 
1971، حــــني مت اعتقالــــي فــــي قصــــر النهايــــة 
بتهمة محاولة اغتيال صدام حســــني، ولم أكن 
متورطًا في احلقيقة، لكــــن اعترف عليَّ بعض 
األصدقــــاء الذين كانوا متورطــــني في محاولة 
االغتيال، وألني كنت شــــابًا مثقفًا اعتقد رجال 
األمن آنذاك بأني املخطط للمحاولة، وفي هذه 
التجربــــة تكرر ذات األمر، حيث يعتقد البعض 

أن البنك املركزي لم يكن فيه إال أنا“.
وبعــــد أن لبــــث مظهر صالح في الســــجن 
بضعــــة أســــابيع مت إطــــالق ســــراحه بكفالة 
ليســــتمر في متابعة قضيته وحضور جلسات 
احملاكمــــة حتى جاءت حلظــــة التغيير في قمة 
هرم الســــلطة وتنّحي املالكــــي. وبعد وصوله 
لرئاســــة احلكومة أصدر رئيس الوزراء حيدر 
العبادي أمرًا بتعيني مظهر صالح مستشــــارًا 
اقتصاديًا له. واعتبر كثيرون هذا القرار مبثابة 
رد اعتبار للرجل وللكفاءات الوطنية، وخطوة 
ملهمة ومبادرة مبشرة بدت من أبرز اخلطوات 

أو الرسائل اإلصالحية للعهد اجلديد. 
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} يجمع صالح في خطابه بين اللغة العلمية 
األكاديميـــة الرصينة كأســـتاذ جامعي وبين 
النزعـــة الدولتية واالنضبـــاط البيروقراطي 

العريق كموظف حكومي مخضرم.
صالح اليوم في العقد الســـابع من عمره، 
مواليـــد 1948، وفي العقد الخامس من حياته 
األكاديمية والمهنيـــة، حصل على الدكتوراه 
في ”اقتصاديات النقود والبنوك“ من جامعة 
ويلز بالمملكة المتحـــدة عام 1989، وبعد كل 
هذه التجارب والخبرات، يجد نفســـه اليوم 
فـــي مواجهة جديدة بعنوان ”ُســـلَّم الرواتب 
له مواطنـــون غاضبون  الـــذي ُيحمِّ الجديد“ 

مسؤولية إقراره في مجلس الوزراء.
 يقـــول ميثم لعيبـــي، أســـتاذ االقتصاد 
بالجامعة المســـتنصرية وأحد تالمذة مظهر 
صالـــح علـــى صفحتـــه بالفيســـبوك ”أتفهم 
كثيـــرًا نقمـــة الموظفين على قـــرار تخفيض 
الرواتب فهو في النهاية يمس قوت أطفالهم. 
لكن كيل االتهامات والتســـقيط لشـــخصيات 
وطنيـــة واقتصاديـــة مهمـــة كمظهـــر محمد 
صالح، لمجـــرد أنه دافع عن مســـائل نعرف 
نحـــن االقتصاديـــون صدقيتهـــا وبداهتها، 
كتضخـــم وظائـــف الدولـــة وتضخـــم فقرة 
األجـــور والرواتـــب والمخصصـــات ضمـــن 

الموازنة الجارية، والتي ال ينكرها عاقل، هو 
تعاٍم عن الحقائق لمجرد أن مصالحنا بدأت 
داعيًا إلى ”رؤيـــة أكثر وضوحًا  بالتضـــرر“ 
وشـــموًال، ولتعقل وموضوعية، عند مواجهة 

مثل هذه المنعطفات الحادة“.

سلم الرواتب الجديد

بساطة وأريحية مظهر صالح وعالقاته 

الطيبة بمختلف األوساط االجتماعية، 

النخبوية والشعبية، وهو ما يرجع ربما 

إلى نشأته البغدادية املنفتحة في 

أسرة من الطبقة الوسطى، لم تنقذه 

من سهام النقد ذات الطابع {الطبقي} 

في أطروحاته األكاديمية إذ وجهت 

انتقادات الستعماالته االصطالحية 

في بحث له بعنوان {الطبقة الرثة 

واالستبداد الشرقي في العراق}

مظهر صالح يبدو أكثر واقعية 

وبراغماتية رغم أخالقيته العالية 

ورصانته العلمية، وأكثر اندماجا في 

{السياق العراقي} واستيعابا له؛ لذلك 

بدا أكثر سعيًا للنأي بإدارة األزمات عن 

النهج التصعيدي أو الثوروي على الرغم 

من الثمن الذي يدفعه على مستوى 

الكرامة الشخصية

[ العراق عشية االحتالل األميركي يبدو كشركة مفلسة محجوزة األموال، يمكن ألي دائن حجز شحناته من النفط، لوال 
جهود مظهر ومجموعة من الخبراء العراقيين.
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} بيــروت - تبــــرز اليــــوم تداعيــــات صفقة 
ترشــــيح ســــليمان فرجنيــــة غير احملســــومة 
لكرسي الرئاســــة اللبنانية، ويبرز معها ملف 
البيوت املارونية التي جعلت من نفسها رقمًا 
صعبًا في الساحة والتاريخ اللبنانيني، وعلى 
رأس تلــــك البيــــوت، آل اجلمّيل. إذ طاملا أبقى 
وريث األســــرة وعميدها اليوم، أمني اجلميل، 
الباب مواربًا، ليجري ترشــــيحه في أّي حلظة 
تتــــأزم فيهــــا األمــــور. حتّمل الكثيــــر، وعض 
على جراحــــه، من أجــــل أن يحفظ اســــتمرار 
مكانة األســــرة، ليس فقط باستمرار الكتائب، 
بل باســــتمرار واحٍد مــــن أبنائها متربعًا على 

كرسي الرئاسة اللبنانية.
لكــــن أمني اجلميــــل كان قد واجــــه عقبات 
كثيرة فــــي طريقه إلــــى إعادة إقنــــاع الفرقاء 
بنفسه، رئيسًا من جديد، عقبات تزاحمت على 
طريقه. فبعد أن قتل بشــــار األسد وما يسمى 
بحــــزب اللــــه ابنه بيــــار، هرول علنــــا للحوار 
مــــع حزب اللــــه على أمــــل أن يكــــون الرئيس 
التوافقــــي، لكن ما فعله ســــرا كان مخزيا جدا 
وفــــق ويكيليكس، فقــــد طلب من الســــعودية 
املوافقة على زيارة بشــــار األســــد ودم ابنه لم 
يجف بعد، على األقل حني ضغطت السعودية 
على احلريري ملقابلة األســــد كان ذلك بصفته 
رئيســــا للحكومة، لم يكن احلريري في حاجة 
بشــــار أو طالبا منه، ولوال الضغط السعودي 
الظرفي احملدد بهدف عام، ال مكسبا شخصيا 
غير موجــــود، ملا ذهب احلريري إلى دمشــــق 

مطلقا.

الحلفاء والخصوم

 وكــــي يبقى أمني رأســــًا مارونيــــًا ممكن 
التحريك ميينًا ويســــارًا، نّصب ابنه ســــامي 
على رئاسة حزب الكتائب، وقام بتوريثه دوره 
في احلزب، في ســــياق ســــعي األب للجلوس 
على كرسي الرئاسة اللبنانية، مرة أخرى، في 
بعبدا. ومنذ ذلك احلني، وسامي متفرغ ملناكفة 

تيار املستقبل والقوات اللبنانية.
الكتائــــب  حليــــف  بــــني  ســــامي  ســــاوى 
وخصمها. واألســــوأ أنه ســــاوى بني أصدقاء 
امليليشــــيات  وأصدقــــاء  اللبنانيــــة  الدولــــة 
الطائفية وســــاوى بني العرب وأعدائهم، قال 
نصا ”لن يصل إلى بعبدا مرشــــح الســــعودية 
أو مرشــــح إيران“، وهنا نذّكر الشــــيخ سامي 

بــــأن الكتائــــب منحتــــه أصواتها في جلســــة 
االنتخابات اليتيمــــة في إطار أغلبية 14 آذار، 
ومــــن تنتخبه الكتائــــب و14 آذار يفترض أنه 
مرشــــح لبنان، لذلك يســــتحق دعم السعودية 

وغيرها من الدول الصديقة للبنانيني.
اجلنــــرال ميشــــال عــــون   بعــــد أن قــــام 
بتنصيب صهره جبران باســــيل رئيســــا على 
التيــــار الوطني احلر، انفضــــت عنهما كوادر 
حزبية لها تأثيرها برتقاليا وانتخابيا، وتلك 
الشريحة كانت الكتائب أفضل من يستقطبها 
إلحــــداث فرق مســــيحي ملصلحة لبنــــان، لكن 
الكتائــــب لها رأي آخر، فالقــــوات وفق املوقع 
اإللكتروني للكتائبيني تزايد وطنيا ومسيحيا 

ألنها غير ممثلة في احلكومة.

الصورة والتاريخ

في مقابلة صحفية مع الشيخ سامي تعود 
إلــــى نشــــاطه في حركــــة لبناننا، بدا الشــــاب 
املسّيس الفتا بتوجيهه النقد الذاتي للتجربة 
املســــيحية في احلرب األهليــــة ونظرتها إلى 
اآلخر، بــــدأ الناس يســــتذكرون فيــــه بدايات 
بشير اجلميل خالل أزمة الرسوم الدامناركية 
املســــيئة للرســــول وما تبعها من أحداث في 
األشــــرفية، حني يقف الشيخ ســــامي مواجها 
حــــزب اللــــه فــــي مجلس النــــواب، يســــتذكر 
املشــــاهدون مجددا نبرة بشير، لكن أداء حزب 
الكتائــــب ورئيســــه مؤخرا غيــــر مفهوم إن لم 
يكن مريبا، ولن يفّســــر غير أنه من إيعاز أمني 
اجلميل وأنــــه، في نفس الوقت، اخلطر األكبر 

على طموحه الرئاسي.
احلديــــث عــــن أمــــني اجلميــــل، هــــو ذاته 
احلديث عن الرئاســــة اللبنانيــــة وتعقيداتها، 
فرئيــــس لبنان ليس مجرد رئيس محلي. وعن 
اجلميل الرئيس، حتدثت الســــفيرة األميركيـة 
السابقة إلى العراق أبريل غالسبي ذات يوم، 
قالت إن ”أهم من عملت معه من السياســــيني 
العرب هو الرئيس أمني اجلمّيل، لم يكن يطلب 
شيئا لنفســــه، كان دائما يطلب للبنان ويعمل 
مـن أجله“. أما حني انتهت والية األمني العام 
لألمم املتحدة كوفي عنان، رشــــح وزير الدفاع 
الشيخ  األميركي دونالد رامســــفيلد ”صديقه“ 
أمني اجلمّيــــل على الفور خلالفــــة عنان، لكّن 
ظروفا دولية حالت دون الترشــــيح. ما يوحي 
بالعالقــــة العميقة التي جمعــــت أمني اجلمّيل 

بالواليات املتحدة األميركيـة.
وحني تولى الرئاســــة، شّكل أمني اجلمّيل 
حكومة شــــفيق الوزان مــــن التكنوقراط على 
الطريقــــة األميركيــــة، وعــــّني أول وآخر وزير 

خارجيــــة لبنانــــي ال يجيــــد اللغة الفرنســــية 
(إيلي ســــالم) في ردة رمزية من الفرانكفونية 
إلى األنغلوساكســــونية. كان اجلمّيل مخّيرا 
بني التحالف مع ســــوريا حافظ األســــد، وبني 
إسرائيل مناحيم بيغن، فاختار أميركا رونالد 
ريغان متصورا أنه بذلك يعلو على السوريني 

واإلسرائيليني معا، فخسر كل شيء.
اجلميل يعّد أغرب شــــخصية سياسية في 
لبنان. رفع املوســــاد مرة، تقريــــرا إلى رئيس 
الــــوزراء اإلســــرائيلي إســــحاق شــــامير عن 
الرئيس اللبناني جاء فيه إنه ”وطني حقيقي، 
لديه وعــــي عال مبعنى صورته للتاريخ. وهو 
رجل مزهو جدا، لكنــــه محدود ثقافيا وعاجز 
فكريــــا عن إدراك وضــــع مبجموعه والتوصل 

إلــــى نتيجــــة عقالنيــــة، كما أنــــه يضيع حبل 
أفكاره بكل يســــر. وما يثير الشفقة والعطف 

أن الرئيس اللبناني يدرك ذلك متاما“.
يــــروي كهول بيروت أنهم فــــي بداية عهد 
اجلمّيــــل كانــــوا يســــمونه ”محمــــد“ اجلمّيل 
انعكاســــا لشــــعبيته- الباقية إلى اليوم- في 
األوســــاط اإلســــالمية، فالرئيس اجلمّيل كان 
كالســــيكيا في مقاربتــــه للصــــورة اللبنانية 
بجنــــاح مارونــــي وبجناح ســــّني، ولعله أول 
رئيس لبنانــــي طّبق تلك الشــــراكة بصرامة، 
هذا غّير تاريخه املتعاطف مع منظمة التحرير 
والقضيــــة الفلســــطينية، حتى غدت شــــعبية 
اجلمّيل اإلســــالمية تتجاوز مبراحل شعبيته 
املســــيحية. فقد تعلق املســــيحيون بشــــقيقه 
األصغـر بشير وأهملوه مما سبب له عقدة لم 
يتحرر منها وآلت إلى عـالقة فاترة مع أرملـة 

شقيقه وذريته.

الخط العروبي المسيحي

أمني اجلميل بوســــعه أن يغّلــــف معاركه 
الشــــخصية بثيــــاب وطنية ومبدئية، ســــّوق 
صاحب ميليشيا شــــباب املنت موقفه املعادي 
من القــــوات اللبنانية، التابعة لشــــقيقه، على 
أنه التمســــك بقيمة الدولة ورفض امليليشيا. 
وعــــني حكومــــة عســــكرية برئاســــة ميشــــال 
عون لتخلــــف واليته، وتتصــــارع مع صديقه 
اللدود ســــمير جعجع بغالف التزامه بالعرف 
اللبناني. ضعفت شعبية أمني املسيحية أكثر 
بســــبب عهده املضّرج بحرب اجلبل وتهجير 
الليــــرة  وانهيــــار  وانقســــامهم  املســــيحيني 

والدولة.
ورث اجلمّيل اخلط العروبي املسيحـي عن 
بيار اجلمّيل (عائلة اجلميل  والده ”املصري“ 
املارونية اللبنانية جلأت إلى مصر لفترة هربا 
من احلكم العثماني). ورغم كل ما يشــــاع عن 

بيار إال أنه اختار لنفسه موقع ”ميني القومية 
العربية“، وصــــرح عن ذلك مــــرارا خصوصا 
في مؤمتر احلــــوار الوطني بلوزان، ”أنا بيار 
اجلمّيــــل وأقولها: لبنان عربي“، أمني نفســــه 
قال على هامش إحدى مشاركاته الرئاسية في 
األمم املتحدة وفق مذكرات إيلي سالم 
”أنــــا مــــع العروبة الطبيعيــــة، أنا 
عربي أكثر ممن أدجلــــوا العروبة 

ليساموا عليها بيعا وشراء“.
اخلليجيــــة  والــــده  عالقــــات 
بامتياز.  اجلمّيل  ورثها  والعربية 
بعض الساســــة اللبنانيني األرفع 
شأنا منه إذا زاروا الدول العربية 
واخلليجية يســــتقبلهم رئيس املخابرات 
أو وزيــــر اخلارجيــــة، لكــــن اجلمّيــــل 
يحظــــى غالبا باســــتقبال رأس الدولة 
أو الرجــــل الثاني فيها. الســــبب األهم، 
غير أنه رئيس سابق، يعود إلى الصورة التي 
رســــمها بيار عن أســــرته في احمليط العربي 

واخلليجي كـ“أسرة ملكية مسيحية“.

أيار الجميل المبكر

اتفاقيــــة 17 أيــــار بــــني لبنان وإســــرائيل 
كانت أهــــم انتصارات اجلمّيل الدبلوماســــية 
والسياســــية. عقد أمني تلــــك االتفاقية في ظل 
مقاطعة العرب ألنور السادات بسبب اتفاقية 
كامب ديفيــــد. أعلن اجلمّيــــل أن تفاوضه مع 
إســــرائيل محــــض ضــــرورة بحكــــم حضور 
جيشــــها فــــي لبنــــان، وأن االتفاقية ”ليســــت 
معاهدة ســــالم وليســــت اتفاقا سياسيا، إمنا 

هي اتفاقية تقنية“.
حينهــــا نّســــق اجلمّيــــل مفاوضاتــــه مع 
الدول العربيــــة احملافظة مؤّمنــــا بذلك غطاء 
ســــنيا وعربيا ملشروعه، وبعد إعالن االتفاقية 
أعلنــــت دول مجلس التعــــاون ”أنها تقف مع 
لبنان وتتفهمه“. نال اجلمّيل بعد ذلك موافقة 
الزعماء التقليديني سّنة وشيعة على االتفاقية 
لتنال شــــبه إجماع داخل احلكومة والبرملان، 
وفي ذروة انتصاره لــــم يصادق عليها. وتلك 
معضلــــة أخرى في شــــخصية أمــــني، يتجلى 
دهاؤه فــــي التخطيط إلى مــــراده، وبعدها ال 
يستطيع أن يستثمر انتصاره ورمبا يضّيعه. 
يجيــــد التعاطي مع احمليــــط العربي والدولي 
لكــــن تعاطيه مع امللف اللبناني- واملســــيحي 

خصوصا- أقل جناعة ومبراحل.
اضطر أخيرًا إلى إلغاء ”اتفاقية أيار“ يوم 
قال ”لن يكتب التاريخ أن أحدا من آل اجلمّيل 
قد وقــــع اتفاقا مــــع اإلســــرائيليني“، ليرمتي 
عاريــــا وبال ثمــــن مطلقا في أحضــــان حافظ 
األســــد، مع أنه أخذ فــــي اتفاقية أيار ملصلحة 
لبنــــان ما لــــم يأخذه الســــادات ملصــــر قبلها 
وما لــــم يأخذه امللك حســــني لــــألردن بعدها. 
خــــاف اجلمّيل مــــن مطامع األســــد، ولم يثق 

األخير به. 

زعيم سياسي ماروني يسميه مسلمو لبنان {محمد}
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ترشح باطني للرئاسة

} ترشـــح أمني اجلمّيـــل الباطني للرئاســـة 
يســـتند إلى العمق األميركي والبعد العروبي 
في لبنان واملنطقة نتيجة  و“اجلرح الســـني“ 
التغول اإليراني- البعثي، إضافة إلى اإلرادة 
العربية بأال تكون مواجهة ”حزب الله“ طريقا 
إلى االجنراف نحو إسرائيل، وأمني يعّبر عن 

ذلك وفق ظن البعض.
لكـــن العقبة في طريق أمـــني هي صورته 
الناجمة عن رئاســـته األولـــى: متردد ومحب 
للمـــال، يبـــدو أحيانـــا أقـــرب خلصومه من 

احللفـــاء، ال ميكـــن التنبـــؤ بـــردود فعله وال 
دوافـــع تقلباته، وعنيد إلى درجة جتعله يفقد 
أصدقاءه ثم يخسر احترام خصومه، وبعدها 

ينتهي وحيدا.
 املأمـــول أن يتذكـــر ابـــن أمـــني اجلمّيل، 
سامي اجلميل أن قّوته وقوة الكتائب هي من 
قـــوة 14 آذار ال خارجهـــا، واملرجتى أيضا أن 
يقتنع الشـــيخ أمني بأن قتلة بيار اجلميل لن 
ينتخبوا والده رئيسا للجمهورية في يوم من 

األيام.
أقطاب المارونية السياسية يعجزون عن التوافق على من يشغل الكرسي الرئاسي ما فتح شهية الجميل الجاهزة أصال

أمني الجميل يناور من الباطن لتحقيق 

توافق لبناني عربي دولي على شخصه، 

ومن أجل هذا تحمل الكثير، وعض على 

جراحه، ليحفظ استمرار مكانة األسرة، 

ليس فقط باستمرار الكتائب، بل 

باستمرار واحد من أبنائها متربعا على 

كرسي الرئاسة اللبنانية

وريثه سامي الجميل يصر منذ توليه 

رئاسة الكتائب على مناكفة تيار 

املستقبل والقوات اللبنانية، مساويا 

بني حليف الكتائب وخصمها واألسوأ 

أنه يساوي بني أصدقاء الدولة اللبنانية 

وأصدقاء امليليشيات الطائفية 

ويساوي بني العرب وأعدائهم

ّ
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} برليــن - صـــّرح ترامـــب مبا يتســـتر عليه 
غيـــره. دون أن يعني هـــذا أن ترامب على حق، 
أو أنه يســـبح عكس التيار، أو أن اآلخرين من 
كبار سياسيي الغرب ينعمون بالقناعة التامة 
بالتعايش بني األديان واحلضارات، وليســـت 
لديهم مشـــاكل من تلـــك التي عّبـــر عنها رجل 

األعمال األميركي ومرّشح الرئاسة الشهير.
دونالـــد ترامب، يظهر كصـــورة مكثفة لكل 
مشـــكالت الغرب  وكثير من مشـــكالت الشرق، 
الفـــارق بينه وبني غيـــره، أن ترامب غير قادر 
علـــى ضبـــط نفســـه، أو كمـــا قال عنـــه البيت 
األبيض ”غير مؤهل“. دون مقّدمات، قال ترامب 
بالصوت العالي إنه يجب ”منع املســـلمني من 
دخـــول الواليات املتحدة لـــدواٍع أمنية“. فبعد 
الهجوم اإلرهابي الذي وقع في سان برنادينو 
فـــي كاليفورينا، أثارت تصريحاته تلك حفيظة 
العالم بأســـره، ولم يبق صاحب دلٍو إال وأدلى 
بدلوه في انتقاد ترامـــب، حتى رئيس الوزراء 
ذاتـــه، فقالت  اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو 
األوســـاط السياسية اإلسرائيلية إن ترامب إذا 
زار إسرائيل، فإن استقبال نتنياهو له سيكون 
محرجًا، وبلغ األمر باإلسرائيليني إلى درجة أن 
الرئيس اإلسرائيلي روفني ريفلني قال مستنكرًا 

كالم ترامب ”لسنا في حرب مع اإلسالم“.

عقل التاجر وعقل السياسي

املرشـــحني  أبـــرز  كلينتـــون،  هيـــالري 
الدميقراطيـــني في ســـباق الرئاســـة، قالت في 
مقابلـــة مع شـــبكة أن بي ســـي، إن ترامب ظل 
يثير ضحك الناس بشـــكل هستيري ألسابيع، 
لكنه اآلن جتاوز احلدود وأصبح ما يقوله ليس 
ُمخزًيـــا فقط، بل مصـــدًرا للخطر. وأضافت أن 
خطاب ترامـــب يضر بقـــدرة الواليات املتحدة 
علـــى التصـــدي لتنظيم داعـــش، ويدعم حملة 
الدعايـــة التـــي يروج لهـــا التنظيـــم اإلرهابي 

جلذب عناصر جديدة إليه.
جامعـــة روبرت غوردون في أبردين شـــرق 
أســـكتلندا بدورهـــا أعلنـــت ســـحب دكتوراه 
فخريـــة منحتهـــا لترامب، وفي الوقت نفســـه، 
جمعت عريضة على املوقع اإللكتروني للبرملان 
البريطانـــي تطالب مبنعه من دخول البالد 450 
ألف توقيـــع لتصبح العريضة األكثر شـــعبية 
املوجهة إلـــى النواب. ولكن وفـــي الوقت ذاته 
وقع 444 ألف شـــخص على عريضة أخرى على 
املوقـــع اإللكتروني للبرملـــان تدعو إلى ”إغالق 
حـــدود اململكة املتحدة إلى أن يتم القضاء على 

تنظيم داعش“.
فمن هم الذين وقعـــوا ضد ترامب ومن هم 
الذين أيـــدوه؟ وزير املاليـــة البريطاني جورج 
لتصريحـــات  انتقاداتـــه  اختلفـــت  أوزبـــورن 
ترامب، فقـــد رفضها بالطبع، لكنه رفض أيضًا 
املطالبـــة مبنعه من دخـــول بريطانيا، واضعًا 
الكرة في ملعب وزيـــرة الداخلية، تيريزا ماي، 
التي قال إن بوسعها استبعاد أّي فرد إذا كانت 
تعتبر أن وجوده ”ال يخدم الصالح العام أو إذا 
كان استبعادهم أمرا مالئما للسياسة العامة“.
ترامب كان هو من التقـــط تلك الكرة. وبدا 
مصّرًا أكثر على كشـــف اإلشكاليات، فغّرد على 
حســـابه على تويتر، قائـــال ”بريطانيا حتاول 
جاهـــدة إخفـــاء مشـــكلة املســـلمني الكبيرة“، 
و“هناك الكثير من الناس في بريطانيا يتفقون 
معـــي“. واتهـــم البريطانيني بأنهـــم يفضلون 
”داعـــش“، وهنا يبـــدأ احلديـــث باتخاذ منحى 
آخر. فهل توجد مشـــكلة أصـــًال أم ال؟ وهل قال 

ترامب كالمًا مستعارًا من كوكب آخر؟
يذهب التاجر إلى هدفه مباشرة، ويتحدث 
عّمـــا يريـــد، وال يجـــد الوقت وال اإلحســـاس 
بضرورة املماطلة واللف والدوران، حني تصل 
األمـــور إلى نقطة محددة يجب فيها أن يتحدث 

بصراحـــة، بينمـــا يفّضل السياســـي التالعب 
باللغة واإلشـــارات، وهذا ما فعله ترامب جتاه 
وجود املهاجرين املســـلمني في العالم الغربي. 
والذين كانوا هم من بدأ لعبة الرفض والرفض 
اآلخر حني قـــرروا العيش في أوروبا وأميركا، 
داخـــل فقاعات مـــن االختالف الكبيـــر للثقافة 
الغربية، فلماذا يصّر مسلم يعيش في القارتني 
اللتني ســـادت تقاليدهما على األقل في املظهر 
وامللبـــس، في العالم كله، علـــى الظهور بلحية 
وثوب وشوارب محفوفة؟ ما هو املعنى الكامن 
خلـــف هذا اإلصـــرار على قلب الصـــورة وكأن 

اآلخر املسلم هو مرآة مضادة هذه املرة؟
صحيـــح أن اجلميع تقريبـــًا هاجم ترامب، 
ولكّن أحدًا ال يجيب على السؤال ملاذا ارتفعت 
شـــعبية ترامب بعد تلـــك التصريحـــات التي 
سّميت بالعنصرية ضد املسلمني؟ وملاذا زادت 
حظوظـــه لدى الناخبني حســـب اســـتطالعات 
الـــرأي؟ ألم يكن ذلك التاجر الداهية يعرف بأن 
البضاعة التي طرحها في ســـوق الرأي العام، 
ستجد لها مستهلكني كثر في الواليات املتحدة 

والعالم؟

كيف يقدم المسلم صورته

فـــي ذات الوقت يعلن تونـــي أبوت، رئيس 
”احلضـــارات  أن  الســـابق،  أســـتراليا  وزراء 
ليســـت متســـاوية“، ويضيف أنه ”على الغرب 
إعـــالن تفّوقه على اإلســـالم الـــذي يعاني من 
مشاكل كبيرة“، مناشـــدًا العالم الغربي ليبدي 
”االســـتعداد لإلعـــالن عـــن التفـــوق الواضح 
حلضارتنـــا على حضارة (اإلســـالم) تبرر قتل 

الناس باسم اإلله“.
أبـــوت كان قد عّبر عن آرائـــه تلك في مقال 
في صحيفة سيدني ديلي تلغراف، معترفًا فيه 
أنه ”ال ميكننا مواصلة الســـكوت إزاء املشكلة 
الكبيرة التي يعاني منها اإلسالم، فاإلسالم لم 
مير بتجربتـــه اخلاصة في اإلصالح والتنوير، 
ولم يتقبل بعد مبـــادئ التعددية وفصل الدين 

عن الدولة.“
أما في الواليـــات املتحدة، فيمكنك أن جتد 
املســـلمني منشـــغلني بتقـــدمي صـــورة مغايرة 
متامًا، فهم حزمة واسعة من اإلثنيات واللغات 
االجتماعيـــة  والطبقـــات  واأليديولوجيـــات 
واالقتصاديـــة، وحتـــى االجتاهـــات املذهبيـــة 
املتعـــددة. وســـواء كانوا أميركيـــني قدامى أم 
قادمـــني جـــددا، فاجلميع مهاجر إلـــى الثقافة 
األميركية، حاملني معهم ثقافتهم اإلسالمية من 

الشرق وأقصى الشرق.
مركـــز بيـــو لألبحـــاث يقول إن املســـلمني 
في أميركا، يعيشـــون كغيرهـــم من املهاجرين، 
بعضهم اندمج في املجتمع. ولكّن كثيرين منهم، 
مـــا زالوا يصرون علـــى التقوقع حول بعضهم 
البعض. يعيشون في جتمعات، تشبه تلك التي 
يعيش فيها العرب في املدن األوروبية، كأحياء 
مغلقة على شـــكل ”غيتو“، بينهم املتشـــددون 

واملعتدلون وحتى غير املتدينني.
أعدادهم تتزايد بفضل الهجرة املســـتمرة، 
وطبيعة الثقافة وشكل احلياة التي يعيشونها، 
ما يجعل معـــّدل الوالدات يرتفـــع عندهم أكثر 
مـــن غيرهم. إضافة إلى وجـــود املراكز الدينية 
الدعويـــة التي تشـــّجع األميركيني مـــن أديان 

أخرى على اعتناق اإلسالم.
ولننظر أين فّضل هؤالء املســـلمون العيش 
في الواليات املتحدة، هل عاشـــوا في األرياف 
والبلدات الصغيرة واملســـاحات الواســـعة من 
القارة الشـــمالية التي تتيح لهم تشـــكيل منط 
حياة خـــاص؟ أم أنهـــم اختـــاروا مواقع ذات 
خصوصيـــة قّدمتها طبيعة احلضارة الغربية؟ 
إن غالبيـــة املســـلمني فـــي أميـــركا اختـــارت 
العيـــش فـــي املناطـــق ”املدينيـــة“ الكبرى في 
الســـواحل الشـــرقية والغربية، وفي مدن مثل 
نيويورك ولوس أجنلس وشيكاغو وديترويت 
وديربـــورن، وهـــي مناطق االكتظاظ البشـــري  
واملهني والتعليمي الذي أتاحته طبيعة النظام 

الدميقراطي األميركي.

يبلـــغ عدد املســـاجد في الواليـــات املتحدة 
حســـب مركز ”غلوبال ُمســـلم إي كوميونيتي“ 
1018 مســـجدًا، ثمانيـــة منهـــا فـــي العاصمة 
واشـــنطن، بينما بلـــغ عدد مســـاجد نيويورك 
131 مســـجدًا مع العلـــم أن تلك األرقـــام تزداد 

باستمرار.
في أوروبا تبـــدو الظاهرة أكثر ســـطوعًا، 
لدى رؤية املنقبات وهن يتجللن بالســـواد وال 
تظهر من أجســـادهن ســـوى عيونهـــن، يجنب 
شـــوارع املـــدن العريقـــة املعروفـــة بتاريخها 
وطابعها املختلف، سواء في مجال احلريات أو 
دور املرأة أو حتى صورتها في األدب والتاريخ 

والفنون.

ثالثون إلها للمسلمين

لـــدى الغربيني عمومًا، تصورات راســـخة 
عن اإلســـالم. بعضها رافـــق الصورة النمطية 
للمسلم، مما تشكل في فترة القرون الوسطى، 
والتي كانـــت تعتبر اإلســـالم ”دينـــًا وثنيًا“، 
كما يقول ريتشـــارد سوذرن في كتابه ”صورة 
اإلســـالم في أوروبـــا في القرون الوســـطى“، 
وتسود اعتقادات أن املســـلمني لديهم ثالثون 

إلهًا واحد منهم هو الرسول محمد.
وقد ســـاهم اجلدار الذي يبنيه املســـلمون 
الذين يعيشون في قلب احلضارة الغربية، في 
تعقيد صورة اإلســـالم واملسلمني، في الذهنية 
الغربية، جدار الشـــكل واحملتـــوى، وأول تلك 
الصـــور، قاعدة أن كل مســـلم فـــي أوروبا هو 
بالضـــرورة مـــن ”يعود بجـــذوره إلـــى بلدان 
مســـلمة عمومًا، وشـــمال أفريقية بشكل أكثر 
حتديدًا، حتى لو لم يتقّيد باإلســـالم، بل حتى 

لو كان ملحدًا“. 
وهذا ما يحمل تصنيفًا مســـبقًا للمسلمني 
الذين رمبـــا كانوا أوروبيني أصـــالء، كما في 

حالة مسلمي البوسنة.
فقد تعرض مســـلمو كوســـوفو املتحدرين 
من قبائـــل أوروبية قدمية، إلـــى ضغوط قوية 
من االحتاد األوروبي لكي ال يتضمن دســـتور 
الدولـــة أّي إشـــارة إلى وجود ”دين رســـمي“ 
للدولـــة مـــع أن املســـلمني يشـــكلون 95 باملئة 
من الســـكان، وذلك لكي ال يشـــكل ذلك ”ضغطا 
نفســـيا“ علـــى األقلية الصربيـــة التي متثل 5 
باملئـــة فقط من الســـكان. بينمـــا أدت ضغوط 
االحتـــاد األوروبي ذاتها، إلـــى أن تعلن اللغة 
على قدم املســـاواة مع  الصربية ”لغة وطنية“ 
اللغة األلبانية، لكي يشـــعر الصرب باملساواة 

مع الغالبية.
يؤكد عالم االجتماع عبدالقادر ســـّنو بعد 

حتليلـــه للمحتـــوى اإلعالمـــي الغربي خالل 
الســـنوات مـــن 2000 وحتـــى 2010 فـــي ثالث 
دول هـــي الواليـــات املتحدة وكنـــدا، أن هناك 
أطـــرًا محددة لصورة املســـلمني فـــي الغرب، 
أولهـــا ”اإلطار اإلرهابي“، الذي يعيش وســـط 
مجتمعـــات الرفـــاه الغربية، ويســـتنزف تلك 
األمـــوال التي تتيحها حضـــارة الغرب بهدف 
متويـــل العمليات اإلرهابية. اإلطار الثاني هو 
”إطار الهجـــرة“ والتي يرى الغربيون أن املزيد 
من تشجيعها ســـيؤدي إلى قدوم من هم ”غير 

للحياة في تلك البلدان. مرغوب فيهم“ 
اإلطار الثالث هو إطار ”إســـاءة استخدام“ 
أنظمة الرفاه الغربية، بغض النظر عن كونهم 
إرهابيـــني أو غير إرهابيني، والـــذي عّبر عنه 
ســـنو باالستشـــهاد بتصريحات جاك شيراك 
في العـــام 1991 عندما كان عمدة لباريس حني 
قال ”ليست املشكلة في وجود األجانب، بل في 

إساءة استخدام خدمات الدولة“.

مهما كان الثمن

إصرار املسلمني الذين يعيشون في الغرب 
على تلك الصـــورة، التي جتد لها متلقيًا ليس 
قليل العدد واألهميـــة في املجتمعات الغربية، 
يســـاهم بالتأكيد فـــي تكتيل املســـلمني خلف 
جدار غير مرئي ولكنـــه قائم، وباملقابل تكتيل 
العداء لهـــم ولثقافتهم التـــي حملوها معهم، 
والتي يتبنونها علـــى أرضهم، في حال كانوا 

مواطنني أصليني وليسوا مهاجرين.
في فرنســـا، وقبل أربعة أعـــوام، صادقت 
حكومة الرئيس نيكوال ساركوزي، على قانون 
يحظـــر النقاب على أمل حتقيق املســـاواة بني 
اجلنســـني ودعم األمن وحماية كرامة النساء. 

ولكـــن كيـــف كان رد الفعـــل لـــدى املنقبـــات، 
واجلهات التي ترعى تلك الثقافة؟ تقول أولئك 
النسوة إنهن أصبحن يعتمدن منذ ذلك احلني 
علـــى الذكور املســـلمني، من األقـــارب، ويقللن 
من الظهـــور في األماكـــن العامـــة، وأنهم إذا 
اضطررن إلى ذلك، فإنهن مستعدات للمخاطرة 
مببلـــغ الغرامة املالية (150 يـــورو) املفروضة 
علـــى مرتديات النقاب، حتـــى أن بعض رجال 
األعمال املســـلمني تبرعوا بدفع تلك الغرامات 

مقابل أن حتافظ املنقبة على هيئتها.
فمـــا الـــذي نتج إذن عـــن تلـــك اإلجراءات 
املتبادلـــة؟ املزيـــد من الفصل، في ظـــل العناد 
املشـــترك علـــى تكســـير هوية اآلخـــر، الغرب 
يرفـــع شـــعار احلريـــات، بينما ميثـــل النقاب 
احلالـــة املناقضة متامًا، وما يريـــده الطرفان 
هو خلـــق ذلك املشـــترك، ودون أي تنازل، بني 
حالتني ثقافيتني ال ميكن اجلمــع بينهمــا على 

اإلطالق.
ومبـــدأ ”مهمـــا كان الثمـــن“ الـــذي يرفعه 
املســـلمون الذيـــن يعيشـــون فـــي املجتمعات 
الغربية، أو القادمني إليها، في سبيل احملافظة 
علـــى تقاليدهم، ينبع من ذعـــر كبير، ليس بال 
مبرر، من فقـــدان صلتهم مع جذورهم الفكرية 
واملجتمعية، حرصًا على ما في رؤوســـهم من 
محّرمـــات، لكـــن ”مهمـــا كان الثمن“ ســـتعني 
بالضـــرورة، أن ُيتم أبناؤهـــم ذلك الثمن، وهم 
يعيشـــون فـــي تناقض مســـتمر بـــني بيوتهم 
والغيتـــو املغلـــق الـــذي تصنعـــه جتمعاتهم 
الســـكانية، وبني العالم خارج البيوت وخارج 
الغيتـــو. لتســـتمر دائـــرة صناعـــة الثقافـــة 

املتصادمة عبر األجيال.

اإلعالم والتزوير

ترامب كســـر تلـــك الدوامـــة التـــي تزداد 
التـــي  اإليهاميـــة  النبـــرة  بفضـــل  دورانـــًا، 
تســـتعملها وســـائل اإلعالم الغربيــــــة، التي 
ال تعتمد دومـــــًا على املوضوعيــــــة، بقدر ما 
حتســـب احلسابات السياســـية هنا أو هناك، 
فقد ســـارعـــت وســـائل اإلعـــالم الغربيــة إلى 
استهجان النبرة العنصرية ضد املسلمني، حّد 

املبالغة. 
ونقلـــت قنـــاة ســـي إن إن األميركية، بعد 
تصريحات ترامب الصادمة، أن املســـلمني في 
أميركا كانوا قد حذروا الســـلطات األمنية عن 
إرهابيني مشتبه بهم أكثر مما قامت به أجهزة 
االســـتخبارات فـــي البالد، وأضافت ســـي إن 
إن، إن املســـلمني في أميـــركا مثقفون بصورة 
أفضل مـــن أغلب األميركيـــني، وأنهم يؤمنون 
باملساواة بني اجلنســـني بصورة أكبر من أّي 
مكان في العالم، ومن يقرأ هذا الكالم، يشـــعر 
أن من تتحدث عنهم القناة األميركية الشهيرة، 
ليسوا هم من يخرج من بينهم املتطرفون الذين 
يكّفرون اليهود واملســـيحيني وحتى املسلمني 
املختلفـــني عنهم ممن يســـمونهم بـ"املرتدين". 
بالطبع هدف مثل هذه املـــواد والتصريحات، 
دفع التهمة عن الغرب باضطهاد املســـلمني أو 

تنميطهم أو معاملتهم بعنصرية.
اخلطاب اجلـــريء في معاجلـــة الظواهر، 
يغيب متامًا عن الســـاحة العامليـــة، ما يخلق 
حالة مـــن التزييف املتواصل، والســـكوت عن 
مســـببات تلك الظواهـــر، ولن يـــؤدي إال إلى 
املزيد من تفريخها شرقًا وغربًا، لدى املسلمني 
ولدى الغرب ومؤسســـاته، ويســـاهم في ذلك 
بالطبع اإلعالم العربي واملســـلم، ومؤسسات 
األبحـــاث، واملتاجرون في عـــزف األنغام التي 

تطرب وال تقول احلقيقة.

مرشح أميركي أعاد الضوء إلى إشكالية صورة المسلم

إبراهيم الجبين

دونالد ترامب

{غير منضبط} رجمه العالم مع أن الجميع مشترك في الخطيئة ذاتها

المنقبات وأصحاب اللحى المرسلة 

والشوارب المحفوفة في أوروبا 

وأميركا يقدمون خدمة مجانية 

للغربيين بتدليلهم على التماهي مع 

ذهنية مختلفة، وعلى من ال يؤمن 

بحضارة الغرب، والقول صراحة 

{نحن ال نثق بكم} وبالتالي تسهيل 

مهمة رصد {الغيتو المسلم} في 

المجتمعات الغربية، وما ينتج عنه من 

تكتل معاد في تلك المجتمعات

تصريحات ترامب تذكر بأزمة 

الشخصية النمطية للمسلمين 

التي يساهم في إعادتها إلى الوراء 

اليوم المسلمون أنفسهم، وهي 

أصال مشوهة لدى غالبية الغربيين، 

تشوبها تصورات راسخة جاءت من 

القرون الوسطى، تعتبر اإلسالم 

{دينا وثنيا}، كما يقول ريتشارد 

سوذرن

َََُ



} ســتوكهولم -  غالبــــا مــــا ينــــأى الفنانون 
بأنفســــهم عــــن املاضي، كونــــه حاضنة لعالم 
انتهى مفعوله ولم يعــــد تأثيره قابال للحياة. 
أما أن يقوم فنان بالعودة ألف سنة إلى الوراء 
وإحيــــاء فن زمن صار ملــــكا للتاريخ فإن ذلك 
الفعل يعد مغامــــرة، قد ال يوفق َمن يخوضها 
فــــي اخلروج منهــــا فنانا طليعيا، يشــــار إليه 
بالبنــــان. اجلزائــــري محمــــد راســــم كان هو 
االستثناء في تاريخ الرسم في العالم العربي.

فعل الفن باعتباره سالحا

هــــذا الفنان الذي ســــحره فــــن املصغرات 
التزويقيــــة اإلســــالمي (املنمنمــــات) فوضــــع 
موهبتــــه في خدمة ذلك الفــــن، باعتباره نوعا 
معاصــــرا من الفن كان في الوقت نفســــه رائد 

حداثــــة فنيــــة من نــــوع خاص. وهــــو ما دفع 
بعض نقاد الفن إلى تشــــبيه الدور الذي لعبه 
في تاريخ الرســــم اجلزائــــري املعاصر بالدور 
الذي لعبــــه محمود مختار فــــي مصر وجواد 
ســــليم في العــــراق. وهو حكم يقبــــل النقاش 

الذي ال ُتفند دقته.
راســــم الذي لــــم يكن فنانا شــــعبيا، حيث 
متيزت معرفتــــه بتحوالت الفــــن احلديث في 
أوروبا بالعمق واألصالة كان باحثا عن هوية 
تضــــع الفن في مســــاره التاريخــــي الصحيح 
وسط خيارات فكرية وفنية فرضها املستعمر 
الفرنســــي ليمارس من خاللها تطبيع أحواله 
ثقافيا. بهذا املعنى كان فن راسم فّنا مقاوما، 
اتخــــذ من العودة إلى نــــوع ماضوي من الفن 
ذريعة لصنع فن يشــــيد احلاضــــر على قاعدة 

وطنية.
تذّكر رسومه للوهلة األولى برسوم فناني 
العصر العباســــي األّول، غيــــر أن التمعن في 
النظــــر إليها ال بد أن يقودنــــا إلى مكان آخر. 
مــــكان يقيم فيــــه شــــعب، كان حريصــــا على 

أن  يدافــــع عن وجوده مبختلــــف ما ميلك من 
أسلحة ومنها السالح الثقافي.

في الســــنوات التي شهدت تصاعد وتيرة 
الثورة اجلزائرية لم يحمل راسم السالح، غير 
أنه كان يقف في مقدمــــة املقاومني وكان الفن 

سالحه.

الرسام المكرس عالميا

ولد محمد راسم في حي القصبة باجلزائر 
عام 1886. درس الرسم في مكتب الرسم للتعليم 
املهني، هناك حيث بدأ شغفه باملنمنمات. عام 
1914 التقى باملستشــــرق نصرالديــــن دينييه 
الذي ســــبق لــــه أن اعتنق اإلســــالم فكان ذلك 
اللقــــاء مبثابة النقطة التــــي متحورت حولها 
حياة رســــام في املستقبل. يومها كلفه دينييه 

بتزيني كتابه ”حياة محمد“ برسومه.
 عام 1917 أجنز راسم أول منمنمة مستقلة 
بعدهــــا حصل على  بعنــــوان ”حياة شــــاعر“ 
منحــــة لزيارة األندلس ولنــــدن، وهو ما جعله 
يطلع وبشكل مباشر على املخطوطات العربية 
القدمية ويرى عن قرب رسوم يحيى الواسطي 
التي زينت كتاب مقامات احلريري الذي يعود 

إلى القرن احلادي عشر.
 بــــدءا من عــــام 1922 يســــتقر راســــم في 
باريس لتبدأ مغامرته في رســــم حكايات ألف 
ليلة وليلــــة التي صدرت في عشــــرة مجلدات 
وهي التي أهلته لنيل الوسام الذهبي من قبل 
مؤسســــة الرسامني املستشــــرقني الفرنسيني 
عــــام 1924. لــــم يعد راســــم إلــــى اجلزائر إال 
عــــام 1932 متزوجا من ســــويدية، هــــي املرأة 
التــــي لقيت حتفها معه عــــام 1975، يوم هجم 
لصــــوص علــــى بيتهما، وهي حادثــــة ال تزال 
غامضة، بسبب تستر السلطات عليها. ما بني 
عودته ووفاته مارس راسم تدريس املنمنمات 
في مدرســــة الفنون اجلميلــــة باجلزائر وأقام 
العديد من املعارض كما أصدر كتابني عن فنه 
و“محمد  هما ”احلياة اإلسالمية في املاضي“ 

راسم اجلزائري“.

عدو االستشراق في جنته

 حرص راسم على أن ُيقدم باعتباره فنانا 
جزائريا كان يشــــّكل مصدر خيبة للمؤسسات 
االستشــــراقية التــــي تبّنته، ذلــــك ألنها كانت 
تريده فنانا عائما، فنه يصف شيئا من ماض 
ال ميكــــن اســــتعادته إال عــــن طريــــق الصور. 
بالنسبة إلى تلك املؤسسات فإن القضية التي 

كان يدافع عنها راسم لم تكن واضحة.

موهبــــة محمــــد راســــم الكبيــــرة أجبرت 
مؤسســــات فرنســــية على تكريســــه رســــاما 
محترفــــا، غير أنها وســــط حماســــتها لفنان 
حضر فجــــأة من الداخــــل اجلزائــــري، كانت 
حريصة علــــى أن تصنفه فنانا استشــــراقيا، 
لتضمه إلى قائمة فنانيها الكبار الذين ذهلوا 
باملشــــهد اجلزائري بدءا مــــن جيروم وانتهاء 
بديالكروا الذي رســــم لوحته الشهيرة ”نساء 
اجلزائر“. فهل كان راســــم فنانا استشــــراقيا 

حقا؟
ما فعله راســــم كان أكبر من أن يتم إدخاله 
في ذلــــك القالب اجلاهز. لقد عــــاد الرجل إلى 
مدرســــة بغداد مســــحورا برســــوم الواسطي 
وبهزاد. غير أنه لم يكن قد قرر أن يكون رساما 
ماضويــــا. لو فعل ذلك لكان ذكره قد اّمحى. ما 
فعله الرجل كان مبثابة إحياء لفكرة أن يكون 
هناك رســــم عربي مبقاسات معاصرة. لم يكن 

فعل الرســــم بالنسبة إليه اســــتعاديا بقدر ما 
كان محاولــــة لفهــــم قوانينه التــــي أثبت أنها 
لم تنقطع. فرســــام القرن العشــــرين الذي هو 
”محمد راســــم“ كان في إمكانه أن يخترق زمنه 
بتقنية ســــبق وأن اخترعت قبل تســــعة قرون 
من قبل رسام بغدادي هو ”يحيى الواسطي“. 
استعادة روح الواســــطي ال تعني بالضرورة 

استعادة رسومه.
علــــى غرار الواســــطي كان راســــم قد زين 
كتاب ألف ليلة وليلة. غير أنه رسم احلياة في 
اجلزائر بالتقنية نفســــها. لم يستعن بذاكرته 
البصرية بل جلأ إلى تســــجيل ما تراه عيناه 
مباشــــرة من الواقــــع اجلزائري. كان رّســــام 
مشاهد واقعية. كان هوسه باملاضي تقنيا. أما 
مضامني رســــومه فقد كانت تنبعث من جتربة 
العيش املباشــــر. ما لم يكــــن يراه األوروبيون 

كان راسم يراه بعينيه اجلزائريتني.
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فاروق يوسف

 فنان قدم دروسا في المقاومة عن طريق الفن

محمد راسم

رسام المنمنمات الذي تحرر من الماضي

باريس تشهد مغامرته األولى بعد أن يستقر فيها محمد راسم منخرطا في رسم 

حكايات ألف ليلة وليلة التي صدرت في عشرة مجلدات وهي التي أهلته لنيل 

الوسام الذهبي من قبل مؤسسة الرسامني املستشرقني الفرنسيني عام ١٩٢٤

المنمنمة وهي فن عربي خالص

} لـــم يقلده أحد. هـــل ُقّدر حملمد راســـم أن 
يكون رســـام املنمنمات العربـــي الوحيد في 
القرن العشرين؟ كان من الصعب أن يتأثر به 
أحـــد. أصعب من التأثر برســـومه كان النظر 
إليـــه باعتبـــاره فنانـــا معاصرا. لقـــد تأخر 
الفنانـــون العـــرب في فهـــم مغزى مـــا فعله 
راســـم. فـــإذا مـــا كان الغربيون قـــد صنفوه 
فنانا استشـــراقيا فإن العرب لم ينظروا إلى 
فنـــه إال من جهة كونه محاولة الســـتعادة فن 
قدمي. لقد أحيطت جتربة محمد راســـم بقدر 
هائل من ســـوء الفهم. ما رّحب به الغرب كان 
مبثابة نوع من اخليال الفلكلوري بالنســـبة 
إلـــى العرب. ألهـــذا لم يتم االحتفاء براســـم 

عربيا؟

في حقيقته فإن راسم كان قد أحيا تقليدا 
فنيـــا عربيا كان قد عفا عليـــه الزمن. غير أن 
إحيـــاء ذلك التقليد كان يقـــع في قلب قضية، 
كان رسامو خمسينات القرن العشرين العرب 
قد اهتموا بهـــا وجعلوها قضيتهم املركزية. 
مـــا معنى أن يكون الرســـام عربيا؟ لقد وجد 
راســـم هويتـــه العربيـــة في فـــن املصغرات 
التزيينية، مثلما وجد شـــاكر حسن آل سعيد 
تلك الهوية في مـــا بعد في جماليات احلرف 

العربي.
مـــا لم يفهمـــه الكثيـــرون أن راســـم كان 
يقاوم عن طريق الفـــن. لقد فرض عليه ظرفه 
التاريخـــي ذلـــك النوع مـــن املقاومـــة الذي 
يتماهـــى مع قدرتـــه على أن يكون إنســـانيا 

في حلظة، تتعرض فيها اإلنسانية إلى خطر 
اإلبادة.

املنمنمـــة هـــي فـــن عربي خالـــص كانت 
خالصـــة تعبيرية لوجود جزائـــري خالص. 
”هنـــاك يقيـــم شـــعبي“ كمـــا لو أنـــه يرجتل 
جمالية، هـــي خالصة مـــا كان وما ميكن أن 
يكون. الرســـام الذي أقام جســـرا عبر تسعة 
قـــرون جنح فـــي أن يتخيل طريقـــا، ال تصل 
املاضـــي باحلاضـــر، بقـــدر مـــا جتعـــل من 

احلاضر مصفاة للماضي.
لقد رســـم محمد راســـم جنـــات متخّيلة، 
هي عبارة عن مشـــاهد متتـــزج فيها حكايات 
املاضي مبـــا ارجتلـــه الواقع مـــن حكايات، 

فكانت النتيجة فنا يرتقي بالواقع خياليا. 

محمد راسم يتجاوز مفهوم الفنان 

الشعبي، فقد تميزت معرفته بتحوالت 

الفن الحديث في أوروبا بالعمق 

واألصالة كان باحثا عن هوية تضع 

الفن في مساره التاريخي الصحيح 

وسط خيارات فكرية وفنية فرضها 

املستعمر الفرنسي ليمارس من 

خاللها تطبيع أحواله ثقافيا



} أصبحت المرأة في واقعنا الثقافي العربي 
تنتفض بل وتحتج-فـــي كل فرصة تتاح لها- 
إذا ما تم نعت كتابتها بـ“الكتابة النســـائية“، 
كأنهـــا ترفض االنتماء إلـــى أنوثتها بوصفها 
ًة تتنصل منهـــا بتوتر شـــديد، بينما هي  ُســـبَّ
تنتفض-فـــي األصـــل- ضـــد متخيـــل قيمـــي 
محافظ، وضد تصنيف يجعلها هامشـــية إلى 
جانـــب آداب أخرى موازيـــة أنصفتها كتابات 
مـــا بعد اســـتعمارية،  وبالتالي هي ال تتنصل 
من األنوثة وحسب، بل تخشى من ذلك الجيتو 
في  الذي يعزلها ويهشمها، ويجعل ”القوامة“ 
النص الذي يحمل جينات ذكورية على حساب 
أقـــل إبداعيـــة بوصفها  نصوص ”نســـائية“ 
”نصـــوَص المتعة“ على حد تعبير مســـتهجن 

للباحث عبدالله إبراهيم.
لكـــن بعـــض الكاتبـــات العربيـــات وهـــن 
يحتججـــن ضـــد تصنيـــف وهمـــي يخنقهن، 
بتخصيص فعل  متذمـــرات مـــن ”اتهامهـــن“ 
الكتابة في الكشف عن عوالم المرأة ومعالمها 
فقط، نســـين الوقـــوف برهة والتســـاؤل: من 
سيكتب عن المرأة ؟ من األقدر على الغوص في 
دهاليزها، هل يمكننا حقا أن نمنح الرجل مرة 
أخرى صالحية الحديث عنها بشكل نهائي من 
دون أن نتـــرك إمكانات أخرى للكتابة عنها من 
منظور المرأة نفســـها؟ أنكتفي فقط بالتهليل 
لبراعتـــه، مثلمـــا هللنا إلحســـان عبدالقدوس 
والطاهـــر وطـــار؟ هـــل أغرتنـــا لعبـــة الحكي 

بالوكالة؟
لكـــن المـــرأة الكاتبـــة وهي ترفـــض تلك 
الحـــدود والفروق الجنســـانية- تغـــرق عادة 
فـــي ذاتيتها، وكثرة بوحهـــا، ولوذها بضمير 
المتكلم، متحررة من كل خوف أدبي، ومنبهرة 
بمتعـــة الحكي فـــي ضـــوء النهار الســـاطع، 
خاصة بعـــد حكاياتهـــا الطويلة فـــي متخيل 
لياليها الشـــهريارية، ظلت فيه متســـترة لزمن 
طويل خلـــف األســـماء المســـتعارة كالكاتبة 
المغربيـــة زينـــب فهمـــي التـــي كانـــت تلقب 
وكاتبـــات أخريات ظللن  بـ“رفيقـــة الطبيعة“  
يتوسلن  بأســـماء ذكورية كي يدلفن إلى عالم 

اللغة والكتابة تماما مثلما فعلت جورج إليوت 
وجـــورج صاند. وهـــي المفتونـــة بالتفاصيل 
والبـــوح، ال تخشـــى مـــن االعتـــراف باتكائها 
علـــى خرائبها الداخلية، نكايـــة بزمن الغياب 
والصمـــت، لتفـــرض وجودها و تغتســـل من 
الصمـــت، والتربص، والمصـــادرة، والرقابة، 
وتجديـــد أواصـــر الصلة بجســـدها في ضوء 
رؤية أنثوية جديـــدة، واإلصغاء إلى تاريخها 
المقموعـــة،  وذاكرتهـــا  وتعثرهـــا،  الســـري، 
وال تخجـــل أيضا مـــن انكفائها علـــى آالمها، 
وهزائمهـــا، وانكســـاراتها كأّي عريش ينكفئ 
بحنـــّو رؤوم علـــى بعـــض ثمـــاره الناضجة. 
مهووســـة بتفاصيلهـــا فـــي مـــرآة البياض،  
ومنكتبـــة أحيانا بأحشـــائها ودفـــق دمائها، 
بوعي ذاتي ووجودي أنثـــوي، ومتدثرة عادة 
بترس الغموض كي تسلم من غزو األغيار، في 
ظل طابوهات دينية، وأخالقية، وسياســـية ما 
زالت تترصدها، لكنها في الواقع ال تستســـيغ 
التقوقـــَع الرحمي المغلـــق وال تحيا بال آخر، 
وتشـــتهي مباهَج طفولِة األشياء فاكهَة العالم 
المنغمـــر في تحـــوالت ضجيجـــه، تفاصيله، 

وإشراقاته.
وبوحهـــا هذا ليـــس جبنـــا أو هروبا من 
الواقع، وال  صادرا عن ضيق أفق أو محدودية 
الخبرات، وال تجاهال لقضايا إنسانية كفيلة 
بجـــرف متاريس أنانيتها، لكـــن كي تنكتب 
بمداد األنثـــى غيَر مداد الـمكـــر، والغواية، 
والكبـــت التاريخي، كي تصيـــر ذاتا، وليس 
موضوعا أو رمـــزا، مؤّمنـــة باألنوثة كقيمة 
إبداعيـــة تضاهـــي الفحولـــة، وكي تنســـُج 
ذاتيتها اللغوية بلمســـاتها األنثوية البعيدة 
عن تلك الجمل الشـــائعة التـــي هي من صنع 
الرجل، ومن جمل ثقيلة جدا متشدقة ال تصلح 
الســـتخدام المرأة، وال تستطيع من خاللها أن 
تكّيف أفكاَرها وخلجاتِها؛ ألنها ”صنعت وفقا 
لحاجات الذكر“، كمـــا عبرت  فرجينيا وولف، 
مؤمنـــة أنه ال وجود لحيـــاة خارجنا، وأنه في 
أغوارنـــا قد ُيحفـــر نفٌق مجهـــول يفضي إلى 

الحياة.
هي ال تحلم بالهيمنة والتحكم على مقاليد 
تلك اللغة التي تّم تذكيرها من طرف ابن جني، 
وتأنيثها من طرف نوال الســـعداوي فيما بعد 
في كتابهـــا ”األنثى هي األصل“، بل تأمل فقط  
المشـــاركة كذات فاعلـــة قادرة علـــى اإلبداع، 

بعدمـــا تـــم اغتيالهـــا مـــن الذاكـــرة الثقافية 
العربيـــة، ومحوهـــا بقلم نقدي ذكوري ســـطا 
علـــى اللغة كتابة وقراءة ونســـج الثقافة على 
منواله، وطرد المرأة من جمع المذكر السالم، 
وضـــّم إلى هذا الجمـــع كل مجنون أو حيوان 

أو طفل.
إن المرأة الكاتبة وهي تسرد خصوصيتها 
وفق رؤيتها األنثوية للـــذات والعالم، ال تأمل 
خندقتهـــا في كهف ضيق أحـــادي الرؤية، وال 
تقبـــل التهجيـــن، والتنقيص مـــن نصوصها 
نصوص  مقابـــل 
قيمـــة  ذات 
إبداعيـــة أكبر، 
تحلم  إنمـــا 
باالختالف، 
وبإضافـــة 
عيـــة  نو
للمشهد 

الثقافي العربي بل بالتفوق أحيانا.
 لكن لألســـف، فإن المـــرأة الكاتبة أحيانا، 
وهي تنتشـــي بعزلتهـــا وذاتيتهـــا، متباهيًة 
بنرجســـيتها، وبخصوصيتهـــا، وبتعددهـــا، 
وتقيـــم في محفـــل الجســـد بكل طقوســـّيته، 
وهمســـه،  وهدوئه،  وضجيجـــه،  وعنفوانـــه، 
وجنونـــه، قد  وتمـــرده،  وشـــغبه،  وفورانـــه، 
تســـتهويها لعبُة المـــرآة، وتنغمس في ذاتها 
بصـــورة ممجوجـــة، وتغرق في اســـتعالئها، 
ونرجســـّيتها، وتماهيها مع ذاتها، والحســـي 
فيها بشـــكل ســـطحي، وبالتالي قـــد يتماهى 
النقـــد مع ”األنثوي“ فيها على حســـاب جدية 

عملها كمبدعة.
وســـعيا إلـــى االختالف وترســـيخ مفهوم 
التعدديـــة، لن أســـقط في فـــّخ الخنثوية الذي 
دعت إليه فرجينيا وولف، اعتمادا على ثنائية 
الذكـــورة واألنوثـــة المتجذرة فـــي كل منهما، 
إشـــارة  ولن أدعو إلى ”التآلف األندروجيني“ 
إلـــى زواج يجب أن يتم داخل عقل الكاتب بين 
”المبادئ األنثويـــة والمبـــادئ الذكورية“، بل 
علـــى المرأة العربية الكاتبة أن تكتب  كامرأة، 
وتؤنـــث اللغة، والمعنـــى، والخطاب، وتصنع 
لنفســـها لغة تليـــق بخلجاتهـــا، ودفقها؛ ففي 
خصوصيتها قوتها، وفي هشاشتها جبروتها، 
حتى يتســـّنى لها أن تثبت نفسها كذات فاعلة 
وأّنـــه بإمكانها ”الكتابـــة“ ال المكاتبة بتعبير 
الجاحظ، الـــذي جعل الكتابة للرجل كشـــرف 
للمرأة كوســـيلة حســـية  وحـــق، و“المكاتبة“ 
لفتـــح عالقات العشـــق والّرفـــث، وأن تصرخ 
مثل جيني هيربكورت حين قالت ”ســـادتي ال 
أســـتطيع أن أكتب إال كامرأة بما أّن لي شرف 

كوني امرأة“.
 وفـــي األخيـــر، ال بـــأس أن يخـــّرا معـــا 
الكاتبـــة،  والمـــرأة  الرجـــل  أي  ســـاجدين،  
لإلبـــداع فقط، جوهر الـــذات والعالم، ولكتابة 
تؤنسن البياض، وتزوبع الحدود، وُتْسِقُط كّل 
التصنيفـــات الموروثة، والثنائيات المخترعة 
ذليلـــة مندحرة فـــي معركـــة التاريـــخ، كتابٌة 
تختلـــف عن الذات والعالم بل تتجاوزه، كتابة 
تنـــداح بحرّية حيـــث ال تخوم، حيـــث الهويُة 
األرحب التي ننشـــدها والتي نحلم بالفعل أن 

نمنحها لذواتنا.

* كاتبة من المغرب

} أغار من جرأة بعض الزمالء؛ في جلسة مع 
مخرج ســـينمائي (في إطـــار مهرجان غرناطة 
الســـينمائي) دخـــل المحاضـــر حامال كيســـا 
ورقيـــا بداخله زجاجة كحول وأخرج من جيبه 
منفضة ثم أشعل سيجارة ورشف من الزجاجة 

قبل أن يقول: مساء الخير.
انقـــّض عليـــه مســـؤول القاعـــة ونّبهـــه: 

التدخين ممنوع!
فما كان من المخرج سوى أن أعاد المنفضة 
إلى جيبه وحمل كيس الزجاجة والســـيجارة 

بين شفتيه وتوجه نحو باب القاعة.
ثار هرج فأعادوه.. قّدم مداخلة مفيدة وهو 

يدّخن ويجرع من زجاجته.
***

لو أعدت الرحلة لسرت في الطريق الذهني 
نفسه حامال أدوات الزمن إياه، على األغلب.

***
العديد من المنحوتات تنتظر أن أجعل لها 

وجودا، هي عندي.. أراها.
لكن، ال تأملوا كثيرا.

الوصول إلى واحدة منها قد يكفي.
***

قليل من يقـــرأ ما تحـــت كلماتي، بعضهم 
يفعل ويدهشونني.

ال بّد لي من مخبأ آخر.
***

قال باســـم: الناس يلحظـــون القتامة على 
أنفك. أجبته: هو أبرز ما عندي وال يســـتطيع 
تجّنب الشـــمس. فعّلـــق: هم يعرفـــون عن أّي 

شمس تتحّدث.
أضحكني.

***

عندمـــا عـــدت إلـــى طاولتـــي وجـــدت أن 
نيكـــول وضعت عليها وريقـــة وجدتها، وكنت 
استشعرت فيها ما يشبه القصيدة باإلسبانية.

عنوانها: ال أحد ينتظرني عند الفجر.
***

بفضل مســـاعي بعـــض األصدقـــاء وعلى 
الرغم مـــن إغالق الدوائـــر الحكومية أبوابها 
فـــي وجهي، اســـتطعت التســـّلل إلـــى ”دولة“ 
اإلسكان العسكري قرابة السنتين. وصلني أن 
مديره العام، اللّص البهلول يّدعي االستشعار، 
وألنني أعرف أن الحمقى سهل خداعهم تقّدمت 
منه بطلب تحريري من الدوام (بعد شـــهر من 
بـــدء العمل)، قـــرأ الطلب وبصـــق في وجهي: 
كيف يعني؟ أجبته بهدوء: هل بمقدورك قرض 
الشعر من الســـابعة صباحا إلى غاية الثالثة 

ظهرا ثم تتوّقف؟
ألقى جســـده على مســـند كرســـّيه الوثير 

وقال: أيلي! والله صحيح! ووّقع موافقا.
كانـــت المؤسســـة تعـــّد آنـــذاك حوالـــي 
الخمســـين ألف عامـــل، وكنـــت الوحيد الذي 

يداوم متى شاء.. والسيارة تحتي.
قّدمـــت اســـتقالتي عندما رأيت الســـرقات 
شبه شاملة. أجابني في ذلك اللقاء األخير: ما 

عندي ناس تستقبل! روح! مطرود!
طريد البلد أنا.

***
ليس مـــارك وحـــده من يكســـب مـــن هذا 
”الفيـــس�. وصلنـــي مبلـــغ لمـــا اختـــاروا من 
هذياني هنا وُنشـــر في الصحافة. المرأة التي 

نحن زوجها خّففت من تذّمرها.
***

ال إلـــه لي يســـعفني وشـــياطيني أنهكهم 
اللعب. ال بّد لي من أن أفعلها.

***
في ما يتعّلـــق بعالقة الرجـــل بالمرأة في 
إســـبانيا تعجبني مرتبة تعرف بـ“أصدقاء مع 

حّق اللمس“.

***
في نهايـــة األمر ال يدوم المرتزقة في مكان 
اســـتئجارهم، يغيبون أو يغّيبـــون، والروس 

منهم.
***

من فيلم أرجنتيني:
شـــاعر يعّلق قصائده على حبل الغســـيل، 
يطرق ليال باب جارته التي تروق له، ويسألها: 

هل تعيرينني كلمة؟ فقد نضبت لدّي.
***

قـــال أحدهم على هامش ندوة األمس: أكان 
من الضـــروري أن تقوم ثورة فـــي البلد لنعلم 

بوجود شاعر كنوري الجّراح؟
محّق في سؤاله.

***
هل حـــدث لكـــم أن خاطبكم حجـــر، قطعة 

حديد، خشبة..؟
يحدث لي كثيـــرا، لكنني أصمت خجال من 

عجزي.
***

في رحلـــة مدريد- غرناطـــة اليوم (خمس 
ساعات) تســـّليت بفيلمين أميركيين. كانا من 

األهمية بحيث أنني ال أذكر عنهما شيئا.
***

لطالمـــا أخـــاف مظهري األطفـــال. الحظت 
مؤخـــرا أنهم صاروا يبتســـمون لي.. كما النّد 

للنّد.
***

قلت لشـــقيق لي إن األخـــّوة ال تكفي، وإنه 
على اإلخوة أن يكونـــوا أصدقاء، فرّب صديق 

يغدو لديك أغلى من أخ تختلف معه.
عّلقـــت إحداهّن: ألن الصديـــق تختاره وال 

تختار األخ.
***

المحبـــة والتقديـــر اللذيـــن غمرنـــي بهما 
األصدقـــاء فـــي اإلمـــارات جعالنـــي أفّكر في 

العودة إلى مشغلي.

***
في فيلم للمخرجة البلجيكية شانتاألكيرمان 
(انتحرت مؤخرا) يســـأل يهودّي يهوديا آخر: 
هل فعـــل التغّوط فعل ذهنـــّي أم فيزيولوجّي؟ 
يصفن اآلخر قليـــال ويجيب: ذهنّي حتما، فلو 

كان فيزيولوجيا لفعله اآلخرون بالنيابة عّنا.
***
في بيتي.. منذ ساعة.

قضيـــت الليل عند ابني فـــادي في مدريد. 
وصله وأنا عنده فيديو ظريف: يســـألون رجال 
”من تختـــار لقضاء ليلـــة حمراء معهـــا: أِلف، 

زوجتك.. فصرخ الرجل: باء. باء. باء!“.
كونوا بخير.

***
كم أتمّنى أن تكتشفوا ابني باسم. يفوقني 

في كّل شيء.. بأسلوبه.
لن تجـــدوه على ”الفيـــس“. تعّلم االختباء 

مثلي.. عندما كنت شابا.
***

يدميني هذا العدد مـــن بائعات الهوى في 
الفندق الذي أنزل فيه.

ضحايـــا الحاجة. واألنكى أنـــك تتمنى أن 
يجدن من يدفع وأنت حبيس غرفتك.

يذّكرننـــي بعّمـــال ســـاحة عرنـــوس وهم 
ينتظرون من يستخدمهم.
***

اإلرهاب  اكتشفت دول العالم أن ”محاربة“ 
تجـــارة رائجة فراحت تتزاحـــم لصفنا بعد أن 

جعل النظام من سوريا امرأة مستباحة.
***

كنت أظّن أن توازن الكرة األرضية سيختّل 
مع خلّو سوريا من وزن أهلها.

يبدو أن ما من وزن لنا.
غبار تلعب به الرياح.

* نحات وكاتب من سوريا 
مقيم في غرناطة

} علـــى امتـــداد التاريـــخ البشـــري تعاضد 
الغزاة والقتلة والمستبدون في جبهة واحدة 
ضد الكتب والفكر وكشفوا بوسائلهم البشعة 
عن انحراف سلوكهم وهم يحرقون كتب اآلخر 
المختلـــف ويدمرونهـــا كطقس إلفنـــاء فكره 

ومحو وجوده بالحرق والتغييب.
اقتحمت قوات المارينز منزلي في صيف 
2006 بعد تحطيم األبـــواب المغلقة بحثا عن 
مســـلحين في الحي حيث يقع منزلي -وكنت 
أحضـــر مؤتمـــرا خـــارج العـــراق- ودمـــروا 
مكتبتي وهشموا حاسوبي والبيانو ومزقوا 
مخطوطاتي وسرقوا مقتنيات، ولسبب أجهله 

سكبوا الماء على األرائك والكتب المنثورة.
الغـــزاة  اقتحمـــه  الـــذي  بيتـــي  أدخـــل 
المتوحشـــون،أجد ابن رشـــد شـــاخصا على 
الرف األوســـط لمكتبتي التـــي تواجه الباب، 
أرى دموعـــا متحجـــرة فـــي مآقيـــه، أرى ابن 
طفيـــل يواســـي الجاحظ وهمـــا مرميان على 
األرائك مزقا مزقـــا، وأرى فريد الدين العطار 
يحاور عنقاءه بمنطق البوم، أرى شـــتاينبك 
يكظم غضبـــا، وأندريه جيد يحاور أبا نواس 
ويحتسيان ثمالة كأس عثرا على شرابها في 
خزانة منســـية، أرى مجلدات ألف ليلة طبعة 
بـــوالق تبحر في ماء انســـكب من المزهريات 
المحطمـــة، أنطوان دي ســـانت أكســـوبيري 
يجمـــع دمـــوع األميـــر الصغير فـــي إناء من 
الكريســـتال ويقدمـــه إلـــى حي ابـــن يقظان 

الهارب من أمه الغزالة إلى وحشة الحياة.
ويوكيو ميشيما ينتحر أمامي على مقربة 
مـــن حلمـــه اإلمبراطوري، والخيـــول الهاربة 
تعدو على ثلوج الربيع والجميالت النائمات 
يصحون على مـــوت كاواباتا، ويعيد ماركيز 
صياغة حلمه األيروتيكي بمراهقة نائمة تقلد 
جميالت كاواباتا وتحّول مســـار الهوى إلى 

سقطة فنية.
أبكي معهم على ما جرى، آخذ بيد إيزابيل 
الليندي وكورتازار وابن المقفع وأستورياس 
ونشـــكل جوقة لنســـلي األصدقـــاء الحزانى 
الذيـــن أســـقطهم المارينز عن عروشـــهم في 
مكتبتـــي، نضع أقنعـــة لشـــعراء التروبادور 
ولـــوركا  كيخوتـــة  دون  ونوقـــظ  الجواليـــن 
وبودلير والرصافـــي بضجيجنا ونحن نمثل 
مشـــهد القتلـــة يقتحمون بيتي بعـــد تحطيم 
األبـــواب ويشـــرعون فـــي إطالق النـــار على 
الشعراء ورموز آلهة ســـومر وأواني الزهور 
والشمعدانات والمصابيح والرسائل العتيقة 

وأقداح الشاي وأكواب أقالمي الخزفية…
… بعضنـــا شـــرع فـــي النحيـــب، آخرون 
انفجروا ضاحكين، بكى جليل القيســـى وهو 
يطوي أوراقا ويبللها بالدموع وينظر بعينين 
غائمتين إلى قلعة كركـــوك، ورقصت إيزابيل 
الليندي على أنغام التانكو التي عزفها فكتور 
جـــارا بأصابعه المقطوعة، ورأيت ابن رشـــد 
يمســـح دموعه بجبة الحالج، وأمين معلوف 
يضمد جراح ليون األفريقي، وكونديرا يسأل 

أنيتا ديساي:
– هل عانيت من متالزمة الهوية؟

تضحك أنيتا ديساي وترتب رداء الساري 
على كتفها األيمن وتشـــير إلى إدوارد سعيد 
وهو يقف خارج المكان، يقود أوركسترا غير 
مرئيـــة وتجلس إلـــى جانب أناييـــس نن في 
ركن المذكرات، وبينهما نســـائي الوحيدات، 
وتتهامـــس المرأتان بحديث ينضح منه عبق 

األنوثة…
األوراق المبعثـــرة تتراكض فـــي ممرات 
البيـــت يحركها تيار عنيف جـــارف من هواء 
يهّب عاصفا من النوافذ الواسعة التي تحطم 
زجاجهـــا، فتتناثـــر الكلمـــات والدموع على 
السجاد واألرائك البيضاء والموائد والوسائد 
الهندية المزخرفة بالمرايا، وترتطم الكلمات 
وبيـــوت  الرصـــاص  وأصـــوات  بالجـــدران 
العناكـــب والظـــالل المحفـــورة علـــى وجوه 
الســـاعات واألنفاس المتجمدة على الستائر 
ومونولوجاتي الحزينة المرابطة في الزوايا.
األوراق عاصفتـــي وقيامتـــي، تـــدور في 
أنحاء بيتي المســـتباح، وتطيح في جنونها 
باألقـــداح وتمثال آلهة الخصوبة، وكســـرات 
من صلصال ســـومري عليها تعاويذ ورموز، 
ويتحطـــم عنقـــود عنب مـــن حجر اليشـــب، 
يتهـــاوى عالم الذاكرة فـــي العصف، وتنهمر 
األغانـــي من الالمكان ويســـيح كل شـــيء في 
الغرف شـــبه طوفـــان يتعـــذر التحكـــم فيه، 
وتمتزج أصـــوات الرجال والنســـاء وصراخ 

الصغار بدمدمة االنفجارات..

* كاتبة من العراق تقيم في عمان
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حبر األنوثة ودم الكتابة

النساء واللغة واألفكار

شعب من الغبار

ما بعد المنحوتة ما وراء الكلمات

ابن رشد يمسح 

دموعه بجبة الحالج

الثقافي

إكرام عبدي

عاصم الباشا

ي

لطفية الدليمي

ه ري ى إ إل
المقموعـــة،  كرتهـــا 
كفائها علـــى آالمها، 
ها كأّي عريش ينكفئ 
ثمـــاره الناضجة.  ض
ـــي مـــرآة البياض،  
ائها ودفـــق دمائها، 
ـــوي، ومتدثرة عادة 
من غزو األغيار، في
القية، وسياســـية ما 
 الواقع ال تستســـيغ 
وال تحيا بال آخر،  ق
ألشياء فاكهة العالم 

ب ي و ق

ضجيجـــه، تفاصيله، 

جبنـــا أو هروبا من 
يق أفق أو محدودية
ضايا إنسانية كفيلة 
، لكـــن كي تنكتب
لـمكـــر، والغواية،

صيـــر ذاتا، وليس 
نـــة باألنوثة كقيمة
ولـــة، وكي تنســـُج

ها األنثوية البعيدة 
هي من صنع  التـــي
جدا متشدقة ال تصلح
ستطيع من خاللها أن

”صنعت وفقا   ألنها
رت  فرجينيا وولف، 
ـاة خارجنا، وأنه في 
مجهـــول يفضي إلى 
ي و رج

والتحكم على مقاليد 
من طرف ابن جني، 
لســـعداوي فيما بعد 
ألصل“، بل تأمل فقط  
اإلبداع،  قادرة علـــى

ل م و وي ه رؤي ق و
خندقتهـــا في كهف ضيق أحـــادي الرؤية، وال
تقبـــل التهجيـــن، والتنقيص مـــن نصوصها
نصوص مقابـــل 
قيمـــة ذات 
إبداعيـــة أكبر،
تحلم إنمـــا 
باالختالف،
وبإضافـــة
عيـــة نو
للمشهد

ب هويه
بصـــورة ممجوجـــة
ونرجســـّيتها، وتماه
فيها بشـــكل ســـطح
النقـــد مع ”األنثوي“

عملها كمبدعة.
وســـعيا إلـــى اال
التعدديـــة، لن أســـق
ى إ ي و

دعت إليه فرجينيا و
الذكـــورة واألنوثـــة
ولن أدعو إلى ”التآل
إلـــى زواج يجب أن
”المبادئ األنثويـــة
علـــى المرأة العربية
وتؤنـــث اللغة، والمع
لنفســـها لغة تليـــق
خصوصيتها قوتها،
حتى يتســـّنى لها أن
و ي و

وأّنـــه بإمكانها ”الكت
ى ي ى

جع الجاحظ، الـــذي
وحـــق، و“المكاتبة“
لفتـــح عالقات العش
مثل جيني هيربكور
أســـتطيع أن أكتب إ

ي

كوني امرأة“.
 وفـــي األخيـــر،
الر أي  ســـاجدين،  
لإلبـــداع فقط، جوهر
تؤنسن البياض، وتز
ر جو ع إلب

التصنيفـــات المورو
ذليلـــة مندحرة فـــي
ورو ي

تختلـــف عن الذات و
تنـــداح بحرّية حيـــث
و ن

األرحب التي ننشـــد
نمنحها لذواتنا.
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} الجديــد: حدثنا عـــن الظاهـــرة الجهادية، 
تحديدًا، التي تغزو سوريا اليوم بكثافة كبرى 
أكثر من أّي وقت مضى؟ ما الذي يمكن أْن تقرأه 
من مفهوم «األصولية» نفسه إذن، وبخاصة في 
ظـــل التخبط الكبير الذي ُيســـتخدم به عالميًا 

ومحليًا؟
عزيز العظمة: يشـــكل ســـؤالك هذا فرصًة 
جيـــدة يمكـــن من خاللهـــا االنتقال مـــن العام 
إلـــى الخاص. وهو أيضـــًا يمّثل فرصة إلعادة 
االرتبـــاط مع عالـــٍم أكثر ألفًة وقيمـــًة، وحامل 
للتاريـــخ، مـــن تلـــك الجيوش الخاصـــة التي 
تحمل ِحّســـًا غريبًا بالمكان، وللنظر كذلك في 
الترابط بيـــن هذين العالميـــن. إّن هذا العالم 
األكثـــر ألفًة هو أيضـــًا ذاك الـــذي يحّول عنه 
انتباهنا النشـــغالنا بعظائم األمور المداهمة 
لنا: عالم التقدم، عالم للمواطنين المسيحيين، 
عالـــم القضيـــة الفلســـطينية، عالـــم المجازر 
اإلسرائيلية المستجد في غزة. الحاصل ليس 
فقط تحويل االنتباه عن أمور الوطن والتقدم، 
ولكـــن أيضـــًا إّن أهـــوال الدواعـــش والنظام 
الســـوري مجتمعة تنادينا بإلحاح، ناهيك عن 
طمس اإلحساس والتمسحة تجاه مستوى من 
العنف تجاه األفراد والمجتمعات والممتلكات 
أصبح بمثابة الحـــوادث اليومية العادية. كل 
هذا بغض النظر تمامًا عن موقف أّي شـــخص 
تجاه حماس والتشكيالت اإلخوانجية األخرى 
وتفرعاتهم التي أخذت غـــّزة كلها رهينة، كما 
فعـــل حزب اللـــه بلبنـــان، يقايضـــون خطاب 
النصـــر المنّمـــق وبادي الوهـــن اليوم بمديح 
الدمار على حساب اآلالف واآلالف من األرواح.

مـــا هـــي األصوليـــة؟ لقـــد اكتســـبت هذه 
اللفظة معنًى اصطالحيًا يشـــير إلى أشخاص 
أو جماعـــات أو أمزجة وأهـــواء تنطوي على 
مفارقـــات تاريخيـــة وتســـتند إليها، وُتســـّلم 
ببدايات وتفتـــرض بدايات كاملة وناجزة (في 
معظـــم األحيان علـــى نحو خيالـــي) لجماعية 
معينـــة، أي األمـــة فـــي كال المعنييـــن: األمة 
الوطنيـــة والجماعـــة الدينيـــة (اشـــتراك في 
المعنـــى يقـــود إلى غموض عام وتشـــوش أو 
ازدواجية في العربية) أو الطائفة أو أّي شيء 
ُيتخذ على أنه جماعة طبيعية ما قبل سياسية. 

تتـــم مناقضة صـــورة هـــذا العصـــر الذهبي 
بصورة حاضر فاســـد منحط جاهلي. وأخيرًا، 
إن القيـــام بمحاولـــة إلعادة تكويـــن الحاضر 
على صورة العصر الذهبي واســـتئناف البدء 
السمة المميزة لهذه األصولية. تكمن المفارقة 
التاريخيـــة في افتـــراض أّنه يمكـــن الرجوع 
بالزمان إلـــى الـــوراء، وأّن التغير الذي حدث 
على امتداد أكثر من ألف سنة هو وهم أو على 
األقل قابل للـــرد وللدحرجة إلى الوراء. وليس 
من قبيـــل الصدفة أن كل الحـــركات األصولية 
التي تســـتولي على الســـلطة السياســـية أو 
تحاول الوصـــول إليها تحتاج إلى ممارســـة 
درجة هائلـــة من العنف ضد المجتمعات التي 
تســـيطر عليها، ذلـــك أنها تفتـــرض أن هناك 
جوهرا ما في هذه المجتمعات، جوهر بحاجة 
إلى إعـــادة النشـــأة ضد تحـــوالت التاريخ و 
ضد الواقع، وأن إعادة التنشـــئة هذه إنما هي 
عملية تقويم واستعادة لألصول القاّرة. سوف 
أحجم عن الحديث حول التقدم والنكوص في 

الوقت الراهن وقد أعود إليه الحقًا.
إّن هـــذا االتجاه متضّمن في جميع األديان 
التوحيدية، التي تشـــير إلى الكتب المقدســـة 
وإلـــى بعض الحوادث والِعبر والشـــخصيات 
أو  حقيقيـــة  كانـــت  ســـواء  الماضـــي،  فـــي 
متخيلـــة، كنمـــاذج إيجابية أو ســـلبية. ولكن 
حتى اإلصـــالح البروتســـتانتي، وعلى الرغم 
مـــن انتشـــار الدعوة إلـــى العـــودة الحصرية 
والشـــاملة إلى األصول في سياق الحكم على 
الحاضر، فقـــد كان من النادر جدًا وفي أقصى 
الهوامـــش فقط أْن يؤخذ هذا األمر على محمل 
الجد على صورة منهجية، المثال األفضل لذلك 
هو المملكـــة المعمدانية في مدينة مونســـتر 
علـــى  قامـــت  التـــي   (1535-1534) األلمانيـــة 
االحتذاء بتفاصيـــل العهد القديم الســـلوكية 
حذو النعل بالنعل والتي تتبّين فيها تناظرات 

أساسية مع رّقة أو موصل داعش.

بين اتجاهين

ليس هناك مســـلمون قبل عصـــر الحداثة 
يماثـــل  (الـــذي  اإلســـالمي  اإلصـــالح  أو 
البروتســـتانتية فـــي نقاطها األساســـية) قد 
ســـعوا إلى استمداد نظام سياسي من القرآن، 
هذا رغم أّن نصوصًا من القرآن قد استخدمت 
دومًا للجدال في كل أنواع المسائل، وإلضفاء 
الشرعية على هذه الحجة أو تلك في السياسة 
وفـــي غير السياســـة. إن أول من قام بذلك، أي 
باستالل نظرية سياسية ونموذج سياسي من 
القرآن بشكل منهجي كان سيد قطب، وإن أول 
من بنى نظرية شـــاملة ومتكاملة في السياسة 
كان األســـقف بوســـويه Bossuet (المتوّفـــي 
عـــام 1704)، واعظ الملك لويس الرابع عشـــر، 
وباني نظرية الحق اإللهي للملوك انطالقًا من 

األناجيل في عصر اإلصالح الكاثوليكي.
يحتـــاج المرء ألْن يمّيز بيـــن اتجاهين في 
ســـياق اإلشـــارة إلـــى األصولية اإلســـالمية، 
ينبغي دعوة االثنين بالســـلفية على كل حال. 
االتجاه األول كان إصالحيًا في تراث ســـلفية 
محمـــد عبده، الـــذي اعترف بواقع وشـــرعية 
التحول التاريخي، وسعى إلى مالءمة خطابية 
بين واقـــع التحـــّول ومناط األصـــول، ومنها 
أساســـا القرآن الذي نظر إليـــه بكونه منفتحًا 
على تفاســـير تتطور مع الوقـــت، أو باألحرى 

ذهـــب إلى أّن النص يمكن أن يفهم ضمنًا على 
هذا النحو الســـتيعاب المدلوالت األساســـية 

للحداثة.
وقد استمر هذا االتجاه عند دوائر واسعة 
من المثقفين والسياسيين واندمج في اإلسالم 
الرسمي (سعد زغلول وقاسم أمين وطنطاوي 
جوهري من أعضاء حلقة عبده المباشرة مثًال؛ 
األزهر الحقًا في أوضاع معينة، خصوصًا في 

عهـــد عبدالناصر) حيث أخذ يتطور في البالد 
العربيـــة األكثر تقدمًا، علـــى الرغم من أنه، أي 
إسالم الدولة، في العقود األخيرة اتخذ مواقف 
محافظة بشـــكل متزايد من أجل حماية أطرافه 
المنفتحة على أفكار أكثر راديكالية وأصولية. 
أما االتجاه الثاني الذي ابتدأ فعًال مع رشـــيد 
رضا، فهو ما يمكن أْن يســـّمى على نحو دقيق 
باألصوليـــة: وهنا فإّن الفهـــم الحرفي للقرآن 

(وغيره من النصـــوص المعتمدة) أو ما قارب 
هذا الفهـــم أو اّدعاه هو المبـــدأ الموجه، كما 
أّنـــه باعتبار هـــذا النزوع وهـــذا الهوى، فإن 
والقانونية  االجتماعية  والممارســـات  الواقع 
وغيرهـــا مـــن الممارســـات الفعلّيـــة تحتـــاج 
إلـــى أن تقـــّوم بحيث يتم لهـــا التطابق مع ما 

تـــم اختياره ليكون أصـــال، ال أْن يكون 
األمر بالعكس. وقد أقّر سيد قطب بهذا 

الصعود األصولي
األصولية والحداثة وانفجار المجتمعات

لست أنا ولكنها الريح

قصائد المضي وراء الظالل

شعرحوار

حمود حمود

نشيد أول

لسُت الذي رتَق األشياَء
ِمَن الجهِة الخطِأ،
ولكّنُه الذي قرفَص

كالجنيِن
في أحشائي.
" لسُت أنا،
ولكّنها الّريُح

." التي تعصُف ِفيَّ
لسُت أنا،

ولكّنُه الهباُء
الذي
يلفُظ

اسمي ...

تطريز بين السماء واألرض

وتعرفيَن كيَف ترسميَن بالحّناِء أشجاًرا، 
وكيَف تجعلينها عامــــرًة بالفصول. وتعرفيَن 
، ودوراَن المهّرِج  أيًضا: رقصَة األرنــــِب البريِّ
على نفســــِه. أوجاَع المياِه الفّوارِة، والّشــــفَة 
ا. ظلَّ المخبوِء ندواًة، والعطَر  المرشــــوفَة ُحّبً
الــــذي علــــى مهلــــِه يســــعى. وتعرفيــــَن كيَف 
تخمشــــيَن التّفاحَة، وكيَف تدّســــيَن السمَّ في 
العســــِل. وتعرفيَن كيَف تصعديَن باألســــماِك 
في معارجهــــا، وكيَف تهبطيَن فــــي وديانها. 
والمبنــــيَّ  والُمعتــــلَّ  الّصحيــــَح  وتعرفيــــَن 
للمجهوِل وما تكّســــَر في الجمــــوِع. وتعرفيَن 
الّليالــــي األلَف ومــــا بعدها، وأربعــــاَء الّرماِد 
وخميــــَس الحقــــول. وتعرفيــــَن كيَف تســــقُط 
الظــــالُل، وكيــــَف تشــــهُق في القميــــِص وردُة 

الصّبار، وكيَف يقطفها عاشٌق عجول.

ذهب الليل

ورفعُت الّسرَج
مسحوًال ِمن ذهِب الليِل

وَملتوًتا
بالحيِّ الَمْيِت
وملتوًتا

. بالمّيِت الَحّيْ
لم أرتْق ثوَبِك الخّالَق

ولكنَّ يدّيْ
كمنظِر ناٍر

نازلٍة في الريِح
تعدُّ األضالَع

وتضرُب باألبواِق َعلّيْ . . .

كرسّي وحيد

لم تُكِن الصورُة إّال باهتًة.
كأّنه ألبوُم حياٍة قديم.
كانت قد تكّدست خلَفُه

أشالُء كراٍس،
على بعضها
في الزاوية.

ولكّنُه—
في تجاويفِه،

وحضنِه الواسِع،
وأقدامِه التي في كّل اّتجاٍه،

طيُف ذكراَي
أنا
الذي
يّتكُئ

على طرِف الصورِة،
وحيًدا،

كألبوٍم قديم.

طبيعة صامتة

الذيَن رحلوا صوَب الّتالِل
يعرفوَن جيًدا

أّن الموَت في انتظارهم.
وضعوا أطفالهم 
في العرباِت

ثّم نحروا ثيرانهم.

السلمون األحمر

يطيُر الّسلموُن األحمُر.
يطيُر،

ثّم يزحُف
على رغوِة الماء.

عائًدا
إلى حضِن ُأّمِه.

ويطيُر،
رغَم أنِف الجاذبّيِة،

والدبِّ الذي يترّبُص.

الحوت األحدب

بعد صومِه الكبيِر،
في الّشمال،

يرقص الحوُت األحدُب.
ال شيَء على الماِء
غيُر ذيلِه الّسنداِن.
يرقُص، ثّم يلّتُف 

على نفسِه،
وحيدًا،

في الفقاعة الكبيرِة،
بين أسماِك الّرنجِة
التي تتهاوى

في جوفِه العظيم.

السمكة السيف

السمكُة الّسيُف.
على المنضدة.
وحدُه، البحُر،
يهدُر في خياشِم
صّيادها السّكير.

القاطور الصغير

ُيخفي في الماِء الُموحِل
َخْطَمُه.

عميًقا تخّوُض
قدُم الصّياِد
في الّطحالِب
التي تصعُد

حّتى الّركبتين.

ذباب أزرق

عنَد منحدراِت نهِر الّصحراء
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* شاعر من االردن

بشكٍل واضح، حين قال بالجاهلية وبالتكفير، 
كما أّن األشـــكال األصولية األكثر تقادمًا التي 
توســـعت في الثالثين ســـنة الماضية تندرج 
هي أيضًا ضمـــن هذا اإلطار. ولئن كان تنظيم 
داعش مـــن النمـــط األخيـــر، وكذلـــك بالطبع 
اإلخـــوان الوهابيـــون القبليون، فـــإن جماعة 
اإلخوان المسلمين (وخاصة منذ السبعينات) 
تدمج هذه النزعـــة الحرفية المتقادمة في فهم 
القرآن مع استعماالت اصطالحية مستمدة من 

اإلصالح اإلسالمي في القرن الفائت.

الشعور باألحقية في الحكم

يتضاعف األثر إن أضفنا عنصر الجهادية 
المقاتلـــة إلى هـــذا الخليط. بنيـــت الجهادية 
المقاتلة هذه على الشكلين التنظيميين اللذين 
ُأخذا عن اإلخوان (التنظيم السّري واالستعداد 
للقتـــل المرتبـــط بالتضحية والشـــهادة)، كما 
بنيـــت على التمـــدد الفكـــري والثقافي لجملة 
من المواقف اإلخوانية التي تّدعي للمســـلمين 
طبيعة معزّوة وســـجّية حصرّية وتاّمة التمّيز 
والتمايز من جهة، وتشـــير إلى الذات الفئوّية 
هذه، أي إلى جماعة اإلخوان المســـلمين، على 
أنها تجســـيد تاّم وحصرّي لهذه الطبيعة من 
جهة أخـــرى. يضاف إلى هذا نـــزوع اإلخوان 
تاليًا لسيد قطب إلى القول بالتكفير، ولشكري 
مصطفى للقـــول بالجهاد فريضـــة مغّيبة في 
المجتمع الجاهلي. ليس لهذا أّي ســـوابق في 

تاريخ المسلمين.
لدى اإلخوان، واإلســـالميين على العموم، 
شـــعور قوي جدًا باالســـتحقاق فيمـــا يّتصل 
بالســـلطة السياســـية ألنهـــم يعتقـــدون أنهم 
يمّثلـــون المجتمـــع عينه وبتمامـــه، المجتمع 
الذي فقد إلى حد كبير ســـبيَله حسب زعمهم، 
أي المجتمع الذي سوف يقومون هم بتقويمه 
وبإعادتـــه إلـــى ســـوية مزعومة لـــه. وهذا ما 
توّضح خالل فترة حكم مرســـي في مصر، أما 
نظيرهم التونســـي (النهضـــة) فقد أظهر قدرة 
أكبـــر على االتعاظ واالعتبار. إّن ما اتضح هو 
أّن الدعـــاوى هذه ليســـت لهـــا عالقة واضحة 
بالواقـــع. يواصـــل جهاديو اليـــوم اّتباع هذا 
الزعـــم بإصرار شـــديد وبدموّية اســـتثنائية. 
ليس فـــي هذا األمـــر تفّرد لإلســـالم: إن قرآن 
العنف والحق والتقويم شأن قديم ِقَدم األديان 
التوحيديـــة، وفي رســـائل وِعظـــات القّديس 
أوغســـطين بيانات بالغـــة الفصاحة على ذلك 
وحولـــه. في جميـــع الحاالت، وبغـــض النظر 
عـــن اســـتخدام أو عـــدم اســـتخدام مصطلح 
«الهجرة» لتحديد االنتمـــاء إلى هذه الجماعة 
أو تلـــك وموضعة الـــذات الناتجة عن الهجرة 
تلـــك خارج المجتمـــع القائم فعـــًال، فإن لدينا 
عالقة انفصال بين التصور والواقع، انفصام 
بيـــن هـــذه المجموعـــات وبيـــن المجتمعات 
التي تســـعى إلى تصحيحها وتقويمها، على 
الرغم مـــن اســـتخدام مفردات دينيـــة مألوفة 
بل وحميمية في بعـــض األحيان. ولهذا، فإنه 
من غير المســـتغرب أن قيام أنظمة إســـالمية 
يتطلب درجة غيـــر عادية من العنف، إنه عنف 
معلـــن يجلي االنفصـــال واالغتـــراب ويحتفل 
به، يضاف هذا إلى عدد من الســـمات األخرى 
المؤكـــدة على االنعـــزال والتمايز: هكذا، نجد 
تحـــوالت فـــي االصطالحات المســـتخدمة في 
الـــكالم ونمـــاذج غريبة من اللبـــاس وعناصر 
أخرى من المشـــهدية السياســـية التي تهدف 
أساسًا إلعادة تكوين الذوات الفردية والتنشئة 
االجتماعيـــة علـــى نحو كلّي، وهذا ما يشـــّكل 
هندســـة اجتماعيـــة على نطاق واســـع. لدينا 
جملة متكاملـــة من عناصر االبتكار الذاتي في 
تفاصيل اللباس والمظهـــر واللغة والمواقف 
والفكر والسلوك وفقًا لنماذج وهمية، بإصرار 
وتركيـــز على التنصـــل من العادات الســـابقة 
كاالستماع إلى الموسيقى والتدخين والشرب 
واســـتهالك المخـــدرات، إضافة إلـــى جوانب 
الحياة الطبيعية السابقة على انقالب األحوال 
هذا، فإّن هذا التشكل الذاتي الجديد الذي يراد 
منه جمالية متقادمة هو ضرب من الســـخرية 
الذاتية. وكم كان حســـين أحمد أمين على حق 
دون أن يكـــون معاديـــًا لإلســـالم أو علمانيًا، 
حينمـــا قال إّن ما هو حقـــًا غريب (بالنظر إلى 
التغيير علـــى مدى القرنيـــن الماضيين) على 
حياتنا هو الشـــريعة وليـــس القانون المدني 

الوضعي.

رقصات الموت

الجديــد: فـــي البدايـــة كنا نفكر مـــا الذي 
يحـــدث في «رقصات الموت» في ســـوريا، كما 
أطلقـــت عليها أنَت مرة، أريـــاٌف تقاتل أريافًا؟ 
وهذا علـــى اعتبار أّن معظم القوى الســـورية 
الفاعلة في هذه الرقصات تنحدر من األرياف.

لكْن هـــل من الممكـــن التوضيـــح أكثر ما 
المقصود بالضبط أّن األصولية ترتبط بالمدن 
ال األريـــاف؟ وهل هذه ظاهرة عامة في العوالم 
األصولية؟ وهل لهذا الكالم من عالقة حول ما 

ُيقال عن ارتباط اإلسالم بالمدينة؟
عزيز العظمة: ليســـت المسألُة أريافًا ضد 
أرياف بقدر ما هي هوامش ضد هوامش، وذلك 
في رقصات الموت في ظل تشـــبيح متبادل من 
قبـــل العديد من العناصر المنتمية إلى الفئات 
المهّمشة إلى درجة الرثاثة، البروليتاريا الّرثة 
بعبارة كانت دارجة أيام عّز الماركســـية. إنني 
ال أعـــرف بالتفصيل كيف صـــار حال األرياف 
بعد األزمة الزراعية في ســـوريا في السنوات 
القليلة الماضية خصوصًا (2008-2010) التي 
فاقـــم اإلهمـــال من أثرهـــا وفاقم منهـــا غياب 
الكفاءة عن الشـــخص الـــذي كان آنذاك وزيرًا 
للزراعـــة (عـــادل ســـفر) والـــذي عّين رئيســـًا 
لمجلس الوزراء الســـوري عام 2011. علينا أن 
نأخذ بالحســـبان أيضًا تصّرف عناصر األمن 
فـــي مفاصـــل نســـيج العالقـــات االجتماعية، 
العالقـــات  نســـيج  فـــي  الحـــال،  وبطبيعـــة 
االقتصادية، وخاصة االستيالء على األراضي 
وغيرها من الممتلـــكات بناء على هذا التبرير 

أو ذاك، وعلى امتداد حياة جيل كامل.
ما حـــدث في ســـوريا منذ بدايـــة الحراك 
قبل تحّولـــه إلى حروب أهلّية هـــو أن الكثير 
من العناصر الشـــبابية المتعلمة، المستقلين 
والواعدين مـــن المجموعات الشـــبابية، ممن 
كان لديهم المقدرة علـــى القيادة والعمل على 
إنتاج تماســـك سياسي ومعنوي وطني شامل 
ومنظور واســـع للحراك، قد تم التخلص منهم 
قتًال أو اعتقـــاال أو هجرة: أوًال، من قبل قوات 
أمـــن النظـــام (وأعتقـــد أن هذا كان سياســـة 
متعمـــدة وجزء من اســـتراتيجية أمنية هدفت 
إلى أن تتصدع ســـوريا إلـــى جزر أمنّية تغرق 
الحـــراك في المحلّية وتمنـــع التكامل الوطني 
عن الداخل)، والحقًا، من قبل القوى الجهادية 
التي حّلـــت محل هذه المجموعات الشـــبابية 
وفتكت بما تبّقى منهـــا أو امتصت القليل من 

بقاياها.
ارتبطت اإلســـالمية بشـــكل عام مع أشكال 
معينـــة مـــن العمليـــات التربوية وهـــذه، كما 
قلت ســـابقًا، مـــن منتجات التحديـــث. مواقع 
اإلســـالمية األساســـية كانت الفئات المتعلمة 
من الدرجة الثانية، من البرجوازية الصغيرة، 
والمتعّلمة تعليمًا تقنيًا على العموم والقاطنة 
في المـــدن، إضافة إلـــى مهاجريـــن جدد إلى 
المدن، وأنتلجنســـيا مدن صغيـــرة ومهنيين. 
كل هذه الفئـــات عانت من نفس االنســـدادات 
في التقـــدم إلى مواقـــع النخبـــة العليا، وهم 
دائمـــًا مرتبطـــون عائليـــًا أو باعتبـــار مكان 
المنشأ. وطالما أّن اإلسالمية تعتاش في واقع 
متناقض مغايـــر الدعاءاتها عن هـــذا الواقع، 
فإنها تتطلب جهدًا دؤوبًا من التمثل الداخلي 
للوهـــم، وبالتالـــي وضعيـــة تقّبليـــة لما هو 
غريـــب على الرغم من شـــيوع بعض مفرداتها 
وادعاءاتها المعيارية. اإلسالمية، من الناحية 
السوســـيولوجية، لهذا وألســـباب أخرى، هي 
أقل شـــيوعًا في الريف منه إلى المدينة، األمر 
نفسه يمكن تطبيقه على أيديولوجيات أخرى 
مثل الشـــيوعية: لقد تّم تعبئة فالحي ماو من 
قبل الحزب والدولة، والعديد منهم لم يكن (إذا 
ما تحدثنا سوسيولوجيًا) من الفالحين أو لم 
يعودوا كذلك. تعتاش اإلســـالمية على تدمير 
الثقافة اليومية الســـائدة. إّن نمط اإلســـالمية 
الذي نجده اليوم ســـائدًا، على عكس ســـابقه 
(على الرغـــم من أن كليهما إلـــى حد كبير من 
منشـــأ حضري) يزدهر في فتـــرة تعرضت فيه 
مؤسســـات التعليم الحديثة إلى االســـتنزاف 
واإلهمـــال، كما هو الحال في ســـوريا، ما أّدى 
إلى انحطاط المدارك على المستوى الوطني، 

وعزّز الظالمية والتخلف االجتماعي.

اإلسالمية والريف الذي لم يعد ريفا

لقد بدأت اإلسالمية باالنتشار في األرياف، 
كما أشرت ســـابقًا، عندما لم يعد الريف ريفًا، 
وعندمـــا أخضعـــت العالقـــات المحليـــة إلى 
عالقـــة شـــائكة بالمكان جاءت مـــع الجهادية. 
إّن الجهادية التي نشـــاهدها اليوم ليست فقط 
مولعـــة بالموت، بل إن لديها طقس موت ثمين 
تدعوه بـ«الشـــهادة». ثم إنها تشـــكك في حياة 
البشـــر وتتحفظ عليها، طالما أّن هذه الحياة 
وتلك الحيوات ال تتوافق مع الخيال الجهادي 
لما يشـــكل حياة مقبولة وصحيحة وإجبارية 
للبشر. إّن الحيوات السوّية في وضع الهجرة 
تقتضي خياًال هلوســـيًا تركب فيه صور بدئية 
راجعـــة إلى العصـــر الذهبي المزعـــوم، ومع 
فكرة الطليعة التي طرحها ســـيد قطب وحسن 
البنـــا قبلـــه؛ ال بل هناك البعـــض مّمن يعيش 
هوس صور الفتـــن والمالحم ودابق ويأجوج 
ومأجوج وفتـــح رومية. وتتـــم صياغة عملية 
لهذا كله بتوســـل لغة الشـــريعة، ويفترض أّن 
لهذه الرؤية الشرعية أن تكون بدهية وشاملة 

لكافة البشر الموجودين فعًال.
عـــن  واالســـتالب  التجريـــد  يكمـــن  هنـــا 
الممارسات االجتماعية حيث تعتزل الجماعات 
الجهادية البشر وتعزل نفسها، حاوية خليطًا 

كبيرًا من «المهاجرين والغرباء»، من القفقاس 
وبريطانيـــا وماليزيا جنبًا إلى جنب مع المال 
مـــن الخـــارج (ينبغي على المرء أن ال ينســـى 
أبدًا، مرة أخرى، أن الميليشيات أرباب عمل)؛ 
ويتفاعل هذا كله مع البنى المحلية التي ُتقِدم 
علـــى تحالفات محلية، والتـــي غالبًا ما تكون 
انتهازيـــة لـــكال الطرفين، تتضمـــن امتيازات 
محليـــة للجماعات المحلية وقدرًا من الحماية 
(حتى وإْن كانت هـــذه الحماية غير مؤكدة أو 
غير مستقرة) من عمليات النهب التي ترتكبها 
الجماعـــات الجهادية نفســـها، ســـواء أكانت 
محلية أو غريبة على حد ســـواء، و االستيالء 

على المرافق العاّمة.
في ســـياق القريـــة أو القبيلة فـــإّن المرأة 
التي تخطئ جنسيًا في كثير من أرجاء سوريا 
ُتعتبر مصدرًا للعيب والعار باعتبار اجتماعي 
وليـــس قانونيـــًا. كمـــا أّن معاقبتهـــا في ظل 
مثل هذه الشـــروط مرتبٌط بالشـــرف في سياق 
المحلية،  االجتماعيـــة  والعقوبات  العالقـــات 
وليـــس بنظـــام قانونـــي. إال أّن الجهادييـــن 
يتحدثون عن الحرام. وهنا يشار إلى األسلمة 
الّدابة فـــي مجتمعاتنا حينما يحـــّل «الحرام» 
بديًال عن «العيب»، هذا على الرغم من أنه يجب 
أْن أشـــير إلى أّن المفردات الدينية-القانونية 
التقنيـــة قـــد تغـــدو عاميـــة ودنيويـــة؛ هكذا 
نجد «يا حـــرام!» و«حرام عليـــك!»، ومثل هذه 
التعبيـــرات غيرها التي تشـــير إلى التعاطف 
والشفقة واللوم دون اإلشارة إلى الدين أو إلى 
الشـــريعة. إّن مثل هذين الســـجلين اللغويين 
االجتماعيين يعزز كّل منهما اآلخر، ويستبدل 
كّل منهما اآلخَر، أو يبقى متميزًا تمامًا، وذلك 

وفقًا للشروط.

ما الذي حدث؟

الجديد: اســـمح لـــي أن أنهي هذا المحور 
بهـــذه المالحظة التســـاؤلية. أليس هناك من 
اقتراب فيما قلته وبين ما كان يقول به إرنست 
غيلنـــر؟ أقصد على نحو محـــدد أّن األصولية 
تصعـــد من المدينة، بقوتهـــا والكاريزما التي 
تمتلكها في اإلحياء والبعث، من خالل العلماء 
والطهرانييـــن الذيـــن يلعبـــون دور مجـــددي 
الديـــن، وهؤالء يتحالفون مـــع أو هم باألصل 
منخرطـــون مع برجوازيـــات المدينـــة، إال أّن 
األصوليـــة هنا ال تكتســـب موطئ قـــدم إال من 
خـــالل عناصر لها من أهل الريف أو الهوامش 
أو اإلســـالم القبائلـــي… الـــخ، والذين يمثلون 

تعبيرات اإلسالم الشعبي؟
عزيز العظمة: ال، ليست المسألة تمامًا كما 
هي عند غيلنر، فرؤيتـــه غير تاريخية، كما أّن 
الُعنصَرين في نظرية البندول المشهورة التي 
قدمها هما من األنـــواع المثالية خارج الزمن، 
وقد بناهما على تأويـــل مبالغ به البن خلدون 
وإلثنوغرافيا المغرب المعاصر في آن، ثم َقّدم 
كليهما معًا في نموذج رؤية تفسيرية ال يمكن 
أْن تتوافق مع الحقائـــق التاريخية. وعمومًا، 
فإننـــي ال أحّبذ مثـــل تلك الرؤى التبســـيطية 
حول إســـالم النخبة وإســـالم العامة، وأبني 
مقاالتي على اســـتقراء الممارســـات المحلية 

المرتبطة بالزمان والمكان.
تقتصـــر مالحظاتي على التطـــورات التي 
جرت في القرن المنصرم، وهي ترتبط بشـــكل 
ملموس باتجاهـــات الحداثة، وخاصة صعود 
طبقة جديدة من األنتلجنسيا الحضرية، التي 
اســـتمّدت بعض مادتها البشـــرية من األرياف 
أيضًا على صورة غير مسبوقة تاريخيًا، وهذا 
التطور األخير تّم في ستينات القرن العشرين. 
أمـــا مالحظتي حول الهوامـــش، فهي مرتبطة 
بالعقديـــن أو الثالثـــة الماضيـــة، حيث عملت 
فيها الهوامش وكأنها مجردة عن المكان: إنها 
موجودة فيزيائيًا على أطراف المدن، بيد أنها 
غير منخرطة فـــي المدن التي تغيرت معالمها 
على نحو ســـريع جـــدًا؛ تتظاهـــر الضواحي 
الهامشية والعشوائّية بإعادة إنتاج العالقات 

االجتماعية لمناطق المنشأ...

هذا الحوار يصدر هذه األيام في كتاب عن "دار 
رياض الريس للنشر" في بيروت

ينشر الحوار باالتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كامال على املوقع األلكتروني Q

تحسين الخطيب

ل أأ نشش

يعّد املفكر الســــــوري عزيز العظمة، من املثقفني العرب القالئل الذين 
انشغلوا كليا بقراءة احلركات اإلسالمية ونقدها، ولم يتسامحوا يوما مع 
االجتاهات التي أرادت الهيمنة على احلياة العامة من خالل بســــــط مظلة 
فكرية دينية، ترى كما يقول العظمة، أن لها احلق بحكم الناس وتســــــيير 
حاضرهم ومســــــتقبلهم، وهو الذي رأى أن من اخلطأ احلديث عن وجود 
إشــــــكالية حول عالقة اٍإلسالم بالدميقراطية، على اعتبار أن الدميقراطية 
ال ميكن أن ُيفكر بها بأســــــلوب ديني، وأن هذه اإلشــــــكالية افتعلها بعض 
املثقفني العرب الذين أصبحوا في نهاية املطاف مبثابة الرديف للدعاوى 

األيديولوجية اٍإلسالمية التي روّجت لهذا األمر.
في هذا احلوار، الذي تنشره اجلديد مكّرسة بحثها في ملف ”حترير 
العقل“، يتعمق عزيز العظمة في حتليل السؤال: كيف يفّكر األصوليون؟ 
ويوظف من أجل هذا الكثير من الشواهد التفصيلية، الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية والتاريخية واجلغرافية، بعضها كان مشــــــغوال عليه بعناية، 
والبعض اآلخر، تنقصه الدقة، في رصد تكّون تلك الذهنية التي تســــــمى 

”اإلســــــالموية“، ويعترف أننا فــــــي حاجة إلى لغة جديدة مــــــا دمنا نتعامل 
ــــــرت وكأنها ال تســــــتحق النظر، وكأنها  ــــــدة، لطاملا اعتب مــــــع ظواهر جدي
مجّرد انحرافات عن الســــــوّية، مثل فشــــــل الدولة، والفاعلني السياسيني 
واالجتماعيني خارج نطاق الدولة، وبروز وتوسع نفوذ اجلهادية املتطرفة، 
مــــــن وقائع اجلزائر منذ أكثر من عشــــــرين عاما إلى وقائع أفغانســــــتان 
والشيشان والصومال واليمن وشمال أفريقيا والزرقاء والكرك، وصوال 
إلى الرقة واملوصل وأماكن أخرى. هناك ظواهر اجتماعية ُتناِظُر األخيرة 
ــــــة والقانونّية وغيرها من البنى  هــــــذه في خروجها على بنى النظام الدولّي

الرسمّية.
يقابل العظمة ما بني التطرف اإلسالمي واآلخر املسيحي، فيعتقد أن 
ما مياثل الفرق الدينية املشاكلة للجهادية اإلسالمية، في كل مكان، مترد 
تايبينغ في الصني مثال (1850-1864) وإقامة مملكة تايبينغ املســــــيحانّية 
الســــــماوية على األرض في ناجنينغ، حيث مورســــــت كل أشكال العنف 
ودرجاته (ومت الرّد أيضا بشكل كامل من قبل أعدائهم الصينيني وكذلك 

الفرنسيني والبريطانيني، على أســــــاس العني بالعني والسن بالسن)، ما 
خّلف عشــــــرين مليون قتيل. ويضــــــرب العظمة مثاال آخر في جيش الرّب 
ــــــى التوحش جزء ال يتجــــــزأ من إعادة  ــــــرا أّن التربية عل ــــــدا. معتب بأوغان

التنشئة االجتماعية للفرق اخلالصية هذه، ولسيناريو الفنت واملالحم.
إن شــــــكال جديدا من اإلســــــالم ما برح يطغى على الساحات العامة، 
ويلوث أيضا حتى بعضا من الفكر اإلسالمي السمح واملنفتح، من خالل 
ما يطرحه من تشــــــدد غير مسبوق وصل حدود التزمت الكامل املؤسس 

على القراءة احلرفية للقرآن.
حوار كثيف يغامر فيه عزيز العظمة بالتنبؤ شبه اليقيني بالغد، حول 
احلــــــروب املتعددة، األهلية منهــــــا وغير األهلّية، التي تدور في املشــــــرق 
ــــــي، ليخلص إلى أنه من غير املرجح أْن تكون قصيرة، أو أْن يظهر  العرب
حتّسن أو استقرار في الفترة القريبة القادمة. واألسوأ هو تقوية الوضع 
ــــــي، وتفاقم العمليات اجلارية على األرض، في نهاية املطاف، فإن  األصول

النتيجة ستعتمد على الفائزين. إذا كان هناك فائزون.

ليس من قبيل الصدفة أن كل الحركات 
األصولية التي تستولي على السلطة 

السياسية أو تحاول الوصول إليها 
تحتاج إلى ممارسة درجة هائلة من 

العنف ضد املجتمعات التي تسيطر 
عليها

إّن الجهادية التي نشاهدها اليوم 
ليست فقط مولعة باملوت، بل إن 

لديها طقس موت ثمني تدعوه 
«الشهادة». ثم إنها تشكك في حياة  بـ

البشر وتتحفظ عليها، طاملا أّن هذه 
الحياة وتلك الحيوات ال تتوافق مع 

الخيال الجهادي

عزيز العظمة بريشة الفنان مينبرت جوزفني فان ستوش

Q



الثقافي

األحد 142015/12/13 1144

اثار

} لـــم تتعـــرض منطقـــة فـــي العالـــم لظلم 
البحـــوث اآلثارية  وعنصريـــة، منذ ”ثـــورة“ 
أواســـط القرن التاســـع عشـــر، كما تعرضت 
حـــاول  والتـــي  العربـــي،  الخليـــج  منطقـــة 
الباحثـــون الغربيـــون علـــى الـــدوام التقليل 
من شـــأنها وافتـــراض أماكن أخـــرى لمواقع 
الحضارات القديمة الناشـــئة علـــى أرضها، 
كإيران ووادي الســـند، وذلـــك لغاية في نفس 
يعقـــوب! إذ أن إيجاد مكان للشـــعوب الهندو 
أوروبية بين حضارات العالم القديم، تماشيا 
مـــع ظهور النزعـــة المركزيـــة األوروبية، كان 
ولألســـف الشـــديد علـــى حســـاب الحقيقـــة 
العلمية التي بدأت المكتشـــفات الحديثة في 

دول الخليج العربية بتعريتها.
الســـومرية  األلـــواح  اكتشـــاف  فمنـــذ 
واألكاديـــة، والمســـالت اآلشـــورية فـــي بالد 
انشـــغل  وقراءتهـــا،  وتحليلهـــا  الرافديـــن 
الباحثـــون بتحديـــد مواقع دلمـــون وملوخا 
ومجان. فهـــذه األقاليم الثالثة، التي تشـــكل 
أرض البحر بالنســـبة إلى العالم السومري- 
األكادي، حسب الكثير من الدراسات اآلثارية، 
ُألحقت بأسماء بعض ملوك بالد الرافدين عند 

الحديث عن سعة ممتلكاتهم وعظمتها.
فهذا سرجون اآلكادي (حكم منذ عام 2334 
حتى 2279 ق.م) أعظـــم ملوك وادي الرافدين، 
يصفه نقش علـــى تمثال ُنحت بعد موته على 
األرجح بأنه ”ســـرجون ملك كيش انتصر في 
أربع وثالثيـــن حملة، وهدم المـــدن جميعها 
حتى شاطئ البحر، وعلى أرصفة آكاد أرسى 
السفن من ملوخا (Meluhha) وسفنًا من مجان 

وسفنًا من دلمون..“.

وهـــا هـــو ملـــك مـــن ملـــوك آشـــور، هو 
توكولتـــي نينورتـــا األول، والـــذي حكم منذ 
عام 1242 – 1206 قبل الميالد، يســـمي نفســـه 
”ملك ســـبار وبابل.. ملك دلمون وبالد ملوخا 
(Melukhkha).. ملك البحار العليا والسفلى.. 

ملك جميع الجبال والصحارى..“.
وكانت ملوخا ومجان مكانين أساســـيين 
في أســـاطير ســـومر إلى جانب دلمون. ففي 
نرى سفن  أســـطورة ”انكي ونينخورســـاج“ 
ملوخـــا التي تســـمى ماكيليـــوم تنقل الذهب 
والفضة إلى معبد اإليكـــور، معبد اإلله أنليل 
في نفر. ثم تذكر األسطورة كيف أن اإلله انكي 
نزل إلـــى أرض ملوخا وباركهـــا، ثم عاد إلى 

دلمون وطّهر أرضها.
ومع توالي أحداث األسطورة ومرض أنكي 
فـــي أعضائـــه الثمانية، تخلق نينخورســـاج 
من أجل أنكي اإللهيـــن نينتولال إلهًا لمجان، 

وإنشاك (انزاك) إلهًا لدلمو.
وقد تباينـــت آراء الباحثين وعلماء اآلثار 
حول مواقـــع ملوخا ومجان ودلمـــون تباينًا 
كبيـــرًا، وكٌل مـــن زاويتـــه. فقد جعـــل كريمر 
دلمون في إيران ثم في وادي الســـند، وجعل 
آخـــرون ملوخـــا، التي تقرن علـــى الدوام مع 
مجان ودلمون، عند مصب وادي الســـند ، أو 

في الحبشة والصومال.

نظرية إيران وبالد السند

أشهر من حدد بالد السند كموقع محتمل 
ألرض دلمـــون عالـــم الســـومريات صموئيل 
كريمر فقد وضعها بداية جنوبي غربي إيران، 
ثـــم عدل عن ذلـــك وجعلها في وادي الســـند؛ 
مســـتندًا إلى أن دلمون هي مكان ســـكن بطل 
الطوفان السومري زيوسودرا الخالد، وحيث 
تشـــرق الشمس، ولذلك ال بد أن تكون بحسب 
رأيه واقعه إلى الشـــرق من ســـومر، واستند 
كريمر على نصوص عثر عليها ليونارد وولي 
فـــي موقع أور في جنـــوب العراق، توضح أن 
دلمون مصدر للعاج الخام والعاج المشغول، 
باإلضافـــة إلى جملة قرائن حول قنوات الماء 
وطقوســـه في وادي الســـند، تجعلها محببة 
إلـــى اإلله أنكي، الذي جعلها طاهرة وباركها، 

بحسب أسطورة أنكي ونينخورساج.

وذهب بعـــض الباحثين إلى وضع مجان 
في إيران، إلى الشـــرق من عيالم والتي تمتد 
إلى جبال الهماليا، بســـبب الحديث عن أنها 
مصـــدر أخشـــاب الميســـو. ودعمـــوا وجهة 
نظرهم بـــأن النحاس الذي كانت تشـــتهر به 
مجان مصدره تلك المنطقـــة، حيث عثر على 
ورشـــات تصنيع البرونز في لورســـتان. أما 
ملوخا، فبحسب وجهة النظر هذه، فتقع إلى 
الشـــرق من مدينة جاسك على الخليج، وربما 
شـــملت جانبار وكوادار وباسني الواقعة في 
نهايتها الشـــرقية. إلى جانـــب كون منتجات 
ملوخـــا، التـــي وردت في األلواح الســـومرية 
واآلكاديـــة، مشـــابهة لمنتجـــات مجان وهي 
النحاس وخشـــب الميســـو والبصـــل وطير 
أســـمته المصادر المسمارية دارملوخا، وهو 
فـــي الغالب الطاووس الذي نـــراه على فخار 
هرابيـــا من وادي الســـند في شـــبه الجزيرة 

الهندية.
ومثـــل هذه الدراســـات واالســـتنتاجات؛ 
شـــجعت باحثـــة هندية تدعى روميـــال ثابار 
على دراســـة مواقع دلمون ومجـــان وملوخا 
من وجهة نظر المصـــادر الهندية، وتوصلت 
إلى نتيجة أن هذه األسماء ليست سومرية أو 
آكادية وليست لها أّي عالقة باللغة السومرية 
وأعطتها معاني من اللغة ما قبل الدرافيدية. 
واعتمدت أيضـــًا على أن فكـــرة المواد التي 
تتحـــدث عنها المصادر الســـومرية كالحجر 
الصابونـــي من موقع تبة يحيى، تشـــير إلى 
عالقـــة مع حضارة هرابيا من وادي الســـند. 
وكذلـــك النحاس وغيره من األدوات التي عثر 
عليها في العراق في طبقات العصر اآلكادي.

وتسترســـل الباحثـــة الهندية فـــي تعداد 
البضائـــع التي كانت تصل من ملوخا وتحدد 
مصادرها بدقة من المناطق الهندية كالعقيق 
والالزورد، إلى أن تصل إلى االســـتنتاج بأن 
 Proto) اســـم ملوخا هو اسم شـــبه درافيدي
Dravidian –) وهـــو باألصـــل ميلـــو كوكو أي 
النهايـــة القصوى والغرب، وبنـــاء على ذلك، 
فإن ملوخا تقع، بحســـب وجهـــة النظر هذه، 
إمـــا إلى الشـــمال أو الشـــمال الغربي لوادي 
السند، مستبعدة أن تكون المنطقة الساحلية 
لغرب الهند، أما مجـــان، فتضعها في جنوب 
الهند اعتمـــادًا على المواد التي كانت تتاجر 
بها مع العراق، مشـــيرة إلى أن اسمها باللغة 
مـــا قبل الدرافيدية مكون مـــن مقطعين: ”ما“ 
الـــذي يعني حيوان شـــبيه بالفيـــل، و“كان“ 
الـــذي يعني المـــكان، وبذلك يصبـــح المعنى 

مكان الفيلة.
كما ناقشـــت ثابـــار كون دلمـــون تقع في 
الســـند أيضًا مستشهدة بمبادالتها التجارية 
مع العراق وبوصفها بلد العبور، ثم ناقشـــت 
معنى اســـم دلمون باللغة مـــا قبل الدرافيدية 
والمكـــون مـــن مقطعين ”تيـــل“ أي األرض و 

”مان“ الطاهرة، أي األرض الطيبة الطاهرة.
ولكـــي تثبت ثابـــار وجهة نظرها بشـــأن 
هوية شـــعب ملوخـــا الدرافيديـــة أو ما قبل 
الدرافيدية، زعمت أن نصوص ســـومر وآكاد 
تصف شـــعب ملوخا بأنه شعب أسود اللون 
يشـــبه ســـكان أســـتراليا.. وهذا بحـــد ذاته 
تزويـــر للنصوص التي تصـــف أرض ملوخا 
ومجـــان بأنهـــا أرض الجبال الســـوداء (أو 
الداكنـــة)، وهو لون جبال عمـــان واإلمارات، 
المطلة على خليـــج عمان ومضيق هرمز، وال 
مجـــال لالجتهاد هنا بالزعم أن المقصود هو 
الرؤوس السوداء، أو األشخاص ذوو البشرة 
الســـوداء!، وكذلك يبـــدو مســـتهجنًا اعتبار 
البضائـــع التـــي يتاجـــر بها شـــعب ملوخا 
ومجـــان ودلمـــون هي مـــن منتجـــات ملوخا 
ومجـــان ودلمون، كما تحـــاول ثابار أن تؤكد 

حتى من الناحية اللغوية!
وال بأس من التذكير هنا بمسّلمة ال تؤخذ 

بنظـــر االعتبار فـــي وجهـــة النظر 

الســـابقة، وهـــي أن متاجرة شـــعوب دلمون 
وملوخا ومجان بمواد مســـتوردة من مواقع 
وادي الســـند الحضارية، هرابيا وموهنجو- 
دارو ولوثال، ال يعني بأّي شـــكل من األشكال 
أن أبنـــاء هـــذه الشـــعوب ينتمـــون إلى تلك 
المناطق، فمن الســـذاجة بمكان اعتبار مواد 
التجارة التي يعمل بها شـــعب ما، دليل على 
انتمائه إلى مكان استخراج تلك المواد، وإال 
جـــاز لنـــا أن نعتبر أن تدمر تقـــع في الصين 
كونهـــا كانت أكبر متاجـــر بالحرير الصيني 

قبل 2000 عام!

نظرية مصر والحبشة

ثّمـــة نظرية أخرى ظهرت في عشـــرينات 
وثالثينات القرن العشـــرين تقـــول إن ملوخا 
ومجـــان تقعان في مصر والحبشـــة، اعتمادًا 
على نصوص تعود للملك اآلشـــوري آشـــور 
بانيبـــال (679 – 630 ق. م) التـــي قـــال فيهـــا 
إّن أخاه المتمرد ضده شـــمش شموكين ملك 
بابل ثارت معه على الحكم اآلشـــوري شعوب 
آكاد والكلدانييـــن واآلرامييـــن وبـــالد أرض 
البحر، من العقبة حتى مدينة باب ساليميتي 
وملوخـــا. كما ذكرت حوليات هـــذا الملك أنه 
قطع الصحراء هو وجيشه ووصل إلى مجان 

وملوخا بعد 57 يومًا في طريقه إليها.
وأدى اقتران ملوخا ومجان مع العقبة في 
شـــمال البحر األحمر، وأخبار فتوحات آشور 
بانيبال في مصر إلى اعتقاد بعض الباحثين 
بـــأن ملوخا ومجان تقعان فـــي مصر، وليس 

في الخليج.
ورأى موســـل أن مدلول مجان قد توســـع 
فـــي األلـــف األول قبل الميالد فشـــمل منطقة 
كبيرة شملت مصر أيضا، فعنى هذا المدلول 
في النصوص اآلشورية، التي ترجع إلى 
األلف األول قبـــل الميالد، أن مجان هي 
طور سيناء واألقسام المتاخمة لها من 
مصـــر، أما ملوخـــا، فقد ُقصد 

بها الحبشة والسودان.
التناقضات،  هـــذه  وأمام 
الباحثيـــن  بعـــض  ظهـــر 
مدلوالت  تغيـــر  عن  فتحدثـــوا 

األســـماء مع الزمن، ففي العصـــر البرونزي 
كان مدلول مجان يشـــير إلى جنوبي الخليج 
العربـــي، أمـــا مدلـــول ملوخـــا فكان يشـــير 
إلـــى الســـاحل الشـــرقي للخليج مـــن إيران 
وبلوشســـتان إلى وادي السند، وفي العصر 
الحديدي تغير ليشمل سواحل البحر األحمر 

الشرقية شامًال الحبشة والسودان.

أدلة دامغة

أتـــت  النظريـــات،  تلـــك  عـــن  وبمعـــزل 
المكتشفات اآلثارية الحديثة لتثبت أن دلمون 
أو تلمـــون هي جزيـــرة البحرين، بأدلة مادية 
مهمة، ونقش مسماري عثر عليه في الجزيرة 
جاء فيـــه ذكر لـ“قصر ريمون عبـــد أنزاك إله 

دلمون من قبيلة أكاروم“.
وربمـــا كانـــت دراســـة بطـــرس بـــروس 
كورنويل األهم على هذا الصعيد. فباالستناد 
إلى مســـلة للملك اآلشوري ســـرجون الثاني 
(722-705 ق. م)، ذكـــر فيهـــا أن ملـــك دلمون 
أوفيري (أوبيري) يعيش على مســـافة تقرب 
من 90 بيرو (أي 180 ســـاعة)، في وســـط بحر 
شـــروق الشـــمس، أو البحـــر الســـفلي، قام 
كورنويـــل برحلة على ســـفينة شـــراعية من 
البصرة إلى البحريـــن، وتبين له من خاللها 
أن المســـافة قريبـــة جدًا مما ذكره ســـرجون 
الثانـــي. واألمر نفســـه يمكـــن أن يطبق على 

ملوخا، فالملك اآلشوري نفسه قال في وثيقة 
أخرى، إن مملكته بلغت مســـيرة 120 بيرو من 
سقي نهر الفرات في الخليج إلى ملوخا على 
ســـاحل البحر. وبما أن البيرو يعادل ســـاعة 
مضاعفـــة كما هو متفق عليـــه بين الباحثين 
باآلشـــوريات، فإن المســـافة بين شط العرب 
عند البصرة وملوخا تعادل مسير 220 ساعة.
أمـــا مجان فقـــد بـــات هناك اتفـــاق على 
أنهـــا تمثل أرض عمان بعد اكتشـــاف مناجم 
النحـــاس وورشـــات التعديـــن فـــي جبالها، 
وكذلك بعض النوعيات المحددة من األخشاب 
ومقالع الحجر الصابوني. ولم يعد هناك من 
يتحدث عن أن مجان أو دلمون يمكن أن تقعا 

خارج منطقة الخليج.
ومع ذلك  بقيت مشـــكلة ملوخا المرتبطة 
بمجان ودلمـــون برباط عضـــوي، قائمة، مع 
إصـــرار بعـــض األوســـاط األكاديميـــة على 
إبقائها أســـيرة وحيدة في وادي السند، على 
الرغم من أن األســـباب والقرائن التي سيقت 
لتدعـــم فكرة أنها تقع فـــي إيران أو في وادي 
الســـند، هي األســـباب والقرائن نفسها التي 
سيقت حول دلمون ومجان، فكيف سقطت عن 

األخيرتين وبقيت عالقة باألولى؟

األدلة المادية

يحاجج الكثير من الباحثين المتحّمسين 
لنظريـــة وقوع ملوخـــا في وادي الســـند في 
نفيهـــم ألي عالقـــة بين مليحـــة وملوخا، بأن 
آثار مليحة تنتمي إلى العصور الكالســـيكية، 
الهلنستية والرومانية، وال عالقة لها بالعصر 
البرونـــزي الذي يمثـــل فترة ازدهار ســـومر 
وآكاد، والنصـــوص التي تذكر ملوخا ومجان 

ودلمون.
ومع أن هذه المحاججة التبسيطية يمكن 
أن تؤخذ بنظر االعتبار أثناء النقاش العلمي، 
إال أنها ال تبرر بأّي شكل من األشكال ضرورة 
الزعـــم بأن ملوخـــا ينبغي أن تقـــع في مكان 

قصي، في وادي السند أو الحبشة.
وهنا ال بد من االنتباه إلى أن الحديث عن 
ملوخا في العصرين البرونزي والحديدي، ال 
يعبر عن مدينة أو ميناء معين؛ بقدر ما يعّبر 

عن بالد أو إقليم مترامي األطراف.
واالعتقاد القديم الذي ســـاد في ستينات 
وســـبعينات القرن العشـــرين؛ بخلّو أو ندرة 
مواقع العصر البرونزي الموازية لفترة نشاط 
سومر وآكاد في جنوبي الخليج، أثبت بطالنه 
مع اكتشافات الثمانينات والتسعينات للمزيد 
من مواقـــع العصـــر البرونزي فـــي المنطقة 
المحصورة بيـــن قطر وُعمـــان، أي اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الحاليـــة، وهـــي الموقع 

المرجح، بحسب اعتقادنا إلقليم ملوخا.
فباإلضافة إلى المواقع الشهيرة المعبرة 
عن هذه الحقبة الطويلة، والتي ســـادت شبه 
جزيرة عمان في بداية العصر البرونزي (3000 
ق.م)، كجزيرة أم النـــار وجبل حفيت وواحة 
هيلي في أبو ظبي، ووادي ســـوق بين مدينة 
صحـــار في عمان والعين فـــي اإلمارات، نجد 
في مليحة نفسها واحدًا من أكبر قبور العصر 
البرونـــزي وأغناهـــا باللقيـــات والفخاريات 
المنتجـــة محليـــًا أو المســـتوردة من جنوب 
شرق إيران أو بلوشستان، وهو ما يشير إلى 
أنه قبر أنموذجي من فترة أّم النار المتأخرة، 

أي من الفترة 2300 – 2100 قبل الميالد.

نظريات آثارية مفعمة بالعنصرية

دلمون وملوخا ومجان في إيران ووادي السند بدال من الخليج العربي

نحت عثر عليه في مدينة العني في االمارات

تيسير خلف

ينشر املقال باالتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كامال على املوقع األلكتروني ة@ ف ثق ة ش ة ق ف ق ش
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منحوتات قديمة من منطقة الخليج

لم تتعرض منطقة في العالم لظلم 

وعنصرية، منذ {ثورة} البحوث اآلثارية 

أواسط القرن التاسع عشر، كما تعرضت 

منطقة الخليج العربي، والتي حاول 

الباحثون الغربيون على الدوام التقليل 

من شأنها

أما مجان فقد بات هناك اتفاق على أنها 

تمثل أرض عمان بعد اكتشاف مناجم 

النحاس وورشات التعدين في جبالها، 

وكذلك بعض النوعيات املحددة من 

األخشاب ومقالع الحجر الصابوني



قضيةالثقافي

} فـــي العـــدد األّول من مجلـــة الناقد يوليو 
1988، التي كانت تصدر من لندن نشـــر الناقد 
األدبي صبـــري حافظ مقالة بعنـــوان ”األدب 
كانـــت المقالة ُتناقش  في محاكـــم التفتيش“ 
المعركـــة التـــي نشـــبت عقب ترجمة ونشـــر 
رواية الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا 
”َمـــْن َقَتَل موليرو“ التي ظهـــرت ترجمتها عن 
سلسلة روايات عالمية التي تصدرها ”الهيئة 
المصريـــة العامة للكتـــاب“، بـــدأت المعركة 
بمقالة الّســـيد الغضبان في جريدة ”الّشعب“ 
والتـــي يدعو فيهـــا إلـــى مصـــادرة الرواية 
والتحقيـــق مـــع مترجمها؛ لمـــا تضّمنته من 

تعبيرات خادشة للحياء.
ا  ولـــوال أن مؤلـــف الرواية ليـــس مصرّيً
لـــكان المدعـــي طالـــب بمثوله أمـــام القضاء 
المصري وتطبيق القانـــون عليه، وهو األمر 
الذي أحدث ســـجاًال عنيًفا وقتهـــا، حيث قام 
األزهر باعتباره الجهة المسؤولة التي يعمل 
فـــي إطار جامعتها الدكتـــور حامد أبو حامد 
مترجـــم الرواية بالتحقيق معه، وهو ما جعل 
أقالًما كثيرة تخرج وتدافع عن حرية التعبير 

إلخ..
لـــم تكـــن هـــذه الحادثـــة هـــي الحادثـــة 
الوحيـــدة فقـــد أورَد الدكتور صبـــري حافظ 
نمـــاذج ُمختلفة فـــي مقالته، فقد تكـــّرر األمر 
مراًرا وبصيغ ُمختلفـــة على حّد قوله َوصلت 
من دعاة الظـــالم والتكفيريين إلـــى االعتداء 
الجسدي كما حدث لمسرحية في قرية ”كودية 
الســـالم“ فـــي الصعيـــد فاقتحموا المســـرح 
بالجنازير وأراقـــوا الدماء بدعوى مخالفتهم 
لتعاليم اإلســـالم في العرض المســـرحي، أو 
الترهيب والتهديد كما حدث في ندوة عقدتها 
جامعة المنيا لالحتفال بمهرجان عميد األدب 
دون المســـرح الذي  العربي، فاقتحم المتشـــدِّ
كنـــت تقام عليه الندوة فـــي الجامعة، وقاموا 
بترويع الحاضريـــن والمتحدثين بل وتكفير 
ك  كل «الذين تحّلقوا حول اسم الكافر والمتشكِّ
طه حسين»، ولوال إصرار الناقد محمود أمين 
العالم الـــذي كان يتحّدث باســـتكمال حديثه 
صارًخـــا «لن أبرح هـــذا المنبر حتى لو جرى 
دمي فوقه، وســـأوصل كالمي حتى الّشهادة» 
لكانوا حققوا ما ابتغوا من اقتحامهم الحرم 

الجامعي، باالنتصار على حرية الفكر.

الخروج عن اآلداب العامة

في عام 2001 شـــهدت مصر أزمة الروايات 
الثالث وإن كانت فـــي الحقيقة أربع روايات، 
فقـــد بـــدأت األزمة بصـــدور الطبعـــة الثانية 
لروايـــة حيد حيدر ”وليمة ألعشـــاب البحر“، 
عن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة وإن كانت 
الطبعـــة األولـــى خرجـــت فـــي القاهـــرة عام 
1988، دون أزمـــة أو حتى لم يشـــعر بها أحد، 
لكـــن اســـتغل أحد أعضـــاء الحـــزب الوطني 
األزمة خاّصة بعدما صّعدت جريدة الشـــعب 
األزمـــة فخرج طـــالب جامعة األزهـــر وقاموا 
بمظاهـــرات في المدينـــة الجامعيـــة انتهت 
بقطعهم للطريق العام وصدامات بين الّطالب 
وبيـــن قوات األمـــن، نتج عنها أعـــداد كبيرة 
ِمـــن الجرحى وتدميـــر المباني وعـــدد كبير 
من الّســـيارات، وتبّين مشاركة بعض أعضاء 
هيئـــة التدريس في التحريض ومنهم قيادات 
في الحزب الوطني (الحاكـــم) وقتها. وكانت 
فحـــوى االتهـــام للرواية «أنهـــا احتوت على 
مســـاس بالذات اإللهية وخـــروج على اآلداب 
العامـــة»، وكانـــت تصريحات وزيـــر الثقافة 
فاروق حســـني آنـــذاك خالل األزمـــة منحازة 
تماًما إلى حرية التعبير، كما شـــّكل لجنة من 
أبرز ُنقاد األدب جاء تقريرها في جانب نشـــر 
الرواية، وانحازت إلى الوزير كثرة غالبة من 
المثقفين، وانتهى األمر بإغالق حزب العمل، 
كتأكيد النتصـــار حرية الفكـــر واإلبداع على 
خفافيـــش الظالم. لكـــن بعد أزمـــة الروايات 
الثـــالث (”أحـــالم ُمحّرمـــة“ لمحمـــود حامد، 
لياسر شعبان،  و“أبناء الخطأ الرومانســـي“ 
و“قبل وبعد“ لتوفيق عبدالرحمن) تغّير األمر 

تماًما بعد االتهامـــات التي وجّهها عضو في 
جماعة اإلخوان الُمســـلمين للروايات الثالث، 
إذ رأى أّنهـــا تنتهـــك اآلداب العامة بمشـــاهد 
وألفاظ خادشـــة، وقّدم استجواًبا في مجلس 
الشعب لوزير الثقافة المصري في ذلك الوقت 
فاروق حســـني، وبناًء عليـه تمت المصادرة، 
مـــن دون أن يحّرك الوزيـــر المخّول به الدفاع 
عن المبدعين وحرية التعبير ساكًنا كما فعل 
في أزمة وليمة ألعشـــاب البحر، هنا تغّير أمر 
الوزيـــر وغلب على حديثه الخروج عن اآلداب 
العامة، وحماية المجتمع المصري الُمحافظ 
–بطبيعتـــه- وحمايـــة الّســـالم االجتماعـــّي، 
وخاصـــم الوزير جـــزًءا كبيًرا مـــن المثقفين 
ر موقف  الذين أّيدوه في المـــّرة األولى، وتغيُّ
الوزير كان راجًعا لتّغير الموقف السياســـي 
الـــذي َهاَدَن جماعة اإلخـــوان في هذه األزمة، 
على عكس المرة الّســـابقة، بل أقال القائمين 
علـــى أمر السلســـلة وهـــو ما يعـــدُّ انتصاًرا 
لمحاكـــم التفتيـــش التـــي رضخ لهـــا الوزير 
واستجاب ألكثر مما طلبت، فقد اعتبر الوزير 
في تصريح له لجريدة الشـــرق األوسط وقتها 
أن إصدار ”هذه الروايات التي تســـتخدم لغة 
ســـوقية في وصف المشـــهد الجنســـي َقَصَد 
منهـــا إثـــارة أزمة فـــي المجتمـــع المصري، 
وإّن َمـــن يكتـــب ُمدافًعا عنها فـــي الصحافة 
هـــم يســـاريون ال يقف إلـــى جانبهـــم أحد“. 
وقد بـــّرر وقوفه إلى جانب المثقفين في أزمة 
رواية ”وليمة ألعشـــاب البحر“ كان سياســـًيا 
بحيـــث أن األزمة كانت مفتعلة ـ حســـب قوله 
ـ ومدفوعـــة مـــن الخـــارج، ولكّنـــي وقفت في 
مواجهتهم في األزمـــة الحالية ألنها داخلية، 
ويقع على مسؤوليتي كوزير الدفاع عن القيم 

واألخالق االجتماعية.
باألمس القريب نهاية شـــهر أكتوبر 2015 
المنصـــرم، تّمـــت إحالة الكاتـــب والصحفي 
أحمد ناجي إلى الجنايات هو ورئيس تحرير 
أخبار األدب األســـتاذ طارق الطاهر بتهمة أن 
الروائي انتهك اآلداب العامة بنشره مقاًال في 
جريـــدة أخبار األدب (وإن كان في األصل، هو 
فصـــل من رواية بعنوان ”اســـتخدام الحياة“ 
نشرت في عام 2014 عن دار التنوير). الغريب 
أن العدد الذي جاء فيـــه الفصل ُعني بأفضل 
عشـــر روايات إيروتيكية فـــي تاريخ الرواية، 
لكن االتهام شمل أحمد ناجي بصفته صاحب 
المقـــال ورئيس التحرير الـــذي لم يقم بدوره 
في المراجعـــة والتدقيق كما جاء في عريضة 
الدعـــوة، التي شـــملت أيًضا أنه ”نشـــر مادة 
كتابيـــة نفث فيها شـــهوة فانية ولـــذة زائلة 
وأّجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا 
لحرمة اآلداب العامة وحسن األخالق واإلغراء 

بالعهر خروجا على عاطفة الحياء“.

محاكم تفتيش مسيحية

لم تقتصـــر محاكم التفتيـــش على رجال 
الديـــن اإلســـالمي أو المتشـــددين منهـــم بل 
انضم إليهم متشـــددو الدين المسيحي، وهو 
مـــا ظهر واضًحا إثر نشـــر الدكتور يوســـف 
التـــي حصلـــت  زيـــدان روايتـــه ”عزازيـــل“ 
علـــى البوكر فـــي 2008، فهاجم رجـــال الدين 
المســـيحي الرواية ألنهم وجدوا فيها إحياء 
لتـــراث مهّمش هـــو التـــراث الهرطوقي الذي 
اختلفت الكنائس القديمة الشـــرقية والغربية 
مع دعاته، وأيًضـــا انتقادهم ألفكاره الجريئة 
التي تخالف العقيدة المسيحية التي يؤمنون 
بها، وهو ما أدخله في ســـياق محاكم تفتيش 
دينيـــة، وصلت به إلى ســـاحة المحاكم، وهو 
األمر الذي تجاوز «عزازيل» بعد صدور كتابه 
«الالهـــوت العربـــي»، حيث وجهـــت إلى هذه 
المرة تهـــم ازدراء األديان الثالثة، التوحيدية 

أو الكتابية أو اإلبراهيمية.
اســـتدعت هذه األحداث محاكم التفتيش 
إلـــى الذهـــن بعد حصـــول األديـــب المصري 
إبراهيـــم عبدالمجيـــد مؤّخـــًرا علـــى جائزة 
الّروايـــة العربّية كتارا عـــن روايته «أداجيو» 

التي
صـــدرت طبعتها عـــن دار نهضـــة مصر، 
فمـــا إن أعلنت أســـماء الفائزْيـــن المصريْين 
في الجائـــزة، وهما إبراهيـــم عبدالمجيد في 
فئـــة الروايـــة المطبوعـــة وســـامح الجباس 
عن فئة الرواية المخطوطـــة عن رواية «حبل 
قديم وعقدة مشدودة» حتى خرجت األصوات 
المهاجمـــة للفائزْين بـــل وصلت إلى أن نادت 
الكاتبـــة المصرية ســـلوى بكـــر، كما جاء في 
التحقيـــق الـــذي تضّمـــن رأيها فـــي جريدة 
الوطـــن المصريـــة، مطالبـــة المجلس األعلى 
للثقافـــة (دون أن توضـــح جهـــة اختصاصه 
بالمســـألة) «بالتحقيق القضائـــي مع الكّتاب 
الـ240 كلهم بل وســـحب الجنســـية المصرية 
منهـــم» وإن كانت في تصريحـــات أخرى لها 
في البوابة نيـــوز نفت هذه التصريحات، أما 
الشـــاعرة فاطمـــة ناعوت فقد َشـــَطَح خيالها 
إلـــى مناطق بعيـــدة حيث قرنت بيـــن العداء 
المؤقـــت والعداء االســـتراتيجي ووضعتهما 

في ســـلة واحدة حيـــث قالـــت «عداؤنا لقطر 
يفوق بمراحل عدائنا إلســـرائيل ألنها خانت 
ميثـــاق العـــرب ومثلما نرفـــض التطبيع مع 
إســـرائيل نرفـــض التطبيـــع مع قطـــر التي 
ســـّخرت جزيرتهـــا ودوالراتها ومســـابقاتها 
إلخضاع مصر، ولألسف هناك 200 ممن أطلق 
عليهم أدباء شـــاركوا في تلك المهزلة». وهذه 
المصـــادرة هي ما يعيد األذهـــان إلى محاكم 
التفتيش لكن هـــذه المرة من قبل األدباء إزاء 
بعضهم البعض. التفكير في تهافت الكثيرين 
فـــي التقديم لجائـــزة كتارا رغـــم وجود أزمة 
سياسية بين مصر وقطر، وخروج الكثير من 
المثقفيـــن في مظاهرات تديـــن تصرفات قطر 
بانحيازها لإلخوان المســـلمين، يســـتوجب 

إعادة التفكير في مفاد حكاية
رويت من قبـــل «أن واحًدا مـــن الجمهور 
كان قد ســـأل (يوســـف إدريس) -في ندوة من 
ندواته- أيهما أســـبق من اآلخر تلبية لحاجة 
اإلنســـان: الخبـــز أم الحريـــة؟! فرد يوســـف 
إدريس قائال: الحرية؛ ألّنها الســـبيل الوحيد 
أمامـــك للحصـــول على الخبز». قـــد يبدو في 
كثير من األحيان الكالم مجرد كالم، لكن يعجز 

عن الفعل إذا ما تصادف مع قوت يوميه.

محاكم تفتيش عربية

تأتـــي حكايـــة الروائي الجزائـــري كمال 
داوود الـــذي يكتب عمـــوًدا يومًيا في جريدة 
بالفرنســـية)  (الصادرة  دوران»  «لوكوتيديان 
وصاحب روايـــة «مورســـو.. تحقيق مضاد» 
وهـــي روايته األولـــى وقد حققـــت نجاًحا ال 
ـــَحْت للفوز بجائزتـــي الغونكور  ُينكـــر، فُرشِّ
والرونـــودو، وترجمت إلـــى 15 لغة ليس من 
بينهـــا اللغـــة العربيـــة، لتبين كيـــف أّن فكر 
الُمصـــادرة ومحاكم التفتيش هما المهيمنان 
على العقليـــة العربية. فما إن حّل ضيًفا على 
القنـــاة الفرنســـية الثانية في حلقـــة ”لم ننم 
بعد“ حتى َأطلَق عّدة تصريحات مثيرة تتعّلُق 
بموقفه مـــن قضايا اللُّغة والديـــن واالنتماء. 
ومن هذا إجابته عـــن وجود هوية عربية قال 
«أنا لم أشـــعر بنفســـي يوًما عربًيا»، وكشف 
أن ”هذا الحديث عادة ما يســـبب له تهجمات 
ضد شـــخصه“، ليؤكد أنـــه ”جزائري وليس 
عربيا“ ألن العروبة ليســـت جنســـية، واعتبر 
أن ”العروبة احتالل وسيطرة“. أما عن موقفه 
ا في بداية  من الدين فاعترف بأنه كان إسالمّيً
شـــبابه بســـبب غياب بدائل أيديولوجية أو 
فلسفية تطرح أمام الفرد الجزائري، وأضاف 
أن ”الّشـــاب الجزائـــري يجد نفســـه مجبوًال 
على اإلســـالموية منذ صغـــره باعتباره فكًرا 
ا“، وقـــال إن «عالقـــة العـــرب بربهم  شـــمولّيً
هـــي مـــن جعلتهـــم متخلفيـــن» أثـــارت هذه 
التصريحـــات هجوًمـــا شرًســـا عليـــه وصل 
بخـــروج فتـــوى من مســـؤول تنظيـــم جبهة 
عبدالفتـــاح  بالجزائـــر  الّســـلفّية  الصحـــوة 

زيراوي حمداش «بتكفيره والمطالبة بإعدامه 
علًنا» وهذه الفتوى حســـب ردود فعل الواقع 
الثقافي الجزائري تعيد األذهان إلى ســـنوات 
التســـعينات التي لم يندمـــل جرحها بعد كما 
عّبـــر الصحفـــي والّروائـــي بشـــير مفتي في 
تصريحه للجزيرة نت، ولم تكن دعوة خّداش 
إزاء داوود هي الوحيدة فقد ســـبقتها دعواٌت 
أخرى كثيرة كان أبرزها دعوته عام 2013 إلى 
إحراق كتب وُمؤلفات أدونيس بتهمة اإللحاد 

أيًضا.
األغرب في قضية خداش ـ داوود أن كثيًرا 
من الُكّتـــاب والُمثقفين انحرفوا بالنقاش إلى 
الحديث عن روايته و«ُمســـتواها» و«الجهات 
الُمريبـــة» التـــي احتفـــت به في الخـــارج في 
نســـيان شـــبه تام لجوهر القضيـــة الُمتعلقة 
بُمواجهة الكلمة بالســـيف كما ذكر الصحفي 
الجزائـــري أحمد دلباني فـــي مقالته عن هذه 
القضية والتي أحالها حســـب عنـــوان مقاله 
اديكالـــي وخيانة  إلـــى «توّحش اإلســـالم الرَّ

الُمثقفين».
محاكـــم التفتيش في األدب العربي قديمة 
وربما تســـتدعي في الذهن قضية طه حسين 
وكتاب الشعر الجاهلي عام 1926، أو حتى ما 
أثير في أزمة ترقيـــة الدكتور نصر حامد أبو 
زيد التي انتهت إلى التفرقة بينه وبين زوجته 
الدكتـــورة ابتهال يونس، وتبعـــات القضية، 
إلى قضية ألف ليلـــة وليلة ومصادرة الكتاب 
وغيرها.. لكن الجديد أن محاكم التفتيش هذه 
المرة ال تقتصر على رجال الدين اإلسالمي أو 
حتى المســـيحي كما في حالـــة زيدان، وإنما 
ضمت فئة جديدة من المحتســـبين هم األدباء 
أنفســـهم الذيـــن يشـــهرون التهم فـــي وجوه 
زمالئهـــم كما جاء في دعوى ســـلوى بكر ضّد 
موا في جائزة كتـــارا، وهو األمر الذي  َمـــْن قدَّ
يدعو للحيرة والتســـاؤل عـــن عالقة المثقف 
بالمثقـــف، التي تصل في أحـــد وجوهها إلى 

اعتبارها خيانة من المثقف لزميله.

* كاتب من مصر

األدب في محاكم التفتيش

العداء األصولي لألدب لم يتوقف يوما

من أعمال الفنانة السودانية أمل بشير

ممممممدوح فراج النابي
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لم تقتصر محاكم التفتيش على 

رجال الدين اإلسالمي أو املتشددين 

منهم بل انضم إليهم متشددو الدين 

املسيحي، وهو ما ظهر واضًحا إثر نشر 

يوسف زيدان روايته {عزازيل} التي 

حصلت على البوكر في ٢٠٠٨

محاكم التفتيش في األدب العربي 

قديمة وربما تستدعي في الذهن 

قضية طه حسني وكتاب الشعر 

الجاهلي عام ١٩٢٦، أو حتى ما أثير 

في أزمة ترقية نصر حامد أبو زيد التي 

انتهت إلى التفرقة بينه وبني زوجته 

ابتهال يونس

} أن نتســـاءل عن حال الشعر العربي اليوم، 
لهـــو تســـاؤٌل مشـــروع فـــي خضـــم محاكاة 
الّرصاص والجسد، حيث لغة الّدم أكثر تداوًال 
من أّي لغـــة، والموت هو هو ال موت أنيق ها 
هنا، موٌت مـــؤداه ومبتغاه أنقـــاض عباءات 
الجاهلية، الحياة ليســـت نغمـــة -كما يتوهم 
البعض- على إيقاع رتيب كذا الكتابة، فليس 
من لغة مكتوبة بأصابع من الجنة بل بأصابع 
محشـــوة بالواقع منحشـــرة حشـــرًا كالحياة 
المقلوبة، ففي شـــقوق الحياة ال زالت الكثير 
مـــن األوراق العالقة تنتظر من ينتشـــلها كما 

تتعّقد معها مفاهيم وقراءات الحياة.
فحيـــن تصعـــد األجســـاد لباريهـــا ذبحًا 
وقتـــًال بفعل محـــاوالت األفـــكار الوافدة على 
صيغـــة فتوحات صارمـــة أو بـــثِّ الروح في 
رماد األحقـــاد الدفينة، يبقى صوُت الّشـــاعر 
آالن- الطفل  شـــبيه الموج الذي بلل وجـــه – 
الُكردي الّســـوري، أو جزءًا من لقطة الكاميرا 
التي أوقفت الزمن اللغة والكتابة والشعر عند 

حذاء آالن..
سفُن الموت و- َبَلمات االنتحار الّسوري- 
الّسوري لشماٍل -قد-  ُتوّثق أياَم ”الّسفربلْك“ 
يحمل في طياته بعض الكرامة أو ما بقي من 

حياة له.
تتســـارع مع الموج لغة الّشـــاعر، تهاجر 
معـــه وتموت أحيانـــا حيث تقـــف عند حذاء 
المـــوت وتخونه اللغـــة كما خانتـــه اللحظة 

الشعرية.
ـــف الصراع الّســـوري خلفـــه -والزال  َخلَّ
وسيســـتمر- وراءه عناصر ثقافّيـــة ولغوية 
وفهمّية متضادة ومتشـــنجة أحيانًا لتنشـــئ 
المرحليـــة  للضـــرورات  وفقـــًا  نصوصـــًا 
والتتابعية للمشهد الذبحي والدموي أو وفقًا 
لحيثيـــات الصدمـــة وما بعدها ومـــا أنتجته 
وأفرزتـــه مـــن لحظـــات فارقة قاتلـــة كصورة 
المذبحـــة أو صورة الطفـــل الخطيب أو آالن، 
وغيرهـــم مـــن عشـــرات األحـــداث البركانية 

إنسانيًا كذا كتابيا وشعريا حتمًا.
قـــد تنـــزوي الكثيـــر من األقـــالم وخاصة 
الّشـــعرّية منها أمام سطوة الموت والجريمة 
وهـــول الكارثـــة البشـــرية وفداحـــة المأزق 
اإلنســـاني، لكنها تبقى تحوم حوله تشّرحه، 
تقارب فيه الّدم المدني ويبقى حاضرًا ســـواء 
من حيـــث القصيدة والنص أو كأحد متنّوري 
مثقفـــي هذي الفترة والـــذي تقع على كاهلهم 
جـــلُّ جوهر األزمة من خالل اعتماد لغة العقل 

واللغة والحوار بدال عن لغة الرصاص.
اللجـــوء الّســـوري يضرب  ”تســـونامي“ 
قيعان أوروبا حتى قممها في مســـعًى بشري 
عفوي لبـــّث بعض الروح في عالـــم الجريمة 
الُمنظم، عالم القتل الُمعّلب -في إشارة للبراد 
الذي وجد في النمســـا وفيه عشـــرات الجثث 

مسروقة األعضاء-.
يعلـــم أحدنا بأنه ال يمكنه ال بقصيدته وال 
بكّفه  شق العالم نصفين، لكنه اإلنذار األخير 
الكتمـــال أخطاء الحيـــاة، فالموت الشاســـع 
أمامه يسكنه وهو ال يمتلك إال أدواته وصوته 

وصرخات ضميره.
االنســـان، فأينمـــا حّل  الّشـــاعر جنـــدي 
الخـــراب به ينبري الّشـــاعُر ليكون على األقل 

صوته وصرخته.

* شاعر من سوريا

اإلنذار األخير 

الكتمال أخطاء الحياة

محمود عبدو

شعر



} فـــي حفل توزيـــع جوائز األوســـكار، 2006 
صعد المخرج األميركي الكبير روبرت ألتمان 
إلى المنصة الســـتالم الجائزة الشرفية التي 
نالهـــا عن مجمل أفالمـــه، وكان وقتها قد بلغ 
الحادية والثمانيـــن من عمره (مواليد فبراير 
1925). وعنـــد اســـتالم الجائـــزة روى ألتمان 
للحاضرين أنـــه يعيش منذ عقـــد من الزمان 
بقلب فتـــاة كانت في العشـــرينات من عمرها 
عندما توفيـــت، وأجريت له عملية زراعة قلب 
جديد بعد أن أصبح من المستحيل أن يستمر 
في الحياة بقلبه العليل. وقال ألتمان وســـط 
دهشـــة وتأثر الحاضرين إنه كان يتعين على 
أعضـــاء األكاديمية منـــح الجائـــزة إلى تلك 
الفتـــاة فهـــي أكثر جـــدارة منه بهـــا ألنه كان 

يتحرك ويعمل لسنوات، بقلبها!
لم يمـــّر وقت طويل بعد حفل األوســـكار، 
الذي ظهر خالله ألتمان وقد بدت عليه عالمات 
الشـــيخوخة والمرض، إال وغـــادر الحياة في 
نوفمبر مـــن نفس العام، بعد خمســـين عاما 
في العمل بالســـينما، عندما بدأ مسيرته في 

اإلخراج عام 1957 بفيلم ”المحتالون“.
مشـــهد اســـتالم ألتمان لتمثال األوسكار 
هـــي ذروة الفيلم الوثائقـــي الجديد ”ألتمان“ 
للمخـــرج رون مـــان، وهـــو يعـــرض لحيـــاة 
المخرج الكبيـــر الذي اصطدم منذ وقت مبّكر 
بنظـــام العمل فـــي هوليوود، ثم عـــاد فحقق 
نجاحـــا كبيرا في أوائل الســـبعينات مع بدء 
عرض فيلمه الشـــهير ”مـــاش“ الذي كان أول 
كوميديا ســـينمائية من اإلنتاج الهوليوودي 
تسخر من الصورة التقليدية البراقة لبطوالت 
الجنـــود األميركييـــن ومـــن صـــورة الجيش 
األميركـــي عموما، وهو موضـــوع كان يعتبر 
مـــن المحرمات في ســـينما هوليـــوود. ورغم 
أن الفيلـــم كان يدور خالل الحرب الكورية في 
الخمســـينات، إال أنـــه كان على نحو مجازي، 
يوجه هجاء شديدا ساخرا من الدور األميركي 

في حرب فيتنام.
3 مالييـــن دوالر  تكلـــف إنتـــاج ”مـــاش“ 
وحقق 40 مليون دوالر في الســـوق األميركية 
وحدهـــا، ونال جائزة ”الســـعفة الذهبية“ في 
مهرجان كان، وتحول فيما بعد إلى مسلســـل 

تليفزيوني طويل.
قـــد شـــهد  كان تصويـــر فيلـــم ”مـــاش“ 
بعـــض االحتكاك بين ألتمـــان وبطليه دونالد 
ســـوذرالند وإيليوت غولـــد. وكان اإلثنان قد 
أبديا اعتراضهما على طريقة ألتمان في إدارة 
الممثلين، واعتبرا أنها طريقة عشوائية، فقد 
كان يصّر علـــى ترك العنان لقدر من االرتجال 

للممثليـــن، كما ابتكر طريقـــة تداخل الحديث 
بين الشـــخصيات المختلفة فـــي وقت واحد، 
وتســـجيل الحوارات على مستويات متعددة 
في شـــريط الصوت، رغبة فـــي تأكيد واقعية 
الحـــدث والصورة والموقف، فألتمان ال يحّب 
االنتقـــال بالقطع من ممثل إلـــى آخر، متوقفا 
أمـــام كل ممثـــل وهو يتحدث فهـــو يرى أنها 
طريقة مصطنعة، بل يفّضل أن يجعل الكاميرا 
حاضرة مثل أّي شـــخصية أخرى في المكان، 
يمكنها أن تنظر لشخص يتكلم بينما نستمع 
إلى صوت شـــخص آخر فـــي الجهة األخرى 

يواصل الكالم.
كان النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه فيلم 
”ماش“-الـــذي قيل إن خمســـة عشـــر مخرجا 
رفضوا إخراجـــه قبل أن يقبـــل ألتمان- أول 
نجـــاح كبير يحققه ألتمـــان في هوليوود منذ 
أن بـــدأ اإلخراج الســـينمائي، وفيه يعّبر عن 
رؤيتـــه كمؤلف حقيقي لألفالم وليس كمخرج 
”صنايعـــي“ ينفذ ســـيناريوهات اآلخرين، من 
خالل أسلوبه الذي يتميز بالسخرية السوداء 
الالذعة، وهو األسلوب الذي سيقوم بتعميقه 
أكثر في أفالمـــه التالية التي منها ما أخرجه 
خـــارج هوليـــوود، ومنها ما اضطر بســـببه 
للدخول في معارك مع مديري األستوديوهات 
ومنهـــا متاعبه مع مدير شـــركة فوكس للقرن 
العشـــرين التي جمدت لمدة ســـنتين، توزيع 
 (1979) فيلمه السياســـي الســـاخر ”صحـــة“ 
(بطولـــة غليندا جاكســـون وجيمـــس غارنر 
ولورين باكول)، وكان الفيلم من إنتاج الشركة 
التي أسســـها ألتمان نفسه مما اضطره لبيع 
الشركة ومغادرة لوس أنجليس إلى نيويورك 

ثم إلى باريس.

جوانب شخصية

فيلـــم ”ألتمـــان“ الوثائقـــي، يـــروي قصة 
المخرج الكبير من البداية مســـتخدما الكثير 
مـــن المقاطع من أفالمـــه، والكثير من األفالم 
الخاصـــة المنزليـــة التي صورهـــا أبناؤه له 
داخـــل أجواء العائلة في المنزل أو في العمل 
أو خـــالل الرحالت، وفيها تظهر شـــخصيته 
اإلنســـانية البســـيطة المحبة للحيـــاة، وفي 
الفيلم أيضا الكثيـــر من الحوارات المصورة 
مـــع ألتمان نفســـه، حيث يتحـــدث عن حياته 
وأفالمـــه، وكذلك مـــع نخبة من أقـــرب الذين 
عملـــوا معه ومنهـــم الممثلون إليـــوت غولد 
وكيث كارادين وجيمس كان والممثلة جوليان 
مور، باإلضافة إلى زوجتـــه كاثرين ريد التي 
تزوجها عام 1958 وظلـــت معه حتى النهاية، 
وأوالده ومنهم ابنه ستيفن الذي عمل معه في 
عدد من أفالمه مصمما للمناظر. ويتحدث في 
الفيلم أيضا المخرج بول توماس أندرســـون 

الـــذي عمـــل مخرجا بديـــال أللتمـــان أي كان 
”المخرج- الظل“ الـــذي يصاحبه وهو يصور 
فيلمـــه األخير لكي يســـتكمل العمل في حالة 
وفـــاة ألتمـــان في أّي لحظة حســـب شـــروط 

شركات التأمين.

رجل التمرد

كان ألتمان متمـــردا كبيرا على هوليوود، 
مصرا على شق طريقه الخاص، وهو ما سبب 
له الكثير من المتاعب وصلت إلى حد الوقوف 
علـــى شـــبح اإلفالس، وفـــي 1981 كمـــا تقول 
زوجتـــه ”توقف التليفون عن الرنين“ فاضطر 
إلى بيـــع منزله، واختار العيـــش في المنفى 
االختيـــاري مـــع زوجته وأبنائه فـــي باريس 
قبل أن يعود مجددا ليعمل بشـــروطه ويحقق 
نجاحا كبيرا بلـــغ ذروته عام 1992 عندما فاز 
فيلمه ”الالعب“ بجائزة الســـعفة الذهبية في 

مهرجان كان السينمائي.
أخرج ألتمان أفالما كثيرة متنوعة، صعد 
بعضها وســـقط البعض اآلخر، لكن ميزته أنه 
كان يعرف دائما كيف يعود بشـــكل أكثر قوة، 
ولم يكن اليأس يعرف ســـبيال إلى نفســـه، بل 
كان يصـــّر علـــى مواصلة هجاء المؤسســـة 
األميركية: السياســـية واالجتماعية. وبعد أن 
أصبح على مشـــارف الســـتين من عمره عاد 
ليخرج عمال بســـيطا صغيـــرا، هو أقرب إلى 
مســـرح الغرفة، أو ما يعرف بـ“المونودرامأ“ 
وهو فيلم ”شـــرف ســـري“ الـــذي أخرجه عام 
1984 وفيه يقوم الممثل فيليب بيكر هول بدور 
الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يعزل نفسه 
داخـــل غرفة مكتبـــه في البيـــت األبيض بعد 
إعالنه اســـتقالته متأثرا بفضيحة ووترغيت 
وينكـــّب على تنـــاول الشـــراب، ويتحدث في 
مونولوج طويل تارة إلى نفسه أو إلى مساعد 
وهمي له، وتـــارة أخرى إلى قـــاض يتصدى 
لمحاكمتـــه ممثال للرأي العـــام األميركي، ثم 
تتصاعـــد حالـــة البارانويا لديـــه كلما أفرط 
في الشـــراب، مراجعا خالل ذلك مسار حياته 
وعمله السياسي وسقوطه. هذا الفيلم لم يكن 
يتصـــدى إلخراجه مخرج شـــاب مبتدئ، لكن 
ألتمـــان بعد كل ما حققه من نجاح مشـــهود، 
كان يتحدى هوليوود، ويثبت لنفسه أنه قادر 
علـــى أن يصنع فيلما بميزانيـــة ضئيلة ومع 
ممثل واحد وداخـــل ديكور مغلق، وأن يحقق 
أيضا النجاح رغم أنف المؤسسة التي سبق 
أن أعلنت غضبها عليـــه. ولم يكن هذا الفيلم 
الوحيد من هذا النوع بل كان ضمن سلســـلة 
من األفالم منها ”عد إلى خمسة دوالرات وربع 
يا جيمي دين.. جيمي دين“. وألتمان في هذا 
أقرب ما يكون إلى مخرج أميركي آخر مرموق 
هو أورســـون ويلز الذي تمرد على هوليوود 
وظـــل يتأرجـــح بين الفشـــل والنجـــاح لكنه 

احتفظ دائما بقدرته على االبتكار واإلبداع.

صورة كئيبة للغرب

يعتبر فيلمه ”ماكابي ومسز ميللر“ (1971) 
واحدا من أفضل أفالم الويســـترن في تاريخ 
هذا النوع السينمائي في السينما األميركية. 

ولكـــن من الممكن القول إنـــه كان فيلما ”ضد 
النـــوع�، فهو ال يحتفل بالبطولـــة األميركية، 
بأولئـــك الذيـــن شـــيدوا ”الغـــرب األميركي“ 
بســـواعدهم وشجاعتهم في اقتحام األخطار، 
بل كان مجازا شـــعريا حزينا ومرثية ألميركا 
نفسها وكشـــفا لحقيقة الذين شـــيدوا المدن 
فـــي الغرب على أســـس من الفســـاد والغش 
والتدهور والقتـــل، انطالقا من فكرة الصراع 
على المـــال. إن دوافع الشـــخصيات في هذا 
الفيلـــم جميعها تدور حـــول قيمة المال. فهو 
الذي يشـــتري كل شـــيء. بطله السيد ماكابي 
(وورين بيتـــي) المغامر المقامـــر القادم إلى 
تلك البلدة تراوده أحالمه بتحقيق الثراء عن 
طريـــق إقامة بيت للدعارة (ماخور) يســـتغل 
المال الذي كســـبه من القمار، الستئجار ثالث 
من النســـاء لتوظيفهن كعاهـــرات في المكان 
المتواضع الذي اســـتأجره. أما مســـز ميللر 
(جولي كريســـتي) فهي ســـيدة عصرية أنيقة 
أكثر دراية بالحياة تأتي إلى البلدة الجديدة، 
باحثة عن فرصة تعثر عليها في شخص هذا 
الرجـــل الســـاذج فتقوم بإرشـــاده إلى أفضل 
الطرق لبدء هذه ”التجارة“، وتقنعه بضرورة 
جلب نســـاء حســـناوات يمكنهن جذب رجال 
البلـــدة ومعظمهـــم من العاملين في الشـــركة 
االحتكارية التي تقوم بتشـــييد مباني البلدة 
الجديدة. لكن األمور ال تســـير كما كان مرادا 
لها، بـــل يصبح ال بد أن تنتهـــي تلك النهاية 
الدراميـــة العنيفـــة فالجشـــع والرغبـــة فـــي 
االســـتيالء واالحتكار تـــؤدي بالضرورة إلى 

القتل، أليس هكذا نشأ الغرب!

عمـــل مع ألتمـــان في هـــذا الفيلـــم مدير 
التصوير األميركي من أصل مجري، فيلموس 
لجون  زيغمونـــد (مصـــور فيلم ”الخـــالص“ 
بورمان، و“صائد الغزالن“ و“بوابة الفردوس� 
لمايكل شـــيمينو) وكان قد صور فيلم ألتمان 
”الـــوداع الطويل“ عام 1973 الذي قام ببطولته 
إيليـــوت غولـــد ولـــم يحقـــق الفيلـــم نجاحا 
يذكر. ويتميز التصويـــر في الفيلم باإلضاءة 
الخافتة في الديكـــورات الداخلية، برصد كل 
تفاصيـــل األمان فـــي البلدة تحت اإلنشـــاء، 
بمشـــاهد الثلوج التي تغطي األرض وتنتشر 
على مساحات واسعة، ضوء الشموع وضوء 
المصابيح الضعيفة البدائية، حركة الكاميرا 
الحـــرة التـــي تتجـــول بين الشـــخصيات، ال 
تراقبها، بل تحضر معها ويمكن اإلحســـاس 
بوجودهـــا. وهـــو أســـلوب يتفـــق تماما مع 

أســـلوب ألتمـــان الـــذي كان يتـــرك المجـــال 
لشـــخصياته ومعظمهـــا مـــن الرجـــال، لكي 
تتحدث وتتقاطـــع أصواتهـــا وتتداخل معا، 
بحيث ال يصبح مفهوما من يقول ماذا ولمن؟ 
بل األهم هو خلق الجو العام، وتوصيل فكرة 
ما أو إحســـاس معين من خالل تلك الفوضى 

الظاهرية.

طرق مختصرة

ألتمـــان ســـيصبح فيمـــا بعد أكثـــر ولعا 
بتعدد الشـــخصيات والتعامـــل مع عدد كبير 
مـــن الممثلين مـــن األســـماء المعروفة، وهو 
مـــا نجـــده مثال فـــي فيلمـــه الشـــهير ”طرق 
الذي أخرجـــه عام 1993 وهو معد  مختصرة“ 
عن مجموعة مكونة مـــن ثمانية من القصص 
القصيـــرة للكاتـــب ريموند كارفـــر. كان هذا 
الفيلم يمثـــل تحديا كبيرا أمام ألتمان وكاتب 
الســـيناريو الذي تعاون معه، فقد كان يشمل 
22 شخصية تنتظم في ثنائيات تنتمي للطبقة 
العاملـــة فـــي مدينة لوس أنجليـــس، تتقاطع 
عالقاتهـــا، توضـــع أمـــام اختبارات قاســـية 
أمـــام الموت وصدمة الفقدان، أو أمام الشـــك 
فـــي الخيانة، اقتراف جريمـــة غير مقصودة، 
ومـــا يمكـــن أن توّلـــده مـــن صدمة وشـــعور 
بكراهية النفس والبحث عن وســـيلة للهرب. 
إنها حالة من الفزع والتشـــكك والمشاجرات 
المســـتمرة والحوارات التي هـــي أقرب إلى 
المونولوغات الفردية أو مناجاة النفس ولعن 
الحاضـــر، وكلهـــا تتصاعد في ”كريشـــندو“ 
يجعلها تبـــدو أحيانا مثـــل هزلية مضحكة، 
لكـــن الضحك ينقلب إلى مأســـاة في النهاية. 
”طـــرق مختصـــرة“ من أهـــم وأفضـــل أعمال 
ألتمان وأكثرها تعقيدا في الشكل، ولكن رغم 
ذلك، أكثرها سالســـة في المتابعة بســـبب ما 
يتمتع به من مصداقية في بناء الشخصيات، 

وتحريك الممثلين.
ســـيعود ألتمان لالســـتعانة بالممثل تيم 
روبنـــز (أحـــد أبطال طرق مختصـــرة) للقيام 
(1992) الذي  ببطولة فيلمه الساخر ”الالعب“ 
يســـخر فيه من نظـــام العمل فـــي هوليوود. 
وفيـــه يقوم بـــدور نائب مدير أســـتوديو من 
أســـتوديوهات اإلنتاج الكبرى في هوليوود، 
يســـتمتع بـــكل مـــا يســـتمتع بـــه أمثاله من 
ســـلطة في تقرير ما هي الفكـــرة التي تصلح 
أن يشـــتريها األســـتوديو أو ال تصلح، وهو 
يســـتمع يوميا لعشـــرات األشخاص يقصون 
عليه الكثيـــر من القصـــص، يرفض معظمها 
ويتهـــرب من أصحابها. ولكنه يتلقى بطاقات 
ســـياحية من شـــخص مجهول يهـــدده فيها 
بالقتل، بعد أن رفض الســـيناريو الذي قدمه 
لـــه. وهو يصبح مهددا من قبل شـــخص آخر 
هو النجم الجديد الصاعد في سماء الشركة، 
الذي يســـعى للحصول علـــى وظيفته. ويفكر 
مليـــا ويبحـــث ليتوصل إلى الشـــخص الذي 
يهـــدده فيتعقبـــه ويقتله، ويســـعى بعد ذلك 

لالستيالء على صديقته أيضا.
ويتوج ألتمان انتقامه من هوليوود عندما 
يقطف ”الســـعفة الذهبية“ عن فيلم ”الالعب“ 

من أكبر مهرجان سينمائي في العالم.

الثقافي

المخرج الذي تمرد على سطوة هوليوود ودفع ثمن تمرده

روبرت ألتمان: جعل السخرية من المؤسسة وسيلته وأسلوبه

أمير العمري

سينما

ألتمان.. قاوم االستسالم لقوانين السوق، وصنع ما يحبه

كان فيلم {ماكابي ومسز ميللر} من أكثر أفالمه هجاء ألميركا

{شرف سري}.. كان يدور داخل غرفة واحدة ومثل تحديا أمام ألتمان
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يجب تسليط الضوء على املحرمات 

الثقافية من خالل العقل الناقد للوصل 

إلى كم الوهم الذي يعّشش في العقل 

العربي



هامبـــورغ  مدينـــة  تســـتعد   – هامبــورغ   {
األلمانيـــة، كغيرهـــا من مـــدن العالـــم الكبرى 
الستقبال رأس السنة الميالدية، ويمثل موسم 
األعياد فيها وقت الـــذروة للنزهات والجوالت 

السياحية التي يتم قضاؤها فيها.
وتواصـــل المدينة على مـــدار العام جذب 
المزيد من السياح القادمين من مختلف أنحاء 
العالـــم، ووفـــق آخـــر اإلحصائيات، قـــام أكثر 
مـــن 6 مليون زائر بزيارة أســـواق عيد الميالد 
وحدها، أي من مجموع أكثر من 12 مليونا من 
الضيوف والســـياح اليوميين الذين اختاروها 
لتكون المـــكان المناســـب إلجازات التســـوق 
والجـــوالت، وذلك اســـتعدادا لالحتفال برأس 

السنة الميالدية.
وتقـــع هامبـــورغ على نهـــر اإللبـــه، الذي 
يربطها ببحر الشمال بمســـافة مائة وعشرين 
كيلومتـــرا، وتمتلـــك مزيجـــا طبيعيـــا متفردا 

االســـتعداد يزيدهـــا  مـــع  جاذبيـــة 
السنة  برأس  لالحتفاالت 
ليصبـــح التســـوق فيها 
أكثر إبهاجا مع الزخرفة 
والســـقوف  الخالبـــة 

المزينة بالرسوم.
ا  د ا ســـتعد ا و
بـــرأس  لالحتفـــال 

الســـنة، تّم تزييـــن مراكز التســـوق على غرار 
”األلســـتر“ في ”البوليفـــارد“ بأضواء مختلفة، 
وتـــم تمديـــد ســـاعات العمـــل أيـــام الخميس 
والجمعة والســـبت، لتتناســـب مع مواعيد كل 

متسوق يبحث عن هدية يشتريها.
عنوان التســـوق  وتجّمل مركز ”نوير فال“ 
الشـــهير بعدد ال يحصى من األضواء الشبيهة 
بنـــدف الثلـــج، بحيـــث تدعـــو زينـــة نوافـــذ 
البوتيكات والمتاجـــر للقيام بجولة على طول 

الشارع الشهير لشراء الهدايا.
إلى جانب ذلك انتشـــرت األكشاك بالتزامن 
مع نشـــاط أسواق رأس الســـنة لتقدم وجبات 
خفيفـــة، ومنتوجـــات يدويـــة جميلـــة وهدايا 
فريدة من نوعها وبطاقات ذكرى تحمل عبارات 

التهنئة باألعياد.
ويعتبـــر شـــارع ”مونكيبيرغ شتراســـه“، 
منطقة التســـوق الرئيســـية في هذه المدينة، 
وتمثل المباني المنتشرة فيه شواهد على زهو 

المنطقة التجارية واستقرارها االقتصادي.
ويمكـــن للزائر التبضع فـــي متاجر فاخرة 

تنتشـــر علـــى امتـــداد الشـــوارع 
بجـــوالت  والقيـــام  الكبـــرى، 
مريحة عبر األروقـــة الجميلة، 
واقتناء أزياء شبابية أصلية 

مباشـــرة مـــن المصممين، 

وكذلـــك العثور علـــى تحف تقليديـــة، أو حتى 
الحصول على مالبس صديقة للبيئة مباشـــرة 
من الشركات المّصنعة أو المحالت المختصة 

الصغيرة.
وتوجـــد تشـــكيلة متنوعـــة مـــن المتاجر 
الرئيســـية الكبرى، وبوتيكات األزياء ومحالت 
التجزئـــة والمقاهي والمطاعـــم، ويعتبر رواق 
”ليفانته هاوس“  من بيـــن أصغر وأرقى أروقة 

في المدينة.التبضـــع 

كمـــا يوجـــد أكثـــر مـــن 26 مركـــزا تجاريا 
يحظى الـــزوار تحت أســـقفها بتجارب ممتعة 
في التجول والتسوق في كافة أحوال الطقس، 
علما وأن أروقة ”األلســـتر أركادن“، ال تزال إلى 
يومنا هـــذا تخطف إعجاب الجميـــع بإنارتها 
فيعد  األنيقـــة. أمـــا محل التســـوق ”ميليـــن“ 

بشـــارع  األصغر، كما أنه يربط ”ألســـتر“ 
”نوير فال“.

”كاوفمانس  مركز  ويوجد 
هاوس“ ، الـــذي تم تجديده 
حديثـــا في قلـــب المدينة، 
وهـــو عبـــارة عـــن مبنى 
مـــن المبانـــي التجاريـــة 
الفريـــدة، باإلضافـــة إلى 
أنه يعد مثـــاال رائعا على 

األنيقة،  الهانزيـــة  العمارة 
كمـــا يعتبـــر مركـــزا تجاريا 

واإلكسسوارات  واألثاث  لألزياء 
المنزلية، فضال عن الفنون ومنتجات 

الحيـــاة العصرية. وتقدم هامبـــورغ مجموعة 
رائعة من الخيـــارات الثقافية خصوصا خالل 
فترة رأس الســـنة، وسواء كان الزوار يبحثون 
عن الفن الحديث أو الكالســـيكي أو المســـرح، 
فإنهم سيجدون بكل تأكيد ما يناسب أذواقهم.
وتحتفـــل كافـــة أحيـــاء المدينة بالســـنة 
الجديـــدة، حيث يمكن االنضمام إلى الحشـــود 
التـــي تتجمع فـــي حي ”شانتســـن فيرتل“، أو 

التوجه إلـــى حي ”أوتنزيـــن“، أو الغوص في 
عالـــم الترفيـــه في شـــارع ”ريبربـــان“. وتوفر 
هامبورغ المكان المثالي ألولئك الذين يرغبون 
فـــي التمتع بعروض األلعـــاب النارية المذهلة 
في بحيرة ”األلســـتر الداخلية“، ويترافق ذلك 
مع إطالق جميع الســـفن الراســـية في الميناء 

إشارات صوتية عبر أبواقها.
ويتم تخصيص العديد من العروض 
الموســـيقية، وخيـــارات الطعام في 
المحالت التي تنتشـــر على طول 

شارع ”بوليفارد“.
ومن الواضح أن المميز لكل 
واحـــد من هـــذه المراكز جمال 
خـــاص ورونق ســـاحر، بحيث 
يصبـــح من الصعب على الزوار 
االختيار مـــن بين فرص التبضع 

فيها.
ويمكن للزوار أيضًا القيام بجوالت 
ســـياحية مختلفة للتعرف على هامبورغ عن 
طريق الماء، ابتداء من أسطول بحيرة األلستر 
والقنوات النهرية وحتى الجوالت الســـياحية 
المفعمـــة بالحنيـــن من خالل الســـفن النهرية 
وجـــوالت الفجـــر. وهناك أيضـــا رحالت فوق 
الممرات المائية، حيث يأخذ القارب الســـياح 
مـــن بحيـــرة األلســـتر الداخلية عبـــر البوابة 
البحرية وصـــوًال إلى الميناء ومدينة المخازن 

”شبايشر شتادت“.

} بيروت - على بعد ســـاعة ونصف الســـاعة 
من بيروت تحّط رحلة هواة التزلج في المحطة 
األولى فاريا وهي من أكثر المناطق اســـتقطابا 
للسياح نظرا إلى موقعها القريب من بيروت، إذ 
تعلو عن سطح البحر ما بين 1850 و2465 مترا. 
وتمتاز مرتفعاتها بدفء الشـــمس وســـطوعها 
باإلضافة إلى نوعية الثلج وسماكته التي تصل 

أحيانا إلى ثالثة أمتار خالل موسم التزلج.
وتحتوي فاريا علـــى 42 منحدرا و18 حلبة 
تزّلج تصلح لممارســـة التزلـــج حتى في الليل، 
وتتناســـب ومختلـــف مســـتويات المتزلجين. 
وتتنـــوع الرياضـــات المتاح ممارســـتها أمام 
الرّواد وبوسائل ترفيه متعددة مثل ”سكي دو“ 
وهي عبارة عن عربات لالنتقال  و“سنوموبيل“ 
الذي ينقل  السريع عبر الجليد، والـ“تليسييج“ 

السياح إلى القمم.
وفـــي أعالـــي فاريـــا، وتحديدا فـــي موقع 
المـــزار يكثر المتزّلجـــون بدءا مـــن عمر الـ14 
يتدّربون على ممارســـة رياضـــة التزحلق على 
أنغـــام الموســـيقى. ويضـــم الموقـــع حديقـــة 
الثلـــوج وهي أشـــبه بحضانة أطفـــال مجّهزة 
بأحدث وســـائل التعليـــم والتســـلية لالنتقال 
بهم من مرحلـــة اللعب على الثلـــج الى مرحلة 
ممارســـة التزلج. وتفتح الحديقـــة أبوابها من 
الثامنة صباحا وحتـــى الثانية بعد الظهر، ما 
يتيـــح لألهل التزلـــج مطمئنين علـــى أوالدهم.
وتنظم  وتنتشـــر أيضـــا رياضـــة ”الراكليـــت“ 

رحالت أســـبوعية قصيرة أو طويلة سيرا على 
األقدام لهواة رياضة المشـــي، فينتعلون أحذية 
خاصـــة مجهزة بأحزمة تربط بهـــا القدم حتى 
ال يتعرض صاحبها لخطر االنزالق على الثلج. 
وتنتشـــر المطاعـــم والشـــاليهات الفاخرة في 
منطقة فاريـــا ـ المزار، حيـــث تؤمن اآلالف من 
الغرف الفاخرة واإلقامة المريحة في جو دافئ 
يطيب فيه الســـهر حول المواقد، وتقدم أشهى 
المأكوالت العالمية من السوشـــي إلى الفوندو 

مرورا بالوجبات القروية اللبنانية.
من فاريا صعودا إلى عيون الســـيمان يزّنر 
بائعو الكســـتناء المشـــوية والذرة المسلوقة 

الطريـــق. عملهـــم ال يتأثر باألحـــوال الجوية، 
مشمســـا كان الطقس أو عاصفا هم هنا ليلّبوا 
رغبات الزوار والسياح. يغطون عرباتهم حتى 
ال يطفئ الهواء النار المشتعلة تحت إناء الذرة 
المســـلوقة. كلما مرت سيارة يشيرون بأيديهم 
ليراهـــم مـــن فيهـــا خصوصـــا عندمـــا يغطي 

الضباب المكان.
ال يمكـــن لزائر فاريا أن يعـــود أدراجه قبل 
زيـــارة فقرا التي تبعد عنها نحو عشـــر دقائق، 
وتعلو عن البحر نحو 1975 مترا. في فقرا أرقى 
الذي يضم  المنتجعات الشـــتوية ”كلوب فقرا“ 

نحو 350 من الشاليهات.
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 ] شركة العثيم للسياحة والترفيه تعلن 
عن اكتمال الترتيبات الفتتاح أحدث وأكبر 
مدينة ثلجية في السعودية في شهر أبريل 

القادم بالرياض. وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة إن المدينة الثلجية تعد نقلة نوعية 

في عالم الترفيه والسياحية ومن شأنها 
أن تساهم في تحقيق الجذب السياحي 
المطلوب خاصة بالمجمعات التجارية.

] رئيس هيئة اإلنماء التجاري والسياحي 
بالشارقة قال إن السنوات القادمة ستشهد 

دورا محوريا للسياحة البحرية نحو 
تحقيق رؤية سياحة الشارقة 2021 الرامية 
الستقطاب 10 ماليين زائر، مضيفا إنه من 

المنتظر أن تستقبل موانئ الشارقة ما يزيد 
عن 37 رحلة دولية بطاقة استيعابية تصل 

إلى أكثر من 80 ألف سائح. 

 ] سويسرا تشارك ألول مرة في معرض 
”دبي الدولي للسيارات 2015“ وقّدمت للزوار 

مسابقتها األولى للفوز برحلة سياحية في ربوع 
سويسرا. وستكون الجولة مستمرة على مدار 

العام عبر طريق يمتّد طوله إلى حدود 1600 كم، 
حيث يسافر الزوار عبر أربع مناطق لغوّية، 

فوق خمسة ممّرات ألبّية، و11 موقًعا من مواقع 
التراث العالمي، مرورا بـ22 بحيرة.

 ] مسؤولون في القطاع السياحي يؤكدون 
أن المغرب اختار العمل على تطوير القطاع 
من خالل إرساء أسس استراتيجية للتنمية 
السياحية، من شأنها أن تساهم بفعالية في 

إطالق دينامية قوية لتطوير وإنعاش التبادل 
السياحي بين المغرب وروسيا، موضحين 
أن المكتب المغربي للسياحة وضع السوق 

الروسية، هذه السنة، ضمن أولوياته.

  ] شركة أميركية تبتكر تصميما فريدا 
لطائرة زجاجية شفافة على شكل ”دمعة عين“ 

تتيح لركاب الطائرة مشاهدة بانورامية 360 
درجة للسماء واالستمتاع برؤية السحب. 
وأوضحت الشركة أن تصميمها المبتكر 

يمنح بعدًا جديدًا ومتعة ال مثيل لها للسفر 
لمسافات طويلة، حيث يبدو سقف الطائرة 

وكأنه ”فقاعة زجاجية شفافة“.

هامبورغ تتزين ملوسم األعياد
مدينة االحتفال والتسوق في رأس السنة

مواعيد سياحية [

◄ الشارقة تستقبل 80 ألف سائح بحري◄  سويسرا تروج للجولة السياحية الكبرى◄ مدينة ثلجية في السعودية ◄  المغرب يفتح أبوابه للزوار الروس ◄  طائرة المستقبل برؤية بانورامية

فاريا محطة التزلج األولى في لبنان

] أين تذهب

رحلة نهرية الستكشاف 

روعة الطبيعة بالبرتغال

} بورتو (البرتغال ) – من الممكن استكشـــاف 
وادي دورو البرتغالي بالسيارة، غير أن القيام 
برحلة نهرية مرورا بالمزارع وبســـاتين الكرم 
حيـــث يوجد مينـــاء بورتـــو الشـــهير عالميا 
والشراب األصلي هي أفضل الطرق لالستمتاع 

بالمناظر الطبيعية الفريدة في المنطقة.
وتقف فرقة موســـيقية تحمـــل آالت النفخ 
ويرتـــدي أعضاؤها زيا موحـــدا على رصيف 
مينـــاء بلدة ريجـــوا انتظارا لوصول ســـفينة 
الركاب الفاخرة ”الملكـــة دورو“، بينما نظمت 
البلدة أيضا احتفـــاال باأللعاب النارية احتفاء 

بالسائحين على متن السفينة.
وأدى الجمـــال الخالب لـــوادي دورو الذي 
أدرجته منظمة اليونســـكو فـــي قائمة التراث 
العالمي منذ عشر ســـنوات إلى جانب مشاعر 
الـــود التـــي يبديها الســـكان المحليـــون إلى 
حدوث زيادة ملحوظة في عدد الســـياح الذين 
يقومون برحـــالت نهرية مثل تلك الرحلة التي 
تتاح على ظهر الســـفينة ”الملكة دورو“ خالل 

األعوام األخيرة.
وتبدأ الرحلة النهرية بقضاء ليلة على متن 
السفينة وهي راســـية في ميناء بورتو المطل 
على المحيط األطلســـي، بينما تطل الســـفينة 
علـــى خلفيـــة تاريخية رائعـــة وزوارق الصيد 

الخشبية التقليدية.

[ سيديال مرشدة سياحية: أليست هذه تجربة 
رائعة على سفينة الملكة دورو هو ريغوا حيث 
نتابع البساتين كلما شـــقت السفينة طريقها 
فـــوق صفحة النهر صوب بلـــدة بينهاو حيث 
تتحول األعناب من اللون األخضر إلى األحمر 
مع تقـــدم الفصول من الصيـــف إلى الخريف، 
وتوجد ببلدة بينهاو بساتين ساندمان للكرم 
الشهيرة عالميا فوق تل يطل على وادي دورو. 

[ ســاندرا ســائحة من باريس: تـــزداد الرحلة 
تشـــويقا في فصل الخريف أيـــن يظهر تباين 
رائع بين األلوان البهيجة لألشجار والنباتات 
وأشـــجار الحور الصفراء على ضفاف النهر، 
ويبدو النهر في كامل جماله في أوائل الصيف 
عندمـــا تكون درجة الحـــرارة دافئة بلطف وال 
تكون أشـــعة الشـــمس قـــد اشـــتدت لتجّفف 
بحرارتهـــا المـــروج الخضـــراء وتحّولها إلى 
لون القش. وتختتم الرحلة الرائعة بحفلة من 
الشواء الممزوج بعصير الفاكهة على الطريقة 

البرتغالية. 

[  ديفيــد مــن أوســلو: فـــي رحلتنـــا إلى بلدة 
كاســـتيلو رودريغـــو التاريخيـــة التي تحفل 
بالمنازل المشـــيدة مـــن األحجـــار الطبيعية 
عدنا إلى القرن الســـادس عشر حيث نكتشف 
المدينـــة التاريخية منذ بداية الرحلة مع تيار 
النهـــر عائدة إلـــى ميناء بورتـــو وتتوقف من 
حين آلخر وهي في طريقها، وعند العودة إلى 
بورتو يكون ثمة وقت كاف الستكشاف البلدة 

القديمة بالمدينة.

للسياح آراء [

العريس األبيض يصل

لوحة معمارية

تحتفل العواصم والمدن األوروبية بقدوم موسم رأس السنة حيث تزدهر الحياة التجارية 
ــــــا والمطاعم، إذ تتزين واجهات المحالت لجذب  وخاصــــــة تلك المتعلقة بالمالبس والهداي
الزوار والمتسوقين، وهامبورغ األلمانية يعتبرها العديد من السياح من أفضل الوجهات 

لهذه المناسبة.

السنة  برأس 
ســـوق فيها 
 مع الزخرفة 
والســـقوف 

الرسوم.
ا  د ا ســـتعد
بـــرأس  ـــال 

المنطقة التجارية واستقرارها االقتصادي.
متاجر فاخرة ويمكـــن للزائر التبضع فـــي

تنتشـــر علـــى امتـــداد الشـــوارع
بجـــوالت  والقيـــام  الكبـــرى، 
مريحة عبر األروقـــة الجميلة، 
واقتناء أزياء شبابية أصلية 

مباشـــرة مـــن المصممين، 

من الشركات المّصنعة أو المحالت المختصة
الصغيرة.

وتوجـــد تشـــكيلة متنوعـــة مـــن المتاجر
الرئيســـية الكبرى، وبوتيكات األزياء ومحالت
التجزئـــة والمقاهي والمطاعـــم، ويعتبر رواق
أروقة وأرقى من بيـــن أصغر ”ليفانته هاوس“

في المدينة.التبضـــع
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مركزا تجاريا يحظى 

الزوار تحت أسقفها 

بتجارب ممتعة في التجول 

والتسوق في كافة أحوال 

الطقس



} واشــنطن – قـــال خبـــراء في حقـــل الذكاء 
الصناعي واألجهزة الذكية إنه حتى يتســـنى 
تطويع هـــذا الذكاء وتلك األجهـــزة وتفعيلها 
يتعين تمكين أجهـــزة الكمبيوتر من أن تصل 
إلـــى مســـتوى تفكيـــر اإلنســـان.. وقـــد حقق 
الباحثـــون تقدما مذهال في ســـبيل بلوغ هذا 

الهدف.
وقـــال الباحثون إنهـــم ابتكـــروا برنامج 
كمبيوتـــر يمكنـــه تطويـــع القدرات البشـــرية 
الفريـــدة الســـتنباط مفاهيم جديـــدة من مثال 
بسيط تتضمنه دراسة تختص بتعليم حروف 

هجائية مكتوبة غير مألوفة.
وقـــال برينـــدن ليـــك أســـتاذ المعلومات 
والعلوم المعرفية بجامعـــة نيويورك إن مثل 
هذا البحث إلى جانب دراســـة أخرى مشابهة 
ينطـــوي على هدف مـــزدوج هـــو تكوين فهم 
أفضل لمفهوم التعلم لدى اإلنســـان مع ابتكار 
قواعد رياضية (خوارزميات) أقرب شبها بفكر 

البشر.
وقال ليك ”هدفنا هو الهندســـة العكســـية 
لكيفية تعلم البشـــر لهـــذه المفاهيم البصرية 
البســـيطة فيما يتعلق بالتعـــرف على أنماط 
الحســـابات التـــي قـــد يجريها مخ اإلنســـان 
واختبار مدى صحة هذه الفرضيات من خالل 

محاولة إعادة ابتكار هذا السلوك“.
وتـــم تصميـــم هـــذه القواعـــد الرياضية 
لتمكيـــن الكمبيوتـــر من التعلم بســـهولة من 
مجـــرد مثال بســـيط على نفـــس النحو الذي 

يقوم به اإلنسان.
وقال جوشـــوا تيننبـــاوم أســـتاذ العلوم 
ماساتشوستس  بمعهد  الحســـابية  المعرفية 
للتكنولوجيـــا ”إنـــك تعرض حتـــى على طفل 

صغيـــر حصانـــا أو حافلة مدرســـية أو لوحا 
للتزلج وهو يســـتنبطه من مجرد مثال أو عدة 

أمثلة“.
وقـــال إن القواعـــد الرياضيـــة المعيارية 
فـــي مجال التعلم عن طريق األجهزة تســـتلزم 
عشـــرات أو مئات أو حتى اآلالف من النماذج 

التدريبية للتوصل إلى نتائج مماثلة.
وخـــالل هـــذه الدراســـة تضمنـــت أجهزة 
الكمبيوتر قواعد رياضية جديدة وموضوعات 
خاصة بالبشـــر وعرضت إلـــى جانب حروف 
منتقاة وســـط مجموعة مـــن المعلومات تضم 
نحو 1600 من الحروف المكتوبة يدويا من 50 

من مجموعات حروف الهجاء من شتى أرجاء 
العالم.

توجيـــه  تـــم  أخـــرى  مهـــام  بيـــن  ومـــن 
الموضوعات اإلنســـانية وأجهـــزة الكمبيوتر 
إلعادة اســـتنباط حروف مختلفة بعد عرضها 
في نمـــوذج واحـــد. وطلب مـــن محّكمين من 
البشر عندئذ التعرف على الحروف التي أعاد 
الكمبيوتر استنتاجها ووجد المحكمون أن ما 
قامت بـــه أجهزة الكمبيوتـــر ال يختلف كثيرا 

وفعليا عن الموضوعات الخاصة بالبشر.
وقال رســـالن صالح الدينوف أستاذ علوم 
الكمبيوتـــر واإلحصاء بجامعـــة تورونتو إنه 
يأمل بأن تســـهم هـــذه الدراســـة الحديثة في 
تحقيـــق تقدم في ميدان الـــذكاء الصناعي من 
خالل ابتكار أجهزة ذكية تنتمي للجيل القادم 
”نرجـــو أن تدنو من عرض قدرات ذكاء تشـــبه 

البشر“.

وقال ليك في الدراســـة التي وردت بدورية 
”ســـاينس“ إن نفس المنهج الذي استخدم في 
هذه الدراســـة قـــد ينطبق أيضا علـــى التعلم 
باألجهـــزة بالنســـبة إلـــى العديد مـــن المهام 

األخرى مثل التعرف على الكالم واألشياء.
ويأمـــل الخبـــراء أن تحدث هـــذه التقنية 
الجديدة تغييرا كبيرا في وظائف وأداء أجهزة 
الكمبيوتـــر الحالية. ويرى هـــؤالء أنه عندما 
يطـــورون كمبيوتـــر يعمل مثل المخ ينســـج 
ويتعـــرف على  المعطيـــات ويشـــكل القرائن 
األنمـــاط وينتج التوقعات ويفســـر ويتصرف 
بناء على ذلـــك، فإن ذلك سيســـاهم في تقديم 
خدمات لإلنســـانية،  فمثـــال الكمبيوتر الذي 
يعمل مثـــل المخ يمكنه تجميـــع البيانات من 
عدة مجســـات تراقب كميات المياه في العالم 
وتعلـــم كيفية رصـــد التغييرات فـــي الضغط 
والحرارة وحجم األمواج والتيارات ثم إصدار 
تحذيرات بالفيضانات البحرية المحتملة. كما 
يمكن لذلك الكمبيوتر مساعدة أطباء الطوارئ 
في حسم التشـــخيصات الغامضة حتى لو لم 
يتعرف العلم بعد على كل التغييرات في درجة 
حـــرارة الجســـم وعناصر الـــدم أو غيرها من 

المتغيرات المصاحبة.
يذكر أن فريـــق علماء روس قالوا في وقت 
سابق إنهم تمكنوا من ابتكار أول عقل صناعي 
يســـتطيع أن يفكر مثل اإلنسان. وأكد العلماء 
أنهـــم اســـتخدموا خاليـــا عصبية مـــن دماغ 
اإلنســـان في تصنيع الحاســـب اآللي الجديد، 
لكن لم يحـــدث أّي تقدم في هذه التجارب منذ 

سنة 2011.
ويتوقــــع الخبــــراء فــــي ميــــدان التنبــــؤ 
بالمســــتقبل، أن التكنولوجيــــا بحلــــول عام 
2045 ســــوف تتجــــاوز قــــوة العقل البشــــري 
وتقدم نوعا من الذكاء الفائق، وهو ما يطلق 
عليــــه مصطلح التفرد، وقال علماء آخرون إن 
اإلنســــان اآللي ســــوف يتفوق على اإلنســــان 

بحلول عام 2100.

يضيـــف خاصية  } تطبيق ”بـــوش بوليت“ 
جديدة تدعـــى ”ريمـــوت فايلز“ التـــي تمكن 
المســـتخدمين من االطالع على كافة الملفات 
الموجـــودة علـــى الكمبيوتـــر مـــن أي مكان 
في العالـــم. وينبغي تنصيـــب التطبيق على 
الهاتـــف الذكـــي أو التابلـــت، إضافـــة إلـــى 
تنصيبـــه على جهاز الكمبيوتر. وبمجرد فتح 
التطبيـــق يمكن الولوج إلـــى الملفات، وعند 
اختيار أحدها، يمكـــن بضغطة واحدة نقلها 

من الكمبيوتر إلى الهاتف، أو العكس.

} لنــدن – غّيــــرت الهواتــــف الذكيــــة احلياة 
االنســــانية خالل الســــنوات العشــــر األخيرة 
بــــال شــــك حتــــى أن التقلبات الســــريعة التي 
شهدها السوق خالل العامني املاضيني كانت 
توحــــي بأن التطور في مجال الهواتف الذكية 
يتسارع، فبعد أن كانت الشركات تطلق هاتفا 
كل سنتني، ثم كل ســــنة، صارت تطرح منتجا 

جديدا كل 6 أشهر.
لكن في واقــــع األمر، فإن التطور احلقيقي 
في هــــذا املجال قد تباطأ نســــقه، فعلى الرغم 
مما تدعيه الشــــركات، أصبح إصــــدار هاتف 
يحمل كاميرا أكبر مما ســــبقه أو شاشة أكثر 
وضوحا ال يعد تطورا حقيقيا وال ميّثل  طفرة 
نوعيــــة ال تقنيا وال من حيث االســــتخدامات 

املمكنة للهاتف.
إذن كيف ســــيصبح شــــكل سوق الهواتف 
الذكيــــة بعــــد خمس ســــنوات؟ هل سنشــــهد 
اختفــــاء شــــركات معروفة وصعود شــــركات 
جديدة أخرى؟ أم هل سنشهد اختفاء الهواتف 

الذكية متاما قريبا؟
تؤكد دراســــة أميركية حديثــــة أن اختفاء 
الهواتــــف الذكيــــة ســــيكون خالل الســــنوات 
اخلمس املقبلــــة. وترتكز هذه الدراســــة التي 
أجرتهــــا مؤسســــة ”إريكســــون كونســــيومر 
الب“ علــــى أبرز 10 اجتاهات تكنولوجية لعام 
2016. وتعمقت الدراســــة فــــي هذه االجتاهات 

املســــتقبلية وخرجت مبجموعة من النتائج، 
أبرزها تالشي الهواتف الذكية.

وقد شملت الدراسة حوارات مع 100 ألف 
مســــتخدم وخبير تقني من 39 دولة ومقابالت 
معهم جلمــــع آرائهم وتنبؤاتهــــم وتوقعاتهم 

لالجتاهات التقنية املستقبلية.
وقامت الدراســــة بتحديد االجتاهات التي 
ســــتميز ســــنة 2016: أولها أنه  في املستقبل 
القريب سيبرز صعود نوع متطور من الرقائق 
اإللكترونيــــة ميكــــن زراعته داخل األجســــام 
البشــــرية، ويكون مبثابة وسائل استشعارية 
متّكن اإلنســــان من معرفة ما يدور في جسمه 
وســــالمة أعضائــــه ومتّكنــــه مــــن اكتشــــاف 
األمــــراض التي تهــــدده وطــــرق عالجها دون 
تأخير قد يكون له عواقب وخيمة على حياته.
ومــــن أبــــرز االجتاهــــات التــــي حددتهــــا 
الــــذكاء  تقنيــــات  جنــــد  أيضــــا،  الدراســــة 
االصطناعي التي تطّور ســــريعا طريقة تفاعل 
البشر مع األشياء احمليطة به وهذا من شأنه 

أن يغير من سلوكيات وطبيعة البشر.
ويعتقــــد 44 باملئة من املســــتطلعة آراؤهم 
بأن أنظمة الذكاء االصطناعي ستكون مفيدة 
جــــدًا في مجال التعليــــم و29 باملئة منهم يرى 
أنها ســــتصبح مبثابــــة املستشــــار املالي أو 
الطبيــــب اخلــــاص للمســــتخدم.  واعتقــــدوا 
أيضا أن تقنيــــات الــــذكاء االصطناعي باتت 

تؤدي العديد من األنشــــطة مثل عملية البحث 
عبر اإلنترنت واإلرشــــاد السياحي، باإلضافة 
إلــــى وظيفتها كمســــاعد شــــخصي افتراضي 

للمستخدم.
ثالــــث أبرز التوجهات املميزة للمســــتقبل 
هــــي تطور األجهــــزة الذكية القابلــــة لالرتداء 
حيث رأى 85 باملئة من املستطلع آراؤهم ومن 
مستخدمي الهواتف الذكية أن األجهزة الذكية 
القابلة لالرتداء ستحل محل الهواتف الذكية 
خالل الســــنوات اخلمس املقبلــــة، فيما يعتقد 
مســــتخدم من اثنني أنها ســــتكون قادرة على 
التحدث مع األجهزة املنزليــــة بالطريقة التي 

تتفاعل بها مع البشر.
العالــــم  تنامــــي  الدراســــة  تتوقــــع  كمــــا 
املعلومــــات  منــــو  واســــتمرار  االفتراضــــي 
االفتراضية السيما خارج الشاشات التقليدية 
أي الهواتــــف الذكيــــة، ويــــرى 50 باملئــــة من 
ثالثيــــة  الشاشــــات  أن  آراؤهــــم  املســــتطلع 
األبعاد ستزاد بوتيرة سريعة خالل السنوات 
اخلمــــس املقبلة، وسيســــتمر التطور بطريقة 

مذهلة حتى أننا ســــنرى ظهور خرائط للواقع 
االفتراضي وأفالم ُتبث حول املستخدم في كل 
مكان دون احلاجة إلى أجهزة وهو ما سيؤثر 

على احلياة اليومية لإلنسان.
كما توقع 55 باملئة من مستخدمي الهواتف 
الذكيــــة أنــــه في غضون 5 ســــنوات ســــتزود 
منازلهــــم بالعديد من األجهزة االستشــــعارية 
مهمتهــــا البحث عــــن األخطــــاء والعيوب في 
البناء وتكتشف تسرب املياه وترشد استهالك 
الكهربــــاء وكل مــــا يتعلــــق بالبنيــــة التحتية 
للبنــــاء، بخالف التحكــــم الذاتي فــــي أجهزة 
املنــــزل من مكيفات وأبــــواب ومطبخ وإضاءة 
وأجهــــزة ألعــــاب وخاصة التأثيــــر على مزيد 
حتقيق األمــــان وذلك بتطويــــر أجهزة اإلنذار 
واألمن الذي سيوفر الراحة لإلنسان أكثر في 

بيته.
كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن الـــركاب على 
مستوى العالم يقضون 20 باملئة من وقتهم في 
التنقل بوسائل عديدة سواء كانت سياراتهم 
اخلاصـــة أو وســـائل النقـــل العمومية، وهو 
وقـــت ضائع مســـروق من األوقـــات التي من 
املفترض أن يقضيها اإلنســـان في األنشـــطة 

املفيدة ومقابلة العائلة واألصدقاء.
وأكـــد 66 باملئة مـــن الـــركاب، الذين وقع 
االســـتماع إلـــى آرائهـــم، عـــدم رضاهم على 
مصداقية املعلومـــات واخلرائط والتطبيقات 
التي توفرها اإلنترنت وهم يأملون مســـتقبال 
في توفر خدمات تنّقـــل تعتمد على اإلنترنت 
وتقدم معلومات في الوقت احلقيقي، تســـاعد 
الفـــرد علـــى التنقـــل بســـهولة ودون ضياع 

الوقت.

} شـــركة دروب بوكس تعلن عن إيقاف خدمة 
البريـــد اإللكترونـــي ”مايل بوكـــس“ وتطبيق 
مشاركة الصور ”كاروزيل“. وأوضحت الشركة 
األميركية أنه سيتعذر على المستخدم بدءا من 
26 فبراير تسجيل الدخول أو إرسال واستقبال 
الرســـائل عبر التطبيقات المخصصة لألجهزة 
الجوالـــة المزودة بنظام غوغـــل أندرويد وأبل 
المخصـــص  البرنامـــج  وكذلـــك  ”آي أو إس“ 
للحواســـب المـــزودة بنظـــام المـــاك ”أو إس 
إكس“. وأشـــارت الشـــركة إلى أنه سيتم أيضا 

إيقاف تطبيق الصور بدءا من 30  مارس.

}  تطبيق ”روغر“ يتيح لمستخدمي آي فون 
إمكانية إرسال مقاطع صوتية إلى األصدقاء 
دون كتابـــة حـــرف واحـــد مـــن خـــالل النقر 
المطول والبدء بالتســـجيل ألّي مدة مرغوب 

بها ثم إرسالها بعد انتهاء التسجيل.
إمكانيـــة إعـــادة  ويتيـــح تطبيـــق ”روغـــر“ 
االســـتماع إلى المقاطع التي تم تبادلها لمّدة 

تصل إلى 48 ساعة.
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االتجاهات التقنية في المستقبل تغير من طبائع البشر

تالشي الهواتف الذكية وظهور رقائق إلكترونية تزرع تحت الجلد

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} غوغـــل تعلن عـــن إطالقها تحديثـــا جديدا 
لتطبيـــق محفظـــة غوغل اإللكترونية يســـمح 
لهـــا بإرســـال األموال مـــن خـــالل معرفة رقم 
هاتف الشـــخص المراد إرســـال األموال إليه 
فقط، ويحصل الشخص المتلقي لألموال عند 
إرسال تلك األموال عبر رقم هاتف على رسالة 
نصية تحتوي على رابط آمن، حيث يمكنه بكل 
بســـاطة إدخال بطاقة الصراف اآللي الخاصة 
به للحصول على المال، وسيتم إيداع األموال 
ضمن الحســـاب المصرفي الخاص بالمتلقي 

في غضون دقائق.

} شـــبكة تويتـــر االجتماعية تبـــدأ باختبار 
عرض اإلعالنات لزوار الموقع غير المسّجلين، 
بعدما كانت اإلعالنات تظهر فقط لمستخدمي 
الموقـــع بعـــد تســـجيل الدخـــول. وال تعرض 
تويتر اإلعالنات بشكلها التقليدي، حيث يقوم 
الُمعلن باختيار تغريدة أو مجموعة تغريدات 
من حسابه لتظهر لمجموعة من الُمستخدمين 
اعتماًدا على تفضيالت يحددها المعلن بنفسه 
مثل الموقع الجغرافي للمستخدم، الحسابات 
التي يتابعها، أو الوســـوم التي يســـتخدمها 

باستمرار.

التطــــــورات التكنولوجية أصبحت تفوق التوقعات وزادت من إرباك البشــــــر في التعامل 
مع االكتشــــــافات الجديدة التي تقدم فعال خدمات لإلنســــــان لكن تزيد من تساؤالته، هل 

ستشاركه اآللة الجسم والحياة؟

ــــــن القدرة على االبتكار  يعتقــــــد البعض أن هناك فرقا بين إنجاز العمل بســــــرعة ودقة وبي
واإلبداع وهو ما يفتقد إليه الكمبيوتر، لكن البحوث العلمية التي تتقدم كل يوم تعلن أنها 

على وشك نجاح جديد يجعل الكمبيوتر يفكر مثل عقل اإلنسان

هل يفكر الكمبيوتر يوما مثل اإلنسان

ظهور تقنيات الذكاء االصطناعي 

ر سريعا طريقة تفاعل 
ّ

التي تطو

البشر مع األشياء املحيطة به، ما 

سيغير من سلوكيات وطبيعة البشر



¶ لندن - أوضح باحثون أن ممارسة التمارين 
الخفيفــــة الخاليــــة مــــن الحــــركات واأللعاب 
القوية والشــــاقة تعزز لياقــــة الحامل دون أن 
تســــبب لها ولجنينها أّي أضــــرار. وللرياضة 
دور بالــــغ األهميــــة طــــوال مراحــــل الحمــــل 
الــــذي يزيد الضغط علــــى المفاصل واألربطة 
ويبطئ عملية التنفــــس. وتعتقد الكثيرات أن 
بــــذل الجهد خالل األشــــهر األولى أو األخيرة 
يعكر صحة قلوبهــــن ويرهقهن. وفند األطباء 
هذه النظريــــة وأثبتوا العكــــس تماما، حيث 
كشفوا أن ممارسة بعض الحركات البسيطة، 
بشــــكل منتظم، كفيل بتنشيط الدورة الدموية 
وتحسين عملية التنفس، األمر الذي يزيد من 
كمية األوكســــيجين لألّم والجنيــــن معا. كما 
تســــاهم هذه العملية في تخفيف العبء على 

القلب والدماغ.
ويحــــرص األخصائيــــون علــــى أن تكون 
التمارين مناسبة للياقة الجسم، التي تختلف 
من ســــيدة إلى أخرى تبعــــا للحالة الصحية 

والسن ومدة ممارسة الرياضة قبل الحمل.
وينصح األطبــــاء الســــيدة الحامل، التي 
لم يســــبق لها ممارســــة التمارين الرياضية، 
أن تبدأ بمزاولة الرياضة بعد الشــــهر الرابع 
وأن تكون التمارين خفيفة كالمشــــي وأن تبدأ 
ببــــطء بمعدل خمس دقائق فــــي اليوم وتزداد 
تدريجيــــا بمعدل خمس دقائق في األســــبوع 
حتى تصل إلى نصف ســــاعة لثالث مرات في 

األسبوع.
 ويشّدد مدربو اللياقة على القيام باإلحماء 
قبل الشــــروع فــــي التمارين. ويعــــد اإلحماء 
الجسم للجهد الرياضي بحيث يشرع النبض 
في االرتفــــاع تدريجيا. وذلك عــــن طريق أداء 
رياضة خفيفة لمدة خمسة دقائق كالمشي أو 
الســــباحة. فاإلحماء يحضر الجسم لتمارين 
أشــــق ويســــاعد على منع حــــدوث إصابة أو 

إجهاد.
وبعد االنتهاء من عملية اإلحماء تستطيع 
السيدة اختيار ما يناســــبها وما تستمتع به 
من أنواع الرياضة، التي تعد 
وبعد  أفضلها.  الســــباحة 
األســــبوع العشــــرين مــــن 
الحمل على السيدة تفادي 
تمارين البطن أو التمارين 

التي تتطلب اتخاذ 
االســــتلقاء  وضعيــــة 
الكامــــل على الظهر 
يجعــــل  هــــذا  ألن 
الجريان الدموي 
أكثــــر  للجنيــــن 
ال  صعوبــــة، 
سيما خالل 
مرحلــــة 
النمو.

وال يــــرى األطبــــاء مانعــــا في اســــتعمال 
الحامــــل لألثقــــال الخفيفة لتقويــــة عضالت 

الذراعين والصدر.
وال تقــــل عملية التبريد أهمية عن اإلحماء 
ألنها تتركز على تهدئة الجســــم، عبر تخفيف 
الســــرعة، تدريجيــــا، لكي يرجــــع النبض إلى 
مســــتواه الطبيعــــي ثــــم تتم مزاولــــة تمارين 
االســــترخاء وشــــد العضالت وأداء التمارين 
التنفسية التي تســــاعد على راحة األعصاب، 
األمر الذي يســــاعد بدوره على تسهيل عملية 

الوالدة، الحقا.
 ويحــــذر أطبــــاء النســــاء مــــن ممارســــة 
التمارين الرياضــــة ، إذا كانت درجة الحرارة 
أو نســــبة الرطوبــــة مرتفعتيــــن، ألن الحامل 
تشــــعر باإلجهاد والحرارة بشكل أسرع بكثير 
عن غيرها. وينصح األطباء بشــــرب الماء كل 
15 أو 20 دقيقــــة أثناء التماريــــن، مع االنتباه 
والتفطن سريعا إلى العالمات التي تستوجب 
اإلقالع فورا عن الرياضة، مثل التعرق الشديد 

واآلالم واإلجهاد وارتفاع الحرارة.
وأمــــا بعد عملية الــــوالدة فينصح األطباء 
المرأة، في األســــابيع األولى، بتمارين خفيفة 
لشــــد عضــــالت البطن الداخلية كي تســــتعيد 
قوتهــــا، مــــع المشــــي في أنحــــاء المنــــزل أو 
الحديقــــة لتنشــــيط الــــدورة الدمويــــة. وبعد 
ســــتة أســــابيع على الوالدة، يمكن استئناف 
التمارين والتركيز خاصة على عضالت البطن 

والعضالت السفلى لمنطقة الظهر.
أن  على  الدراســــات  وتــــدل 
اللياقة  ذات  النشــــيطة،  المرأة 
البدنيــــة أقــــدر علــــى 

تحمــــل البرامج الرياضيــــة القوية. 
وكشــــف باحثــــون أن التدريب العشــــوائي 
أشق بكثير على الجسم من التدريب المنتظم. 
وأوضحــــوا أن التدريــــب، ثالث مــــرات، على 
األقل، أســــبوعيا، يحافظ على القوام العضلي 

ومرونة األعضاء.
وتحث البحوث على ممارسة الرياضة في 
مكان حسن التهوية ومعتدل الحرارة (بحدود 
24 درجــــة مئوية) ومعتــــدل الرطوبة. والقيام 
بالنشــــاط على شــــكل دفعات قصيرة بدًال من 
ممارســــتها دفعة واحدة لفترة طويلة، من 10 
إلى 15 دقيقة ثم االســــتراحة لمدة 5 دقائق؛ ثم 

تكرار العملية عدة مرات بشكل متتال.
وجديــــر بالذكر أنه مع التقــــدم في الحمل 
يجــــب تقليل مدة الركض وتخفيض الســــرعة 
أثنــــاء العــــدو تدريجيــــًا حتــــى يتوقــــف عند 

الشــــهر الســــابع. كما ينبغــــي التقليل من كل 
المســــتويات الرياضية بعد الشــــهر الســــابع 
مــــن الحمل فهذا التخفيــــض أمر ضروري ألن 
هذه المرحلــــة هي التي يتعرض فيها الجنين 
لطفرة من النمو، مما يحدث تبديًال سريعًا في 
وزن الحامل ودرجة توازنها. وعليها االلتزام 
بهذا التخفيــــض. وتفرض زيادة وزن الحامل 
في هذه الفترة زيادة فــــي إنتاج الطاقة، لذلك 
فإنها قــــد تحس بازدياد ســــرعة التعب أثناء 

ممارسة الرياضة.
وتشير سماح محمد شكري، اختصاصية 
عــــالج طبيعي، إلى أن هنــــاك بعض التمارين 
التــــي تســــاعد على تقويــــة عضــــالت الظهر 
وإطالتها٬ كما أنها تدعم وضع الجسم وتقّوي 

عضالت الظهر والبطن تمهيدا للوالدة.

ويعد المشي من التمارين الرياضية التي 
تناســــب الحامل حيث أنــــه يعمل على تحريك 
جميــــع العضالت وبالتالي يقــــّوي العضالت 
التي تســــاعد على الــــوالدة، كمــــا يعمل على 
زيادة مرونة عضالت األمعاء والمعدة. وتزداد 
أهمية رياضة المشي عند الحامل في األشهر 
األخيرة حيث يســــاعد ذلك في تهيئة الجنين 

لوضعية الوالدة.
ويعمل تمرين إمالــــة الحوض على تقوية 
عضــــالت البطن ويســــاعدها فــــي العودة إلى 
طبيعتهــــا بعــــد الــــوالدة. وينبغــــي مراعــــاة 
استقامة الرأس والرقبة وعلى امتداد العمود 

الفقري.
وتقول طبيبة النساء والتوليد بالمستشفى 
الكندي التخصصي بدبي د. كولشــــان محمد 
جميــــل٬ إن ”الحركة أثنــــاء الحمل لها بعض 
الميزات؛ فهي تقلــــل من التوتر العصبي لدى 
الحامل٬ وتجعلها تشــــعر بأنها أفضل حاًال٬ 
وتساعدها على النوم بشكل أفضل وتزيد من 

ثقتها بالنفــــس�. وأكدت التجــــارب أن إجراء 
التمرينات في األشــــهر الثالثــــة األولى٬ عند 
تشــــكل المشيمة٬ يســــاعد على تشكيل أوعية 
دموية إضافيــــة٬ وبالتالي يمثــــل ذلك فرصة 
أكبر لتبــــادل الغذاء بيــــن األم والجنين٬ كما 
تؤثــــر ممارســــة الرياضة لألمهــــات الحوامل 
بشــــكل إيجابي على معدل استجابة ضربات 

القلب عند أطفالهن.
وفــــي آخر فترة مــــن الحمل ينمــــو البطن 
باســــتمرار وتتورم القدمان مع الشعور بآالم 
في الظهر٬ وال تكون الحركة سهلة٬ ومع ذلك 
ينبغي علــــى الحوامل الحفــــاظ على لياقتهن 
البدنية في هذه المرحلــــة٬ وأن يواظبن على 
ممارسة التدريبات على نحو قليل باستشارة 
اختصاصيي عالج طبيعي الختيار التمرينات 
التأثيــــرات  لتجنــــب  والمناســــبة  البســــيطة 
الســــلبية على الحامل وجنينها. كما أن هناك 
بعــــض األمور المهمة أثناء تأدية التمرينات٬ 
مثــــال ينبغي أال تتعدى نبضــــات قلب الحامل 
140نبضة/دقيقــــة٬ وشــــرب كميــــة كافية من 
السوائل أثناء وبعد التمارين والحرص على 
اإلحمــــاء قبل الشــــروع بأّي تمريــــن٬ وتجنب 

اإلجهاد.
وأفادت دراســــة أســــكتلندية أن ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة أثنــــاء فتــــرة الحمل ال 
تحافــــظ علــــى اللياقة فحســــب وإنمــــا تقي، 
أيضا، من االكتئاب وتخّفف من خطر اإلصابة 

بسّكري الحمل.
ولقــــد جــــاءت هــــذه الدراســــة لتؤّكد على 
دراســــة أخرى نشــــرت فــــي المجلــــة العلمية 
”أوبســــتيتريكس أنــــد جينيكولوجــــي“، التي 
تشــــيد بفوائــــد التماريــــن الرياضيــــة والتي 
تمنع إنجاب أوالد بدنــــاء. وعمد باحثون من 
جامعات بريطانيا، إلى إجراء دراســــتهم على 
1263 امــــرأة مــــن الحوامــــل. وقد عمــــدوا إلى 

قياس مدى ممارســــتهن التماريــــن الرياضية 
وحالتهــــن النفســــية، خــــالل األشــــهر الثالثة 
األولى مــــن الحمل وحتى نهاية الربع الثاني. 
وقد تبين أّن النساء األكثر اكتئابًا هن اللواتي 
كن أكثر خمــــوًال. كما تبين كذلك أّن هذه الفئة 
من النساء قد اكتسبن المزيد من الوزن الزائد 

وكّن عرضة لسّكري الحمل.
وســــبق وأكدت علــــى هذا األمر دراســــات 
عــــدة من ضمنهــــا تلك التــــي أجراها باحثون 
من مستشــــفى ”فيرجن دي ال لوز� ونشرت في 
المجلة العلمية ”بيجوغ“. وتشــــير نتائج هذا 
البحث إلى أّن المــــرأة التي تمارس التمارين 
الرياضية أثنــــاء فترة الحمل تتجنب كســــب 
الوزن واإلصابة بســــّكري الحمل بنســــبة 36 

بالمئة.
وينصح األطباء النساء الحوامل بممارسة 
رياضة المشــــي الخفيف في الشــــارع أو على 
جهاز المشــــي الثابت لمدة نصف ساعة، بين 
3 و4 مــــرات أســــبوعيا. وإذا كان األمــــر يتــــم 
باســــتخدام جهاز المشــــي الثابت أو الدراجة 
الثابتة، فيجــــب القيام بهــــذه التمارين تحت 

إشراف مدرب للياقة البدنية.

¶ مونتريال – أفادت دراسة كندية أن لليوسفي 
أو المندريـــن تأثيـــرات إيجابية فـــي إنقاص 

الوزن الزائد ودورا في الوقاية من السمنة.
 وأكـــد باحثـــون أن العناصـــر الغذائيـــة 
المتوفـــرة فـــي هـــذه الفاكهة لهـــا تأثير على 
وظائـــف بعـــض الجينـــات وخصوصـــا تلك 
المســـؤولة عـــن البدانة وتراكم الشـــحوم في 

الجسم.
الذيـــن  أن  المخبريـــة  البحـــوث  وبينـــت 
يتناولـــون اليوســـفي يفقدون وزنـــا أكثر من 
الذيـــن يّتبعون الحمية عاليـــة الكربوهيدرات 
والفقيـــرة من الدهـــون. وأوضحت أن احتواء 
اليوســـفي علـــى كميـــات كبيرة مـــن األلياف 
يســـاعد على الشـــعور بالشـــبع لفترة طويلة 
وبالتالي يعمل علـــى خفض الوزن. كما تعمل 

مادة ”نوبلتيـــن“ الموجودة فيه كحاجز مادي 
للدهون وتلعب دورا مهما في مساعدة الجسم 
على القضاء على الدهون وحرق الزائد منها.

وتوصلـــت دراســـة أجريـــت فـــي جامعة 
مينيســـوتا األميركية إلى وجـــود ارتباط بين 
استهالك اليوسفي وتخفيف الوزن. وأرجعت 
ذلك إلى أن ثمار اليوســـفي تحتوي على نسبة 
عاليـــة مـــن الماء واألليـــاف التـــي تعمل على 
امتالء المعدة وبالتالي تخفيف البطن وإذابة 
الدهـــون المتراكمـــة في الجســـم وخصوصا 

الموجودة في محيط البطن والخصر.
وتحتـــوي ثمـــرة اليوســـفي على نســـبة 
عاليـــة من األلياف الطبيعّية تقدر بنســـبة 3.5 
غرام وهي نســـبة تعادل 10 بالمئة من األلياف 
المغذيـــة. وتعمـــل هـــذه األلياف علـــى إعطاء 
الجســـم شـــعورا بالشـــبع لفترات طويلة مّما 
يؤّدي إلى اإلقالل من تناول الوجبات وبالتالي 
انخفاض الشـــهّية لتناول الطعـــام، باإلضافة 
إلـــى ذلك فإّن األليـــاف بطبيعتهـــا تعمل على 
إنقاص الوزن بشكل سهل وسريع أيضا. وبما 
أّن هذه الفاكهة تحتوي على مضاّدات األكسدة 
فإّنها تساعد الجسم في التخّلص من الدهون 
لذلك تعتبر مفيدة لألشـــخاص الذين يريدون 

التخّلص من الوزن الزائد.

وجدير بالذكر أن لليوســـفي دورا مهما في 
الوقايـــة من تصّلب الشـــرايين، حيث أنه يقلل 
الدم واألكســـدة وعملية نقـــل الدهون الضارة 
إلى الجســـم. ويفيد في عسر الهضم، وتقوية 
المناعة، وينّقي من الســـموم ويعمل على بناء 
الكوالجين. ويقلل أيضا خطر التحميل الزائد 
لليبوبروتيـــن الذي يحّفز تخزين الدهون. كما 
ينقل الليبوبروتين الكوليســـترول الضار من 

الكبد إلى أنسجة الجسم.
ويقول خبراء التغذية إن حمية اليوســـفي 
تعطي نتائـــج أفضل إذا تم تناولـــه بمقدار 3 
حبات بين اإلفطار والغداء،  وثمرتين مع كوب 
زبـــادي خالي الدســـم بعد العشـــاء، باإلضافة 
إلى تناول كوب كبير مـــن عصير البرتقال مع 
اليوســـفي بين الغداء والعشـــاء وتناول 2 لتر 

ماء يوميا على األقل.
ونبهـــوا إلى ضرورة عصـــره بالعصارات 
الخالطـــات  طريـــق  عـــن  وليـــس  التقليديـــة 
الكهربائيـــة. كمـــا يفضـــل تنـــاول برتقالة أو 
ثمرتين من اليوســـفي لمن يعانون من نســـبة 
عاليـــة مـــن األمـــالح أو الكهربـــاء الزائدة في 

الجسم.
وثمار اليوسفي الغنية بالكاروتينويدات 
وصبغـــات الفالفونويـــدز وحمـــض الفوليك 

تأثيـــرات  لهـــا  والمعـــادن  والفيتامينـــات 
إيجابيـــة مهمة علـــى الصحة ليـــس فقط في 

الحد من الســـمنة وتقليل الـــوزن بل تلعب 
دورا حيويـــا في الوقاية مـــن األمراض. 
ويوصف اليوســـفي كأحد أفضل أنواع 

الفاكهـــة الحمضية المفيـــدة للصحة 
بســـبب احتوائه علـــى نســـبة عالية 
مـــن الفيتامينات وخصوصـــا (أ، آي، 

ســـي)، ومجموعة فيتامين ”ب المركب“ 
(ب1، ب2، ب3، ج).  ويضـــم مجموعـــة 
متميزة مـــن المعادن التي ال غنى عنها 

لجســـم صحي مثل البوتاسيوم 
والمغنسيوم 
لكالسيوم  وا

واليود  والحديد 
والفوســـفات 

والصوديـــوم والمنغنيـــز والزنك، وغيرها من 
الفيتامينـــات والمعـــادن التي تقـــي وتحافظ 
على الجســـم مـــن األمـــراض الخطيرة 
والمزمنـــة، عـــالوة علـــى أنـــه غني 
بمـــادة ”البكتيـــن“ و“الفالفونويد“ 
واألليـــاف التي تعمل علـــى تقليل 
خطر اإلصابة بالســـّكري والسرطان 
والقولـــون  والقلـــب 
نســـبة  وارتفـــاع 
كما  الكولســـترول 
أنهـــا تعمل على 
جهـــاز  تقويـــة 
وتقوى  المناعة 

الذاكرة.
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التمارين المنتظمة تحافظ على لياقة الحامل حتى والدتها

الرياضة املعتدلة تحمي من اكتساب كيلوغرامات يصعب التخلص منها بعد الوضع

لياقة

اليوسفي يساعد في الحفاظ على رشاقة الجسم

تنشيط الجسم يساعد على تحمل أوجاع الوالدة

يوصي األطباء والمدربون بضرورة ممارســــــة الحامل للرياضــــــة طوال فترة الحمل، لكن 
العديد من الحوامل يتفادين كثرة الحركة خالل الثلثين األول واألخير. وأثبتت الدراسات 
أن متابعة التمارين منذ البداية وحتى آخر الحمل يحافظ على لياقة الجسم ويسّهل الوالدة 

ويجّنب المرأة اكتساب المزيد من الوزن الذي كثيرا ما يصعب التخلص منه، الحقا.

بعد عملية الوالدة، ينصح األطباء 

املرأة، في األسابيع األولى، بتمارين 

خفيفة لشد عضالت البطن 

الداخلية كي تستعيد قوتها

املرأة التي تمارس التمارين 

الرياضية أثناء فترة الحمل تتجنب 

كسب الوزن واإلصابة بسكري 

الحمل بنسبة ٣٦ باملئة

احتواء اليوسفي على كميات كبيرة 

من األلياف يساعد على الشعور 

بالشبع لفترة طويلة
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إيجابيـــة مهمة علـــى الصحة ليـــس فقط في 
الحد من الســـمنة وتقليل الـــوزن بل تلعب 

دورا حيويـــا في الوقاية مـــن األمراض.
كأحد أفضل أنواع ويوصف اليوســـفي
الفاكهـــة الحمضية المفيـــدة للصحة 
بســـبب احتوائه علـــى نســـبة عالية 
مـــن الفيتامينات وخصوصـــا (أ، آي، 

”ب المركب“ ســـي)، ومجموعة فيتامين
(ب1، ب2، ب3، ج).  ويضـــم مجموعـــة
متميزة مـــن المعادن التي ال غنى عنها

لجســـم صحي مثل البوتاسيوممممممممممممممممممممممممممممم
والمغنسيوم
لكالسيوم وا

واليود والحديد 
والفوســـفات 

الفيتامينـــات والمعـــادن التي تقـــي وتحافظ
على الجســـم مـــن األمـــراض الخطير
والمزمنـــة، عـــالوة علـــى أنـــه غني
و“الفالفونويد ”البكتيـــن“ ”بمـــادة
واألليـــاف التي تعمل علـــى تقلي
خطر اإلصابة بالســـّكري والسرطا

ي

والقولـــو والقلـــب 
نســـب وارتفـــاع 
كم الكولســـترول 
أنهـــا تعمل على
جهـــا تقويـــة 
وتقوى المناعة 

الذاكرة.



} لندن - اشتهرت املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل بالتأني في اتخاذ القرارات، وتفضيل 
اخلطــــوات الصغيــــرة في معاجلــــة القضايا 
السياسية بدال من القفزات الواسعة، وتأجيل 
حســــم الكثير من امللفات بشــــكل يثير انتقاد 
منافســــيها. ويخالف نهجها نهج من سبقها 
مباشــــرة في قيادة أملانيا، جيرهارد شرودر، 

الذي اشتهر باحلسم وسرعة اتخاذ القرار.
 لكــــن ميركل فاجأت اجلميع بطريقتها في 
التعامــــل مع أزمة تدّفق الالجئني الســــوريني 
إلى أوروبــــا، فلم تكتف باتخاذ قرار حاســــم 
بقبــــول الالجئني، رغــــم املخاطر السياســــية 
الواســــعة ملثل هذا القرار، بــــل أعلنت جتميد 
اتفاقيــــة ”شــــينغن“، التي تلــــزم كل من يلجأ 
إلــــى أوروبــــا بتقدمي طلــــب اللجــــوء في أول 
دولــــة آمنة، لفتــــرة من الزمــــن مراعاة لألزمة 
اإلنســــانية القاســــية التي يئّن حتت وطأتها 

ماليني السوريني.
وســــعت ميــــركل إلى فــــرض حصص من 
الالجئــــني على الــــدول األعضاء فــــي االحتاد 
األوروبي رغم املعارضة الشــــديدة من جانب 
بعــــض الدول، خاصة في شــــرق أوروبا، مثل 

بولندا واملجر والتشيك. 
باختصــــار قّدمت ميــــركل دعمــــا حقيقيا 
ألعداد كبيــــرة من الالجئني فــــي الوقت الذي 
أحجم فيه الكثيرون عن تقدمي مثل هذا الدعم، 
وقبلت أملانيا وحدها نحــــو مليون الجئ منذ 

بداية عام 2015.
 جاء قرار ميركل جتاه الالجئني ليعّبر عن 
موقف أخالقي وإنســــاني يســــتحق االحترام 
والتقديــــر مــــن جانــــب املستشــــارة األملانية. 
صحيــــح أن أملانيــــا فــــي حاجة إلــــى األيدي 
العاملة، وأن االقتصاد األملاني العمالق، وهو 
أكبر اقتصاد بني دول االحتاد األوروبي، قادر 
على اســــتيعاب أعداد غير قليلة من الوافدين 

لسوق العمل. 
لكن صحيح أيضــــا أن هناك بدائل كثيرة 
لتوفير األيدي العاملة، وأن هناك رفضا حادا 
مــــن جانــــب مجموعة من السياســــيني األملان 

لقيام ميركل بقبول الالجئني بأعداد كبيرة.

ومن أبــــرز منتقــــدي ميركل شــــريكها في 
االئتــــالف احلاكم، هورســــت زيهوفــــر، زعيم 
احلزب املسيحي االجتماعي البافاري ورئيس 
حكومــــة بافاريــــا، الذي هّدد برفــــع دعوى من 
حكومتــــه علــــى احلكومــــة االحتادية بســــبب 
سياســــة ميركل جتاه الالجئني، ووصف هذه 
السياســــية بأنها ”استســــالم دولة القانون“ 

جتاه تدفق الالجئني.

ميركل الحاسمة

 علــــى مســــتوى أوروبــــا يبــــدو التناقض 
صارخا بني ما قامت بــــه ميركل وبني مواقف 
قادة آخرين مثل رئيــــس وزراء املجر، فيكتور 
أوربان، الذي ال ينظر إلى املهاجرين بوصفهم 
بشــــرا فــــي حاجــــة إلــــى املســــاندة والدعــــم 
والرحمــــة، بــــل على أســــاس أنهم مســــلمون 
يهددون بتقويض ”اجلذور املســــيحية للقارة 
األوروبية“، على حد وصفــــه، و“جتب حماية 

أوروبا منهم“.
وتنفيذا لهــــذه الرؤية، قــــام أوربان ببناء 
جــــدار عــــازل فــــي ســــعيه حلمايــــة املجر من 
الالجئني، هذا على الرغم أن الالجئني ميرون 
فقــــط عبر املجر إلى أملانيا دون أّي رغبة منهم 

في البقاء في املجر.
وفــــي فرنســــا هنــــاك مــــن طالــــب بقبول 
الالجئني السوريني املســــيحيني فقط، وليس 
املسلمني، بل ووصل األمر إلى مطالبة املرشح 
الرئاســــي األميركي عن احلــــزب اجلمهوري، 
دونالــــد ترامــــب، مبنع املســــلمني مــــن دخول 

الواليات املتحدة.
في هــــذا الســــياق تبدو األهميــــة الكبيرة 
ملواقف ميــــركل، التي تتزعم حزبا ميينيا، هو 
حزب االحتــــاد املســــيحي الدميقراطي، إذ أن 
قيامهــــا بفتح الباب أمــــام الالجئني، وأغلبهم 
من املســــلمني، يعني قبولهــــا مبجتمع متعدد 
الثقافات يقــــوم على التســــامح وقبول اآلخر 

املختلف دينيا وعرقيا.
ملــــف آخر اســــتطاعت ميــــركل أن حتّقق فيه 
جناحا ملحوظا وهو ملف األزمة االقتصادية 
لليونــــان، والذي كان ألملانيــــا الرأي األهم فيه 

باعتبــــار أن برلني هي أكبــــر الدائنني ألثينا. 
واجهت ميركل فجــــوة هائلة بني موقف وزير 
املاليــــة األملاني فولفغانغ شــــويبله، الذي كان 
يصــــّر على فــــرض إجراءات تقّشــــف قاســــية 
علــــى اليونان لقبول تســــوية لألزمــــة املالية، 
وبني موقف رئيس وزراء اليونان  أليكســــيس 
تســــيبراس الذي كان يسعى إلى التخّلص من 
قيود التقشف، وقاد حزبه اليساري ”سيريزا“ 

للفوز في االنتخابات على هذا األساس. 
وفي النهاية جنحت ميركل في فرض تســــوية 
جّنبــــت دول منطقــــة اليورو مخاطر إشــــهار 
إفالس اليونان. وقبلها ظهرت مهارات ميركل 
فــــي التعامل مع أزمــــة أوكرانيا، وجنحت في 
االتفاق مع الرئيس الروســــي فالدميير بوتني 

على الوصول حلل لألزمة ينهي احلرب.
لــــم تأت اإلجنــــازات التي حققتهــــا ميركل في 
عــــام 2015، من فــــراغ. فقد قضت املستشــــارة 
األملانية عشر سنوات في زعامة أملانيا منذ أن 
جنحت في قيادة حزبها للفوز على منافســــها 
العتيــــد، احلــــزب االشــــتراكي الدميقراطــــي، 
في االنتخابــــات العامة عــــام 2005. وانتزعت 

احلكم من زعيمه جيرهارد شرودر. 
وخــــالل هــــذه الســــنوات جنحــــت ميركل 
في حتقيق جنــــاح اقتصادي باهــــر، من أبرز 
مالمحــــه الفائض الكبير في امليزان التجاري، 
للدولــــة،  العامــــة  املوازنــــة  فــــي  والفائــــض 
وانخفاض نســــبة البطالة إلــــى نحو 6 باملئة 
وهو أمر لم تشــــهده أملانيا منذ توحيد شرقها 

وغربها عام 1990. 
وفــــي ذات الوقــــت حافظت على شــــعبية 
واســــعة بحيث أنها الزالت أكثر السياســــيني 
شــــعبية في أملانيا، وانعكس هــــذا في فوزها 

بثالث دورات برملانية متتالية.
ومن ثمــــة، لم يكــــن غريبا اختيــــار مجلة 
”تــــامي“ األميركية لها كشــــخصية العام 2015، 
ومــــن قبلها ترشــــيح أجنيال ميــــركل جلائزة 
نوبل للســــالم لكن فازت بها اللجنة الرباعية 
التونســــية.  وميركل أول إمــــرأة حتصل على 
لقــــب شــــخصية العــــام 2015، منفــــردة خالل 
29 عامــــا رغــــم تكرمي نســــاء أخريــــات ضمن 

مجموعات 
وقــــد كتبت جيبس، مديــــرة حترير "تامي"، 

اختيــــار   مســــوغات  توضيــــح  فــــي  تقــــول، 
ميركل:"بســــبب طلبهــــا مــــن بلدهــــا أكثر مما 
جــــرأ عليه معظم الساســــة وبســــبب وقوفها 
بحــــزم ضــــد االســــتبداد... وتقدميها منوذجا 
راســــخا للقيادة األخالقية فــــي عالم قلت فيه 
تلك القيم... اختارت مجلة تامي أجنيال ميركل 

شخصية العام". 
وُأطلــــق على أجنيال ميركل، التي انتخبت 
ملنصبهــــا في 2005، أقوى سياســــية على ظهر 

الكوكب وهي أول امرأة تقود أملانيا. 
وعلى الرغم من عاصفــــة االنتقادات التي 
وّجهت إليها بســــبب موقفها من الالجئني، ال 
يوجد في أملانيا حتى اآلن منافس حقيقي لها 
ســــواء من بني صفوف حزبها، حزب االحتاد 
املســــيحي الدميقراطي، أو أبرز منافســــيها، 
احلــــزب االشــــتراكي الدميقراطــــي. وبالتالي 
يتوقــــع كثيــــرون اســــتمرار ميركل فــــي مقعد 
املستشــــارية بعد أن تنتهــــي دورتها احلالية 

عام 2017. 
وبذلــــك تنضم إلى قائمة أبرز مستشــــاري 
أملانيــــا، مثل كونــــراد أديناور الــــذي حكم من 
1949 إلــــى 1963، وهيلموت كول الذي حكم من 
1982 إلــــى 1998، ويعــــد األب لروحــــي مليركل، 
وهو الذي اقتنع بقدراتها السياســــية ورفعها 

ألعلى املناصب.

تجارب مؤثرة

 تأثرت ميركل بدراســــة الكيمياء، وعملها 
كأســــتاذة جامعية فــــي أكادمييــــة العلوم في 
أملانيا الشــــرقية، واكتسبت من عملها أسلوبا 
علميــــا فــــي اإلدارة. وتأثــــرت أيضــــا بالقيم 
العائليــــة والدينيــــة لوالدها الــــذي كان رجل 
دين بروتستانتي، وأمها التي كانت ربة منزل 

تقليدية.
ورمبــــا كانت جتربــــة احلياة فــــي أملانيا 
الشرقية خلف الستار احلديدي دافعا الجنيال 

ميركل لتقدير قيمة احلرية.
وفــــي النهاية اجتمعت كل هــــذه العوامل 
لتخلق شخصية ميركل. شخصية امرأة تؤمن 
بدولــــة العدالــــة والقانون، وترفــــض التمييز 
علــــى أســــاس العــــرق أو الديــــن، وتبحث عن 
مجتمــــع منفتح ومتســــامح. شــــخصية متثل 
القيادة األخالقية ألوروبا.وليس فقط القيادة 

السياسية.

ــــــة أنجيال ميركل، في أحدث تصريحاتهــــــا، إن ألمانيا مطالبة  قالت المستشــــــارة األلماني
مســــــتقبال بأن تكون أقوى سياسيا بل وحتى عســــــكريا إذا لزم األمر للمشاركة في حل 
الصراعات الدولية؛ والوصول إلى هذا الدور القيادي العالمي ليس مســــــتعبدا على أول 
مستشارة في تاريخ ألمانيا، التي وقفت في أكثر من مناسبة وأزمة ضّد تيار مختلف قادة 
أوروبا وتفّردت بقراراتها الحاسمة، بدءا من أزمة اليونان مرورا بأزمة أوكرانيا، ووصوال 
إلى أزمة الالجئين السوريين، وموقفها السياسي اإلنساني الذي كان من أسباب اختيار 

مجلة تايم األميركية لها لتكون شخصية العام 2015.

األحد 2022002015/12/13

مرأة

تؤمن بدولة العدالة والقانون وترفض التمييز على أساس العرق أو الدين
أنجيال ميركل.. القيادة األخالقية ألوروبا

محمود القصاص

تبدو األهمية الكبرى لمواقف 
ميركل، التي تتزعم حزبا يمينيا، هو 

حزب االتحاد المسيحي الديمقراطي، 
إذ أن قيامها بفتح الباب أمام 

الالجئين، وأغلبهم من المسلمين، 
يعني قبولها بمجتمع متعدد الثقافات 

يقوم على التسامح وقبول اآلخر 
المختلف دينيا وعرقيا

ثاتشر ألمانيا

[ ولدت بغـــرب أملانيا يوم 17 يوليو من عام 
.1954

[ انضمت إلى االحتاد الدميقراطي املسيحي 
في عام 1986.

[ عقـــب إعادة توحيد أملانيـــا في عام 1990، 
عينها هلمـــوت كول في منصب وزيرة املرأة 

والشباب.
[ في عـــام 1994، مت تعيينهـــا وزيرة للبيئة 

وحماية الطبيعة وسالمة املفاعالت.
[  أصبحـــت ميـــركل األمني العـــام لالحتاد 

الدميقراطي املسيحي في عام 1998. 
[ تترأس االحتاد الدميقراطي املسيحي منذ 

عام 2000 وقادت احلزب منذ ذلك احلني. 
[ تشـــغل منصب مستشـــار أملانيـــا منذ 22 
نوفمبـــر 2005، وهي أول امـــرأة تتولى هذا 

املنصب فيها. 
[ اختارتهـــا مجلة فوربس كأقوى امرأة في 

العالـــم لعام 2011، واســـتمرت فـــي صدارة 
القائمـــة كأقوى امرأة فـــي العالم على مدى 

خمس سنوات.
[ احتلـــت املرتبة الثانية علـــى قائمة مجلة 
فوربس ألقوى الشـــخصيات السياسية في 

العالم في 2015.
[ توجتها مجلة "تامي" األميركية شـــخصية 
العام 2015 وذلك بســـبب دورها في التعامل 
مـــع أزمتي الالجئني في أوروبـــا، واقتصاد 

االحتاد األوروبي.
أجنيـــال  األملانيـــة  املستشـــارة  دافعـــت   ]
ميركل عن اإلســـالم باعتباره جزءا ال يتجزأ 
مـــن أملانيـــا و هـــو األمر الـــذي وضعها في 
مواجهة انتقادات من داخل حزبها املسيحي 
الدميقراطي الذى ترأســـه، لكنها لم تعبأ مبا 
يقوله املتشددون في أملانيا وأوروبا وعموم 

العالم الغربي.

 امرأة كسرت كل القواعد وتقلدت أعلى المناصب في ألمانيا

بسبب طلبها من بلدها أكثر مما تجرأ 
عليه معظم الساسة وبسبب وقوفها 

بحزم ضد االستبداد وتقديمها 
نموذجا راسخا للقيادة األخالقية في 
عالم قلت فيه تلك القيم… اختارت 

مجلة تايم أنجيال ميركل شخصية 
العام

يبدو التناقض صارخا بين ما قامت 
به ميركل وبين مواقف قادة آخرين 

مثل رئيس وزراء المجر الذي ينظر إلى 
المهاجرين على أساس أنهم مسلمون 
يهددون بتقويض «الجذور المسيحية 

للقارة األوروبية»



¶  القاهــرة -  ُيعتبر الزواج مرحلة انتقالية في 
حيـــاة كل من الرجل والمـــرأة، حيث العديد من 
التغّيـــرات التي تحدث بعد اتخاذ قرار الزواج، 
فالمســـؤوليات تتغّيـــر وتختلـــف االهتمامات 
وتزداد الضغوط، ما يجعل نمط الحياة بأكمله 
يتغّيـــر، مما يؤّثر علـــى الهدف الـــذي يبتغيه 
الرجل من الزواج، ومن ثمة مواصفات الزوجة، 
فالكثير من النساء والرجال يعيشون قصة حب 
وغـــرام تنتهي عادة باالرتباط إذا ما قامت على 
أسس سليمة، لكن الدراســـات واألبحاث بّينت 
أن هنـــاك أهدافا أخرى يبحث عنها البعض من 
الرجـــال في الزواج غير الحب واإلعجاب بفتاة 

معينة أو بقوامها أو شخصيتها.
وقـــد توّصلـــت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
برينستون في الواليات المتحدة، إلى أنه يمكن 
أن يتم الزواج بين رجل وامرأة من دون الوقوع 
في الحب بنســـبة 60 بالمئـــة، ولكن الالفت في 
األمـــر هو أن 25 بالمئة من رجال العالم يريدون 
ويرغبـــون في الـــزواج حتى مـــن دون الوقوع 
فـــي الحب، بل يتعدى األمر إلـــى أكثر من ذلك، 
وهو أن هؤالء الرجال يمكن أن يقبلوا بالزواج 
من نســـاء ال ينجذبون إليهـــن حميميًا، وقد ال 

يشعرون بالراحة واأللفة معهن.
وكشفت الدراسة التي أجريت عبر اإلنترنت 
علـــى نحو 6000 عينة من مختلف الجنســـيات، 
أن الرجل هو أكثر حاجة لالســـتقرار العاطفي 
من المرأة، ألنها تنضج عاطفيًا بشـــكل أسرع، 
مـــا يجعلها ليســـت بحاجة لمـــن يعطيها ذلك 
االستقرار، إال أن األمر يختلف مع الرجل، والذي 
عندما يكون طفًال يشـــعر باالســـتقرار بوجوده 
قـــرب أمه، ويســـتمر هـــذا معه حتـــى وصوله 
لمرحلـــة البلوغ، وعندما ينفصـــل عنها، يكون 
بحاجة لزوجة يشعر معها بهذا االستقرار، كما 
أن الرجل بحاجة ماســـة للممارســـة الحميمية 
التـــي تعتبـــر عند نســـبة كبيـــرة مـــن الرجال 
ممارســـة من أجل إشـــباع رغبـــة، بغض النظر 
عـــن وجـــود الحب والرومانســـية، مـــا يعكس 

الموقف بالنســـبة إلى الرجال الذين يتزوجون 
دون الوقـــوع في الحـــب، ودون وجود جاذبية 
عند المـــرأة التي يبتغي الرجـــل أن يتزوجها، 
حيث أن الممارســـة يمكن أن تتحـــّول إلى أمر 
ميكانيكي عند الرجل حســـب وصف الدراسة، 
ولكن ذلك من شـــبه المستحيالت بالنسبة إلى 

المرأة.
كما كشـــفت اإلحصائية أن نسبة 52 بالمئة 
مـــن الرجـــال يتنازلون عن المطالب المشـــددة 
مـــن أجل الـــزواج، في مقابل نســـبة 47 بالمئة 
من النســـاء، فالمرأة يمكن أن تتنازل عن فكرة 
الرومانســـية المطلقـــة المتمثلـــة فـــي فارس 
األحالم ومواصفاتها الشكلية، ولكنها ال تتنازل 
عن تفاصيل حياتيـــة صغيرة، بينما الرجل قد 
يتنازل عن أمر مهم أال وهو االنجذاب الحميمي 
للمرأة، رغم أنه على رأس أولوياته ومتطلباته.

ومن األســـباب التي تجعل بعض النســـاء 
والرجـــال يتزوجون دون الوقوع في الحب هو 
البحث عن الزواج فقط، من أجل الرفقة والعيش 
المشـــترك، متغاضيـــن عن مواصفـــات الحب 
والرومانســـية التـــي تأتي في المقـــام األخير، 
فهم يعتبرون وجود الحب والتكافؤ الحميمي 
والتفاهم بين الرجل والمـــرأة من األمور التي 
يصعب تحقيقها، أو قد يســـتطيعون تحقيقها 

بالمعايشة مع مرور الوقت.
كما يرغب البعض مـــن الرجال في الزواج 
من بـــاب تلبية االحتياجـــات المتعّددة وتدبير 
الشـــؤون المنزليـــة، كما في تحضيـــر الطعام 
وغسيل المالبس واالهتمام بكافة األمور التي 
تتعلق بالنظافة والترتيـــب في البيت أو حتى 
الشـــخصية منهـــا. حيث أظهـــرت اإلحصائية 
أن 72 بالمئـــة من الرجال على مســـتوى العالم 

ال يعرفـــون كّي الثيـــاب، وأن 58 بالمئة منهم ال 
يجيدون غســـل الثياب، علـــى الرغم من مراقبة 

الزوجات طوال الوقت.
االســـتقرار النفســـي والعاطفي هو العامل 
الرئيسي الذي يجعل قســـمًا كبيرًا من الرجال 
يعقـــدون العـــزم علـــى االرتباط، حيث يشـــعر 
الرجل باألمان النفســـي عندما يعود إلى البيت 
وهـــو يعلـــم أن هناك مـــن ينتظره ويســـتقبله 
بابتســـامة وكلمـــات الثناء، وما إلـــى ذلك من 
أمور تمنـــح الرجل الراحة بعد يوم عمل طويل 
وشـــاق. كما ترى الدكتورة مها معروف، أستاذ 
علـــم النفـــس االجتماعي بالجامعـــة األميركية 
في القاهرة، والتي تشـــير إلى أن هناك العديد 
مـــن األمور التـــي يفكر بها الرجـــال وتجعلهم 
يقبلـــون على الـــزواج، وهي تختلف بحســـب 
وضع الرجل المـــادي واالجتماعي إضافة إلى 
العمـــر، وكل فئة تحتاج إلـــى غايات معينة من 
الزواج أو باألحرى تكمل نقصًا معينًا بالزواج، 
وهو ما قد يجعـــل البعض من الرجال يضّحي 
باأللفة والحب من أجل تلك الصفات، الفتة إلى 
أن هـــذا النوع من الزواج يكثـــر مع التقّدم في 
العمـــر وحاجة الرجل أو المـــرأة للزواج حتى 
مـــع التنـــازل عن أساســـيات من بينهـــا الحب 
والمـــودة، من أجل تكوين أســـرة تشـــاطرهما 
الحياة، فالتقّدم في العمر يشّكل هاجسًا للعديد 
مـــن الرجال والنســـاء، ما يجعلهـــم يعتبرونه 
حافـــزًا قويًا لإلقدام على الزواج، فيخشـــى كال 
الجنسين التقدم بالعمر من غير إنسان يشاركه 
حياته وتفاصيلها، كما أن شـــبح العنوسة أو 
الرفـــض من قبـــل الطرف اآلخر يجعـــل الكثير 
من األشـــخاص يفكرون في االرتباط قبل فوات 
األوان دون اشـــتراط وجود الحـــب، معتمدين 

على التعود والعشـــرة عبر الســـنوات الطوال 
كأساس في تمّكن كل طرف من مشاعر اآلخر.

من جانبها، توضح الدكتورة بسمة جمال، 
المتخصصة في اإلرشـــاد األســـري، أن الزواج 
بـــدون حب لـــه إيجابياتـــه، والتـــي تتمّثل في 
تغليب الجانب العقلي على العواطف، وهو ما 
يســـاعد على اختيار الشـــريك ذي المواصفات 
األنســـب واألقـــوم، وكذلك تحقيـــق التكافؤ في 
الـــزواج، أمـــا الســـلبيات فتتمّثل فـــي افتقاد 
الـــزواج لروحه وهي الحب والمـــودة والقبول 
بين الشريكين، والتي من دونها تتحول الحياة 
الزوجيـــة إلى أمـــر ميكانيكي يفتقد للشـــعور 
واألحاســـيس، الفتة إلى أن القبول واأللفة بين 
الطرفين يبعـــدان عن العالقة دائمًا التفكير في 
النواقـــص وفي الصفات الغائبة، مشـــيرة إلى 
أن احتماالت النجاح في هذا النوع من الزواج 
تتوقـــف على درجـــة التفاهم بين الشـــريكين، 
وعلـــى التوافـــق العقلي الـــذي يوّلـــد القبول 
والمودة بين الطرفيـــن، ويعّوض جانب فقدان 
الحب، أو قـــد يزيد الفجوة بفعـــل االختالفات 

والتنافر فتفشل األسرة وتتفكك.
وتضيـــف جمال: الزواج بـــدون حب يمكنه 
أن يدمر العالقة مبكـــرًا، فالحب يخلق التفاهم 
واالنســـجام بيـــن الزوجيـــن ويجعـــل الرباط 
بينهما قويًا ومتينًا فـــي وجه العواصف التي 

يمكنها أن تواجه الحياة األسرية.
وتابعـــت: الحـــب المتبادل بيـــن الزوجين 
يساعدهما على تحّمل هذه المشكالت والوقوف 
فـــي وجهها بقـــوة وعزيمة، كمـــا يخلق الدافع 
القوي لكل طـــرف ليحافظ علـــى اآلخر، أما إن 
لم يتواجد الحب فأمام كل مشـــكلة يدق ناقوس 

الخطر الذي ينذر بعدم استمرار هذا الزواج.
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الرجال يرغبون في الزواج حتى من دون الوقوع في الحب

الرجل أكثر حاجة لالستقرار العاطفي من املرأة

أسرة

الرجل يغلب العقل على العواطف

¶ اختارت المصّممـــة العراقية المقيمة في 
هولنـــدا صبا طـــارق الدنيـــم أو الجينز في 
تشكيلة ربيع وصيف 2016 لتقدمه بأسلوب 
مبتكر، وتأخذه إلى الفســـاتين والكثير من 

القطع األخرى.
اعتمدت صبا طارق أفكارا جديدة وغير 
مألوفـــة على طريقة الغـــرب لتصل بها إلى 
المـــرأة العربيـــة وتمنحها أزيـــاء عصرية 

ومميزة.
وأكد خبراء الموضة أن المصممة  
العراقية نجحت في تغيير األفكار 
التقليدية عن خامة الدنيم أو 
الجينز، بل وأضافت أبعادا 
جديدة في كيفية ارتداء 
هذه الخامة العملية 
وتنسيقها مع األقمشة 
واأللوان األخرى.

وباإلضافة إلى الجينز 
قدمت صبا تشكيلة أزياء 
وفساتين بقّصات غير 
معتادة في العالم 
العربي، وطبقت 
العديد من صيحات 
الموضة العالمية 
مثل صيحة 
الريش، واألهداب 
والنقشات 
والطبعات. كما 
اختارت الحزام 
العريض 
لتضيف جانبا 
أنثويا يبرز 
قوام المرأة.

   موضة

   طبق اليوم
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السباغيتي بالروبيان وصلصة 
الزبادي

¶ يشعر المواطن السوري أنه ُمطالب بأن 
يكون كيهوذا تلميذ المسيح الذي خانه 

وسّلمه لليهود ليصلبوه، فمنذ بداية وعينا 
-جيلي وأنا- كنا نشهد ونسمع قصصاغريبة 
وُمتناقضة مع إنسانية اإلنسان، كأن ُيسجن 

سوري بتهمة المطالبة بحقوق اإلنسان 
واالنتماء للجماعة المدافعة عن حقوق 

اإلنسان لسنوات تزيد عن عشر، ويا ليت 
األمر يقتصر على سجنه بل ُيسجن أخاه 

أيضا لسنوات بجرم أنه لم يش بأخيه لدى 
فروع األمن!

عبارة يجسدها خيالي للتو بصورة 
إنسان يمشي على رأسه وقدماه في األعلى، 

أّي تهمة عجيبة وال منطقية هذه أن تطلب من 
مواطن أن يكون واشيا ليكون صالحا ”في 

نظر المخابرات طبعا“!
أّي منطق ال يمت لإلنسانية بصلة أن 
يشي األخ بأخيه، ليقدمه لجالده كما قدم 

يهوذا المسيح إلى بيالطوس لقتله، وأّي جرم 
أو ذنب لهذا األخ كي يسجن ألن لديه أخا أو 

أبا أو أختا ينتمي أو تنتمي لتنظيم ال ترضى 
عنه فروع األمن، ولو كان هذا األخ مجرما 

وسفاحا ويعذب بشرا في المعتقل حتى 
الموت، لفهمنا في هكذا حالة أن يتقدم األخ 

ويشكو أخاه لفروع األمن كي تسجن الشرير، 
ولكن كل سجناء الفكر ليسوا مجرمين، ولم 

يقتلوا، وُسجنوا لسنوات بسبب أفكارهم 
فما ذنب إخوتهم أن يسجنوا أيضا ألنهم لم 

يتحولوا إلى واشين!
وكم سمعت اعترافات ألشخاص 

استدعتهم أجهزة األمن ورّوعتهم وأقلقت 
أسرهم وأوالدهم حتى الذعر بتهمة أن لديهم 
إخوة ُمعارضين، أكبر تهمة في سوريا كلمة 

ُمعارض رغم أن النظام يّدعي تقبله للمعارضة 
والحوار معها، ولألسف لم يتغير شيء، 

فكل عدة أيام أسمع اعترافات نساء ورجال 
استدعتهم األجهزة األمنية وحققت معهم 

لساعات ألن أحد إخوتهم من المعارضين، 
وقد تقتصر تلك المعارضة على الكتابة على 
فيسبوك! وال تنقطع الكهرباء ثانية. واحدة 
في فروع المخابرات وجيرانهم محظوظون 

إذ تصل بيوتهم الكهرباء عن طريق خط 
كهرباء المخابرات، فلكي تكون مميزا ومدلال 
في سوريا يجب أن تدوس ضميرك وتتحول 
إلى يهوذا أي إلى واش وأن تسكن قرب فرع 

مخابرات وتنعم بالكهرباء.
لم يكن خيالي مجنونا حين صّور لي 
السوري يمشي على رأسه، فالمطلوب أن 

تدوس كرامتك ونبلك وشهامتك وحبك ألخيك 
المطالب بحقوق اإلنسان بحذائك كي ال 

تتعرض لمضايقات األجهزة األمنية وتأمن 
شرها وكي ال تسجنك سنوات أيضا بجريمة 

عدم الوشاية.
األدق والصحيح أن يشي السوري 

بأجهزة المخابرات واألمن لسلطة أعلى 
وهي سلطة الدولة، لكن حين ننظر إلى 

األعلى لنرى سلطة الدولة تضيع نظراتنا في 
الفراغ، وتصل السماء فنضطر للطلب من رب 
العالمين إنصاف الشعب السوري، ألن أعلى 
سلطة هي سلطة األمن وال يمكن أن يتحقق 

حلمنا ونشكو األمن للدولة، فهذا التفكير بحد 
ذاته يجعل فرائص السوري تتقصف ذعرا 
حتى وهو ُيجالس نفسه الحزينة، ويداوي 

شعوره بانسحاق الكرامة، والخوف المتجذر 
في كيانه حتى نهايات أعصابه.

لألسف من كان يتأمل تغّيرا خاب أمله 
فبعد أكثر من خمس سنوات من النزيف 

السوري من كل الطوائف، وبعد كل ما مرت 
به سوريا التي استحقت بجدارة عبارة 
مأساة القرن أي أكبر مأساة في المئة 

عام األخيرة، وبدل أن تنصرف األجهزة 
األمنية لتأمين الكهرباء للمواطن الغارق 

في ظلمة المكان وظلمة روحه نجدها تملك 
الوقت لتصفح ماذا يكتب فالن وعالن على 

الفيسبوك أو في مواقع التواصل االجتماعي، 
وإن لم تتمكن من الوصول إليهم تنقّض 

على ذويهم كإخوتهم أو أبنائهم أو والديهم 
وتهددهم وتعنفهم ألنهم قّصروا بواجبهم 
تجاه الوطن ولم يكن مثلهم األعلى يهوذا، 
أي لم يشوا بإخوتهم أصحاب الفكر الحر 

اإلنساني والمدافع عن حقوق اإلنسان وحقه 
بعيش كريم وهذه جريمة، وأن تلصق كلمة 

ُمعارض بإنسان في سوريا كأن تتهمه 
بخيانة الدولة، وفي الحقيقة هي خيانة 

لسلطة األجهزة األمنية الُمطلقة التي تسحب 
الناس من أمان بيوتها، ذلك األمان الزائف 

وتجّرهم كما لو أنها تضع حبال حول 
رقابهم إلى فروع المخابرات المشعشعة 

باألنوار  ليعيدوا الكالم ذاته في كل غرفة 
ومع كل محقق..

وأتذكر حين كنا صغارا كان التلميذ 
المشاغب يتعرض لعقوبة كأن يكتب 

سطرا مئة مرة، هذا ما يحصل في 
غرف المخابرات السورية، يكتب من 

يستدعونه كل المعلومات أكثر من مرة، 
لدرجة بالكاد يحتفظ بورقة التوت.

لكن المواطن السوري ليس 
يهوذا ويستحيل أن يشي سوري 

بأخيه لدى فروع األمن والمخابرات 
ألن هذا يناقض الطبيعة اإلنسانية 
واألخالق والمنطق أيضا، يستحيل 

أن نقبل أن نكون بال رأس أي 
بال عقل وضمير، يستحيل أن 

نكف عن الحلم أن نشكو أجهزة 
األمن للدولة حتى لو اصطدمت 

نظراتنا اآلن حين نرفعها إلى 
األعلى بالفراغ.

لن يتحول السوري 
إلى يهوذا ولن يشي 

بأخيه اإلصالحي. ولن 
ينال وسام الشرف من 

واشيا، األجهزة األمنية بأن يكون 
ألن الواشي بنظرهم هو المواطن الصالح. 
لألسف لم يتغير شيء منذ أكثر من خمس 

سنوات رغم نزيف الدم الذي تعوم عليه 
سوريا. دم أبنائها.

تمجيد الخيانة
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ى 

هيفاء بيطار

يختلف تفكير الرجل ونظرته للمرأة عندما 
يكون الغــــــرض املقصود هو الزواج، حيث 
ــــــار بالعقل واملنطق  يكون التفكير واالختي
ــــــب الرجال  ــــــب، فيفّضل أغل ــــــس بالقل ولي
ــــــة، والتي من  حصــــــد املواصفــــــات العقلي
ــــــزواج عن غير حب  أجلهــــــا يذهبون إلى ال
ــــــة من أن  وهو مــــــا أكدته دراســــــة أميركي
الغالبية من الرجال قد يتزوجون من نساء 
ال يحبونهن بل ال ينجذبون إليهن حميميًا.

* المقادير:

• 250 غراما من مكرونة السباغيتي.

• 350 غراما من الروبيان المقشر والمنظف 

والمقطع.
 حفنة من عشب الهليون المقطع إلى شرائح 

رقيقة.
• حبة كبيرة من الفلفل أحمر مقطعة إلى 

شرائح رقيقة.
• كوب من البازيالء فريش.

• ثالثة فصوص من الثوم المفروم.
• ربع ملعقة صغيرة من ملح كوشر.

• زبادي قليل الدسم.
• ربع كوب من البقدونس المفروم.

• 3 مالعق كبيرة من عصير الليمون.

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

• ربع كوب من الصنوبر المحمص.

* طريقة اإلعداد:

• تسلق المعكرونة في الماء المغلى، على 
نار متوسطة لمدة دقيقتين.

• يضاف الروبيان والهليون والبازالء 
والفلفل، وتركهم حتى تنضج المعكرونة 

والروبيان.
• يهرس الثوم والملح في وعاء كبير جيدًا، 
ويتم مزجهم بالزبادي والبقدونس وعصير 

الليمون والزيت والفلفل.
•  تصفى المعكرونة والروبيان، ثم تقلب مع 

الثوم والزبادي والليمون جيدًا.
•  توضع المعكرونة بالروبيان وصلصة 

الزبادي في طبق التقديم ويتم تزينه 
بالصنوبر المحمص.

أزياء تقدم الجينز بطرق 

مبتكرة

 محمد رجب

الرجال يمكن أن يقبلوا بالزواج من 

نساء ال ينجذبون إليهن حميميًا، 

وقد ال يشعرون بالراحة واأللفة 

معهن
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رياضة

بعد انتهاء تصفيات املجموعات لدوري أبطال أوروبا

هل يفقد اإلنكليز مركزهم في جدول التصنيف األوروبي القادم

¶ تعتبر بطولة أنديـــة أوروبا واحدة من أهم 
البطـــوالت التـــي ينظمها االتحـــاد األوروبي 
لكرة القدم وتتفوق بأهميتها على بطولة أمم 
أوروبا للمنتخبات الدولية كونها تقام سنويا 
ويتبـــارى فيها كبـــار أندية أوروبـــا من أجل 
الظفر بلقب البطولة التي مضى على إقامتها 

ألول مرة واحد وستون عاما.
يعتمـــد االتحـــاد األوروبي فـــي تصنيفه 
لألندية المشـــاركة في تصفيات المجموعات 
لهـــذه البطولـــة علـــى إنجـــازات الدوريـــات 
األوروبية في آخر خمس ســـنوات وما حققته 
الفـــرق من نتائـــج إيجابية فـــي بطولة أندية 
أوروبـــا خـــالل الســـنين الخمـــس الماضية 
حيث يتـــم منح أول ثـــالث دول تعتلي جدول 
التصنيـــف أربعـــة مقاعد ألنديتهـــا ثم ثالثة 
مقاعـــد للدول التي تحتـــل المراكز من الرابع 
وحتى السادس وتأتي البقية بفريق واحد أو 

فريقين حسب قوة الدوري.
وبحســـب آخر تصنيف لالتحاد األوروبي 
للعـــام الماضـــي تـــم منـــح كل من أســـبانيا 
وألمانيا وإنكلترا حسب تسلسلهم في جدول 

التصنيف على التوالي أربعة مقاعد في حين 
منحت كل من إيطاليا والبرتغال وفرنسا ثالثة 
مقاعد ووزعت بقيـــة المقاعد على بقية الدول 

األوروبية.
وبمراجعة إنجازات الدول في هذه البطولة 
للســـنوات األربـــع الماضية وإنجـــازات هذه 
الســـنة نجد أن موقف الفرق اإلنكليزية لم يعد 

كما كان في السابق وأن 
احتمـــال خســـارتها 

للمركـــز الثالث في 
التصنيف  جدول 
القادم ربما يكون 
لصالـــح  واردا 
اعتمادا  الطليان 
النتائـــج  علـــى 

لآلمال  المخيبـــة 
ق  للفـــر

اإلنكليزيـــة التـــي لم تســـتطع إحـــراز نتائج 
متقدمـــة خالل هذه الســـنوات، فبعـــد أن فاز 
تشيلســـي بالبطولـــة عـــام 2012 فشـــلت بقية 
الفرق اإلنكليزية في نفس الموسم من تحقيق 
نتائج متقدمة فخرج مان ســـتي ومان يونايتد 
مـــن دوري المجموعات وخســـر أرســـنال في 
دور الســـتة عشر، وفي الموسم التالي أي عام 
2013 احتـــل مـــان يونايتد صـــدارة مجموعته 
ليخســـر في الدور التالي ويخرج من البطولة 
فيما جاء أرســـنال وصيفا لمجموعته وليودع 
البطولـــة أيضا فـــي الدور التالي فيما فشـــل 
كل من تشيلســـي ومان ســـتي باجتياز دوري 

المجموعات.
 أما موسم  2014 فكان أفضل موسم  للكرة 
اإلنكليزية خالل المواسم األربع الماضية حيث 
استطاع  تشيلســـي الوصول إلى الدور الربع 
نهائي ومان يونايتـــد إلى دور الثمن النهائي 
فيمـــا خرج مـــان ســـتي وليفربول مـــن الدور 

السادس عشـــر. وفي الموسم الماضي 
األربعـــة  الفـــرق  خرجـــت 
وهي مان ســـتي وأرســـنال 
وليفربـــول  وتشيلســـي 

الدور  مـــن  جميعهـــا 

الســـادس عشـــر وعليـــه نجـــد أن 
إنجاز الفـــرق اإلنكليزية فقير جدا 
خالل الســـنوات األربـــع الماضية. 
واليوم وبعد انتهاء تصفيات دوري 
المجموعات وترشـــح المان ســـتي  
وتشيلسي كمتصدرين لمجموعتهما 
وكذلك أرسنال كثاني المجموعة بعد 
أداء جيد ومميـــز للفرق الثالثة في 
آخر المباريات التي حسمت موقفها 
وخروج مان يونايتد  من الدور األول 
ســـيضع رصيد الفرق اإلنكليزية في 
جدول التصنيف القادم أمام  المحك 
إذا لـــم تتجاوز هذه الفـــرق الثالثة 

الـــدور القادم وإحراز على األقـــل أحد المراكز 
األربعة األولى للبطولة. عندها ستواجه الكرة 
اإلنكليزية واقعا مريرا وهو المشـــاركة بثالثة 
فرق بدل أربعة في البطولة القادمة وستحتاج 
الكرة اإلنكليزية حينها إلى وقت طويل إلعادة 

هيبتها على المستوى األوروبي.

ملاذا التراجع

يأتـــي تراجع نتائج الفـــرق اإلنكليزية في 
هـــذه البطولـــة لســـببين األول هو تقـــدم أداء 
ومســـتوى الكرة األســـبانية واأللمانية وحتى 
اإليطالية التـــي غالبا ما تتفوق على مثيالتها 
اإلنكليزية في اللقاءات المباشـــرة، والســـبب 
الثانـــي هـــو اإلجهاد الكبير الـــذي تعاني منه 
األندية اإلنكليزية نتيجة زخم بطوالت الدوري 
والـــكأس المحليـــة وكثرة إصابـــات الالعبين 
فتأتي هـــذه الفرق إلى البطولـــة وهي محّملة 

فوق طاقتها.
ففـــي دوري المجموعـــات لهـــذا الموســـم 
أوقعت القرعة األندية اإلنكليزية في مجموعات 
متوازنـــة إن لـــم نقل ســـهلة أحيانـــا، ففريق 
مانشيستر يونايتد وقع في مجموعة سهلة مع 
فرق فولسبورغ األلماني وإيندهوفن الهولندي 
وسيسكا موسكو الروسي وجميع هذه الفرق 
ال ترتقي إلى ســـمعة وإنجازات المان يونايتد 
تاريخيا، إال أنه لم يستطيع تجاوزها بل خسر 
وتعـــادل وفاز مرتين فـــي مباريات المجموعة 
ليحصـــد ثمانـــي نقـــاط وضعته فـــي المركز 
الثالث لينتقل إلى اللعب في الدوري األوروبي 
وســـوف لن يحقق أّي نتيجـــة متقدمة في هذه 
البطولـــة أيضا فهو لم يظهر بمســـتوى يليق 
بســـمعته كفريق أحـــرز بطولة أنديـــة أوروبا 

ثالث مرات سابقة.
وربمـــا خروجـــه مـــن دوري المجموعات 
يتحملها مباشرة المدرب فان غال الذي قضى 
عاما ونصف العـــام مع المان يونايتد دون أن 
يستقر ال على تشـــكيلة ثابتة وال على أسلوب 
مميـــز فضاع األداء الفنـــي للفريق في الملعب 
وهو يلعب اليوم معتمدا على سمعته وتاريخه 

فقط.

أداء متذبذب

أمـــا أرســـنال فـــكان أداؤه متذبذبا خالل 
هذه المرحلة عندما خسر ثالث مباريات وفاز 
بثـــالث وكان مردوده غريبا ففـــاز على بايرن 
ميونيخ بهدفين وعاد وخسر مع نفس الفريق 

بخمســـة أهـــداف مقابل هـــدف واحد وضيع 
الفرصـــة من يديـــه لتصدر هـــذه المجموعة، 
وما يحســـب له من إيجابية نتيجة ترشـــحه 
لدور الســـتة عشـــر لهذا الموسم هو تسجيل 
رقم قياســـي بعدد مرات الترشـــح لهذا الدور 
حيث ســـبق أن ترشـــح له ثماني عشـــرة مرة 
على التوالي. أما تشيلسي الذي بدأ مستواه 
باالنحدار فقد حقق إنجازه بتصدر مجموعته 
والصعـــود إلـــى الـــدور التالي على حســـاب 
فريق مكابـــي الضعيف في مجموعته فحصد 
منه ســـت نقاط كاملة ســـاعدته بشـــكل كبير 
الحتـــالل المركـــز األول برصيد ثالث عشـــرة 
نقطة وســـيالقي في الدور المقبل أحد الفرق 
التي احتلت وصافة مجموعتها وبالتالي فإن 
فرصته ستكون سهلة في دور اإلقصاء  للتقدم 

إلى األدوار النهائية.

الفريق الرابع هو المان ســـتي فبعد بداية 
ســـيئة وضعيفـــة خســـر مباراتين ثـــم حقق 
انتصـــارات متأخـــرة واســـتطاع أن يتصـــدر 
مجموعتـــه  فـــي اللحظات األخيرة مســـتفيدا 
من خســـارة يوفنتوس اإليطالي أمام إشبيلية 
األســـباني وهـــذه النتيجة تجنبـــه لقاء الفرق 
الكبيرة مـــن أمثال برشـــلونة والبايرن وريال 
مدريد وتشيلســـي كونها تصدرت مجموعاتها 
أيضا وهذا مـــا يعطيه فرصة كبيرة تمكنه من 

تجاوز الدور المقبل إلى األدوار النهائية.
إن مـــا تعلق عليه الكـــرة اإلنكليزية آمالها 
اليـــوم هـــو أن يحقق أحد هذه الفـــرق الثالثة 
إنجـــازا تاريخيـــا يحمي به ســـمعة الكرة في 
إنكلترا بإحراز أحد المراكز المتقدمة بالبطولة 
كالفـــوز بهـــا أو احتالل وصافتهـــا لحفظ ماء 
وجه الكرة اإلنكليزية على المستوى األوروبي 
وإبقاء اإلنكليز ضمن الثالثة األوائل في جدول 

التصنيف القادم نهاية هذا الموسم.

باتت إنكلترا وأســــــبانيا من أكثر الدول التي حتظــــــى بتمثيل في ثمن نهائي بطولة دوري 
األبطال األوروبي لكرة القدم في نســــــختها احلالية، حيث يشارك في ثاني أدوار املنافسة 
ثالثة فرق من كل دولة، تليهما أملانيا وإيطاليا مبمثلني لكل منهما. فكيف سيكون احلضور 

اإلنكليزي في بقية السباق القاري؟

هيثم فتح اهللا

وبمراجعة إنجازات الدول في هذه البطولة 
للســـنوات األربـــع الماضية وإنجـــازات هذه 
يعد  الســـنة نجد أن موقف الفرق اإلنكليزية لم

كما كان في السابق وأن 
احتمـــال خســـارتها
للمركـــز الثالث في 
التصنيف جدول 
ربما يكون  القادم
لصالـــح  واردا 
اعتمادا  الطليان 
النتائـــج  علـــى 
لآلمال المخيبـــة 

ق  للفـــر

كل من تشيلســـي ومان ســـتي باجتياز دوري
المجموعات.

 أما موسم  2014 فكان أفضل موسم  للكرة
اإلنكليزية خالل المواسم األربع الماضية حيث
استطاع  تشيلســـي الوصول إلى الدور الربع
نهائي ومان يونايتـــد إلى دور الثمن النهائي
فيمـــا خرج مـــان ســـتي وليفربول مـــن الدور

السادس عشـــر. وفي الموسم الماضي 
األربعـــة  الفـــرق خرجـــت 
وهي مان ســـتي وأرســـنال 
وليفربـــول وتشيلســـي 

الدور  مـــن  جميعهـــا 

الســـادس عشـــر وعليـــه نجـــد أن
إنجاز الفـــرق اإلنكليزية فقير جدا
خالل الســـنوات األربـــع الماضية.
واليوم وبعد انتهاء تصفيات دوري
المجموعات وترشـــح المان ســـتي
وتشيلسي كمتصدرين لمجموعتهما
وكذلك أرسنال كثاني المجموعة بعد
أداء جيد ومميـــز للفرق الثالثة في
حسمت موقفها آخر المباريات التي
وخروج مان يونايتد  من الدور األول
ســـيضع رصيد الفرق اإلنكليزية في
جدول التصنيف القادم أمام  المحك

البلوز فرس رهان اإلنكليز في سباق األبطال

فان غال.. اقترب موعد الرحيل

رصيد الفرق اإلنكليزية في جدول 

التصنيف القادم سيوضع أمام املحك 

إذا لم تتجاوز هذه الفرق الثالثة الدور 

القادم  وإحراز على األقل أحد املراكز 

األربعة األولى للبطولة

في املوسم املاضي خرجت الفرق 

األربعة وهي مان ستي وأرسنال 

وتشيلسي وليفربول جميعها من 

الدور السادس عشر وعليه نجد أن 

إنجاز الفرق اإلنكليزية فقير جدا خالل 

السنوات األربع املاضية



محمد الفرماوي

} إثـــر التأجيالت المتتالية لعـــودة الجمهور 
إلـــى المالعب المصرية، ومـــا لحقها من جدل، 
أكد مصدر باتحاد الكرة المصري لـ“العرب“ أن 
هناك اتفاقا بين اتحاد الكرة ووزارة الشـــباب 
والرياضـــة المصرية على إســـناد مهمة تنظيم 
وتأمين مباريات الدوري إلحدى شـــركات األمن 
الخاصة، على أن يقتصـــر دور وزارة الداخلية 
المصرية فـــي التأمين خـــارج المالعب أو في 

حال طلب التدخل.
واتفـــق خالـــد عبدالعزيـــز وزيـــر الرياضة 
المصري مع مسؤولي الشركة على منحها حق 
تنظيم وتأمين مباراة المنتخب وتشاد منتصف 
نوفمبر الماضي، على أن يتم تقييم التجربة في 
حال نجاحها، لكن لســـوء الحظ شهدت عملية 
التنظيم قصورا كاد يتســـبب فـــي كارثة تودي 

بحياة الجماهير عقب انتهاء المباراة.
وهو ما دعـــا أحمد مجاهـــد عضو مجلس 
إدارة اتحاد الكرة إلى رفض التعاقد مع الشركة 

مطالبا بمزيد من الضمانات األمنية.
وتعكـــف الشـــركة حاليـــا علـــى مراجعـــة 
إجراءاتهـــا األمنية، لتالفـــي القصور العارض 
الـــذي حـــدث، وكذلك ترقيـــم مقاعـــد المالعب 
التي ستقوم باســـتضافة المباريات، فضال عن 
عمل قاعـــدة بيانات لكل شـــخص يحصل على 
تذكرة دخول للمباريـــات، وإمكانية بيع وحجز 
التذاكـــر إلكترونيا، باإلضافة إلى تنظيم دخول 
الجماهيـــر وإجـــراءات التفتيـــش، وغيرها من 

المهام التنظيمية.
ومنحت الشركة خيارين لألندية ومسؤولي 
اتحـــاد الكـــرة عن المقابـــل التي ســـتتقاضاه 
نظير تنظيـــم تأمين المباريات، حيث أشـــارت 
إلى إمكانية حصولها على نســـبة من إجمالي 
حصيلة بيع التذاكر، أو تقاضي مبلغ ثابت عن 

كل مباراة.
من جهـــة أخرى، قـــررت الجهـــات األمنية 
الموافقة على إعادة فتح ملعبي القاهرة الدولي 
والدفاع الجوي، الســـتقبال مباريـــات الدوري 
مـــرة أخرى، فيما قرر اتحاد الكرة تأجيل عودة 

الجماهير إلى وقت الحق.
وأغلـــق ســـتاد القاهرة الدولـــي أبوابه في 
وجه المباريات المحلية منذ أحداث بورسعيد 

فـــي فبرايـــر 2012، مكتفيا باســـتضافة بعض 
المباريات الدولية للمنتخـــب الوطني ونهائي 
بطولـــة الكونفدرالية التي تـــوج األهلي بلقبها 
2014، بينما لم يســـتضف ملعب الدفاع الجوي 
أي مباريـــات منذ حـــادث التدافع الذي أســـفر 
عن مقتل نحو 22 مشـــجعا زملكاويا في فبراير 
الماضـــي، أثنـــاء دخولهـــم الملعب لتشـــجيع 

فريقهم أمام إنبي.
وعقدت خـــالل األيام الماضيـــة اجتماعات 
رفيعة، بحضـــور مســـؤولي الملعبين وثروت 
ســـويلم المدير التنفيذي التحاد الكرة، وممثل 
عـــن وزارة الداخليـــة، لبحـــث مـــدى جاهزيـــة 
الملعبين، قبل أن تتم الموافقة على اســـتضافة 

المباريات بدءا من 20 ديسمبر الجاري.

في ســـياق متصل، رفض حمـــادة المصري 
عضـــو مجلـــس إدارة اتحاد الكرة والمشـــرف 
على المنتخب األولمبي ورئيس بعثة المنتخب 
الذي شـــارك مؤخرا في بطولـــة األمم األفريقية 
تحت 23 بالســـنغال، تقديم تقرير عن أســـباب 
خـــروج المنتخب، أو حتـــى االجتماع بمجلس 
إدارة اتحـــاد الكرة، مشـــيرا إلـــى أن المنتخب 
وّدع البطولة ألســـباب فنية، يشـــرحها المدير 

الفني في تقريره.
من جهته لم يقدم حسام البدري بعد تقريره 
إلى اتحاد الكرة، رافضا االجتماع بمســـؤوليه 
بســـبب انتهاء الصفة بعـــد إقالته من منصبه، 
إّال أن مقربين منه قاموا بكشف بعض تفاصيل 
التقرير التي تضمن اتهامـــات لثنائي الزمالك 

محمـــود عبدالمنعم (كهربـــا) ومصطفى فتحي 
بعدم االلتـــزام في الملعب وخارجـــه، وأنه في 
حال تأهل المنتخب إلى قبـــل نهائي البطولة، 

فإنه كان سيقوم بترحيلهما إلى القاهرة.
أن البدري الـــذي اتخذ  وعلمـــت ”العـــرب“ 
اتحاد الكرة المصري قرارا بإقالته من منصبه 
تلقـــى عروضـــا للتدريب فـــي البحرين وعمان، 
باإلضافـــة إلى عـــرض بالعـــودة لتدريب فريق 
المريخ الســـوداني، الذي دربه قبل نحو ثالثة 
أعـــوام، بعدمـــا رفض عرضـــا لتدريـــب فريق 
بتروجيت الذي يلعب في الدوري الممتاز خلفا 

ألحمد حسن الذي استقال من منصبه.
وقرر أحمد حســـن (الملقب بالصقر) إنهاء 
تجربتـــه القصيرة في عالم التدريب مكتفيا بما 

قدمه مـــع الفريق خالل ســـبعة جوالت ببطولة 
الدوري المصري الممتاز.

وأرجع اســـتقالته في اتصـــال مع ”العرب“ 
إلى تفاوض إدارة النـــادي مع مدريين آخرين، 
أثنـــاء فترة وجـــوده وفريقه بالســـعودية ألداء 

مناسك العمرة.
وأشار مدرب بتروجيت السابق إلى أنه قرر 
بشـــكل نهائي الرحيل عن الفريق رافضا تقييم 
تجربته، مضيفا ”صنعت فريقا لبتروجيت دون 
مقابـــل، بعض الالعبين عقودهم ال تتجاوز 200 

ألف جنيه (نحو 35 ألف دوالر) سنويا“.
من جهتها قـــررت إدارة النـــادي البترولي 
قبـــول اســـتقالة أحمد حســـن وتعييـــن طلعت 

يوسف بدال منه.
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حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل نحو 22 مشجعا زملكاويا أربك الجميع

} عندما فاز ريال مدريد الموسم قبل العام 
الماضي وتحديدا سنة 2014 بقلب دوري 
أبطال أوروبا رفع المدرب اإليطالي على 

األعناق وأشاد به الجميع في مدريد، كيف 
ال وهو من صنع المجد من جديد وساهم 

في حصول الفريق الملكي على ”العاشرة“ 
نسبة للكأس رقم عشرة في تاريخ مشاركات 

الفريق ضمن أمجد الكؤوس األوروبية.
ومع ذلك وبعد موسم واحد فقط 

تغيرت الصورة تماما، وبات أنشيلوتي 
في نظر القائمين على إدارة الفريق 

الملكي مصدر ”فشل“، بما أن الريال خرج 
الموسم الماضي خالي الوفاض من جميع 

المسابقات.
لقد غادر المدرب اإليطالي رغم أن 

أغلب أنصار الفريق يدركون جيدا كم كانت 
جميلة تلك األيام التي قضاها أنشيلوتي 

في البيت الملكي، وكم كانت العالقة رائعة 
بينه وبين الالعبين واألحباء على حد 

سواء.
اليوم وبعد أقل من نصف سنة من 

البطالة االختيارية، بما أنه لم يرغب 
بعد إقالته من تدريب الريال توّلي مهمة 

التدريب سريعا رغم كثرة العروض 
خالل الصائفة الماضية، عاد اسم كارلو 

أنشيلوتي للتداول من جديد، وهذه المرة 
بشكل أوضح وأكبر بكثير مما حصل في 
بداية الموسم، حيث اعتبره البعض أنه 

المرشح األبرز من بين المدربين المعروفين 
في أوروبا كي يحصل على عرض مغر 

وهام.
في أحدث األخبار أشارت عدة وسائل 

أوروبية أن أنشيلوتي لديه عدد من 
العروض الجيدة، وبات مرشحا لتولي 
منصب المدير الفني لنادي مانشستر 
يونايتد في حال فشل المدرب الحالي 

لفريق ”الشياطين الحمر“ لويس فان غال 

في تحقيق لقب هذا الموسم. وارتبط اسم 
أنشيلوتي أيضا بتدريب نادي زينيت سان 

بيترسبرغ الروسي الذي يرى مسؤولوه 
أن المدرب اإليطالي هو األقدر على قيادة 

الفريق إلى التألق األوروبي، وبالتالي 
خالفة المدرب الحالي فيالش بواش الذي 

أعلن مؤخرا أنه لن يواصل المهمة.
ربما يعتقد البعض أن أنشيلوتي هو 
والربان القادر  بمثابة ”المهدي المنتظر“ 
على قيادة كل السفن إلى بّر األمان مهما 

كانت الرياح عاتية واألمواج مرتفعة، 
فمسيرة أنشيلوتي كمدرب مقتدر تتماهى 

مع أفضل المدربين ”الطليان“ عبر التاريخ، 
إذ نجح هذا المدرب في الفوز بأغلب 

األلقاب الممكنة، حيث توج بكأس دوري 
األبطال في ثالث مناسبات ونال لقب 

الدوري في ثالث بطوالت مختلفة ورفع 
عاليا كأس العالم وكأس السوبر.

األهم من ذلك كله أن المدرب المتميز 
دّرب في أربع بطوالت وتحديدا في إيطاليا 

وإنكلترا وفرنسا وأخيرا أسبانيا، وفي 
المحصلة يبدو رصيد هذا المدرب رائعا 

ومميزا ومغريا دوما للتعامل معه.
ربما يبقى أيضا سر نجاح أنشيلوتي 

هو حسن تعامله مع الالعبين والمحيطين 
به، فهو ليس بالمدرب الشرير أو القاسي 

أو المتغطرس، بل هو قادر دوما على 
التعامل مع الالعبين وكأنه فرد منهم، 

والدليل على ذلك ما حصل في تجربتيه 
األخيرتين مع باري سان جيرمان عندما 

امتدح أغلب نجوم الفريق الباريسي طريقة 
عمل هذا المدرب، ثم مع ريال مدريد عندما 

عبر كل الالعبين عن تعاطفهم التام معه 
بعد صدور قرار اإلقالة من قبل إدارة النادي 

المدريدي.
هو مدرب ينجح بالفطرة عبر ”عبقريته“ 

في التعامل مع المحيطين به، وهو ليس 
من المدربين الذين يفتعلون المشاكل، 
همه الوحيد تطبيق أسلوبه الخاص 

وقيادة الفريق الذي يدربه إلى النجاح 
والتتويجات.

صحيح أن لكل مدرب هفواته وعيوبه 

وعثراته، وما حصل له مع ريال مدريد في 
الموسم الماضي لم يقلل أبدا من قيمته، 

فهو محبوب من الجميع وأسهمه في 
بورصة المدربين ظلت مرتفعة رغم الخروج 

القاسي والموجع من القلعة البيضاء.
لهذا السبب حان وقت التعويض 
والتكريم، وهذا األمر تأكد من خالل 

كثرة العروض وتهافت الجميع عليه، 
ففضال عن ربطه بمانشستر يونايتد يرى 

البعض أن أنشيلوتي سيكون مطلوبا 
خالل األشهر المقبلة من عدة أندية قوية 

سواء في إيطاليا أو خارجها، حيث يحلم 
مسؤولو الميالن في التعاقد معه، وكذلك 
اليوفي ال يستبعد أن يتعامل معه مجددا 
في صورة إخفاق مدربه الحالي أليغري، 

والقائمة طويلة وربما تضم أيضا تشيلسي 
اإلنكليزي ودورتموند األلماني.

لقد حان الوقت إذن كي يستعيد 
المدرب المحبوب مكانته ضمن قائمة 

أغلى المدربين في العالم، ولهذا السبب لن 
ينتظر طويال بما أن الحنين إلى األجواء 

المشحونة في المالعب بات يشكل ضغطا 
قويا على المدرب اإليطالي كي يستعيد 

كبرياءه ومكانته المرموقة.
وبين هذا العرض واآلخر، فإن صاحب 

األمجاد والبطوالت سيفاضل بين مجمل 
هذه العروض المحتملة،  لكنه ربما يختار 

من حيث انتهى مواطنه فابيو كابيلو 
الذي عمل طويال في روسيا مع المنتخب 
األول، والوجهة قد تكون الفريق الروسي 
زينيت الذي حقق في مرحلة المجموعات 

لدوري األبطال نتائج مذهلة جعلته يتأهل 
إلى المرحلة المقبلة في المركز األول في 

مجموعته.
وبما أن أنشيلوتي من المدربين الذين 
يحبذون التعامل مع المخاطر والتحديات، 

فإنه قد يبحث عن التعويض من بوابة 
المعسكر الروسي، عّله ينجح مستقبال في 
تحقيق ألقاب جديدة ال تقل قيمة عّما حققه 

في السابق.

* كاتب صحفي تونسي

أنشيلوتي يبحث عن التكريم والتعويض

مراد البرهومي

الحارس الهداف سيني يودع المرمى
} ســاو باولــو – ربـــع قـــرن قضاهـــا الحارس 
روغيريـــز ســـيني (42 عامـــا) فـــي المالعـــب 
البرازيلية، ســـجل فيهـــا 131 هدفا ليســـتحق 
عن جدارة لقب الحـــارس الهداف، فكان الوداع 
علـــى قدر العطاء مســـاء أمـــس األول بحضور 
ستين ألف مشـــجع من أحباء نادي ساو باولو 
البرازيلي، وبمشاركة بعض من أساطير النادي 

أمثال راي وكافو.
في البداية عاش سيني في ظل زيتي، سلفه 
الـــذي ألهمه بين الخشـــبات الثالث، وراقب من 
علـــى مقاعد البدالء الجيـــل الذهبي المكون من 
كافو وراي ومولر الذي جعل ساو باولو يتربع 

على قمة القارة األميركية الجنوبية ثم العالم.
بدأ حـــارس المرمـــى الواعد مشـــواره مع 
الفريـــق األول فـــي 25 أغســـطس 1993، خـــالل 
مباراة ودية في أســـبانيا، لكنه كان متعطشـــا 
لبلوغ القمة على الرغم من أنه عاشـــها سابقا، 
ولـــم يهدأ له بال حتى صعد على أعلى منصات 
التتويج وهذه المرة كقائد والكؤوس بين يديه.

كأس  رفـــع  الـــذي  القائـــد  راي  وأوضـــح 
األنتركونتيننتال عام 1992 ”ألقابنا ميزت بداية 
مسيرته االحترافية، فرض نفسه بسرعة ضمن 
المجموعـــة التـــي توجت باللقـــب وعرف كيف 

يستخلص العبر“.

وحارس المرمى المحترف وصاحب األرقام 
القياسية الذي يتهمه أعداؤه بالغطرسة، حقق 
طموحـــه بعد مـــرور 12 عاما، عندما فاز ســـاو 
باولو بلقـــب كأس ليبرتادوريس للمرة الثالثة 
فـــي تاريخه عـــام 2005، تالها ببطولـــة العالم 
لألنديـــة في العـــام ذاتـــه. وفي العـــام التالي، 
محا ســـيني الرقم القياســـي لحـــارس المرمى 
البارغوياني خوسيه لويس تشيالفيرت عندما 
أصبح أفضل حارس مرمى-هداف في التاريخ. 
وفي العام 2013، حطم الرقم القياســـي في عدد 
المباريـــات التي خاضها األســـطورة بيليه مع 

سانتوس (1116 مباراة).
في أكتوبر 2014 حطم سيني الرقم القياسي 
في عـــدد االنتصـــارات مع فريق واحـــد وأزاح 
أسطورة مانشستر يونايتد اإلنكليزي الويلزي 
رايـــن غيغـــز (590 مقابل 589 لألخيـــر)، وعلى 
الرغـــم مـــن مســـيرته الرائعة مع ســـاو باولو، 
فإن ســـيني ال يملك مســـيرة مماثلة مع منتخب 
بالده، حيث خاض أقل من 20 مباراة دولية مع 
”السيليســـاو“. القائد األبدي لســـاو باولو كان 
ضمن التشـــكيلة التي توجت بكأس العالم عام 
2002، لكنه لم يلعب أساســـيا ولو دقيقة واحدة 
والزم مقاعـــد االحتياط طيلـــة البطولة. كما أنه 
لم يخض سوى 8 دقائق في كأس العالم 2006.

ويبقى غياب الجمهور على حاله

قرر احتــــــاد الكرة املصــــــري تأجيل عودة 
ــــــذي كان مقررا  اجلمهــــــور إلى املالعب ال
حدوثه بحســــــب وعود ســــــابقة، منتصف 
ــــــر املاضي، ثم تأجــــــل إلى منتصف  نوفمب
ديسمبر اجلاري، وذلك إلى حني استكمال 
الدراسات اخلاصة بالئحة تنظيم املباريات 

وتأمني اجلماهير.

روغيريز سيني الملقب ببيليه بين الخشبات
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األسبوعي

فاصولياء حمراء تقاوم فيروسات تصيب البقول وتكافح الجفاف
توصــــــل علمــــــاء مــــــن الســــــلفادور وكولومبيا 
وهندوراس إلى اســــــتحداث حبوب فاصولياء 
تقــــــاوم اجلفــــــاف، وقد طــــــّور هــــــذا النوع من 
ــــــاء احلمراء املقــــــاوم أيضا لفيروس  الفاصولي
الفسيفســــــاء الذهبية الذي يصيب هذه البقول 
بعناية كبيرة ومبســــــاعدة مركــــــز التكنولوجيا 
الزراعية ”سينتا“ وأطلق عليه اسم ”سينتا-أي 

إيه سي“.

} ســان ســلفادور - شرع علماء من السلفادور 
وكولومبيا وهندوراس في استحداث نوع من 
حبوب الفاصولياء في مختبرات املركز الدولي 
للزراعة االستوائية (سيات) في كولومبيا، قبل 
وضع اللمســـات األخيرة عليه في مدرسة إيل 
زامورانـــو للبلدان األميركية في هندوراس في 
إطـــار عملية ”تهجني“ طبيعية لم تســـتدع أّي 
تعديـــالت جينية، وزرعت احلبـــوب في نهاية 

املطاف في السلفادور.
الفاصوليـــاء احلمـــراء يصفهـــا املـــزارع 
الســـلفادوري مانويل ســـيري، بـ“السحرية“، 
ضمـــن املســـاعي الراميـــة ملكافحـــة التغيـــر 
املناخي، ففي بلـــدة كويزالتيبيـــك التي تبعد 
30 كيلومترا عن شـــمال ســـان ســـلفادور، كان 
مانويل و13 مزارعا آخرين أول من يجرب هذا 

النوع اجلديد من الفاصولياء.
ويتباهـــى املزارعـــون اليـــوم باحملاصيل 
الوافـــرة التي يحصدونها من زرع مســـاحة ال 
تتعدى 0.7 هكتار أمام أعني زوار املزرعة الذين 

ال يصدقون ما يرون.
ويقول بالتـــازار غارســـيا (45 عاما) مدير 
مزرعـــة ”أولينـــا أهمية كبيرة لهـــذه التجربة 
األولـــى مـــن نوعهـــا مـــع محاصيـــل واجهت 
15 يومـــا من اجلفـــاف وعاصفتـــني“. ويتابع 
متفاخـــرا ”يصفنـــا البعـــض باملجانـــني، لكّن 

كثيرين يقدرون ثمرة جهودنا“.
وتأتي هـــذه التجربة في وقت تشـــهد فيه 
بلدان أميركا الوســـطى موجـــة جفاف مطولة 
تتســـبب بخســـائر كبيرة في املنطقة املعروفة 
باملمر اجلاف، والتـــي متتد من غواتيماال إلى 
كوســـتاريكا وتشـــكل 30 باملئـــة مـــن إجمالي 

مساحة هذه البلدان.
وقد حـــذر برنامج األغذيـــة العاملي التابع 
لـــألمم املتحدة مـــن أن 2.3 مليـــون من صغار 

املزارعني في أميركا الوســـطى ســـيحتاجون 
إلى مساعدة غذائية، إذ أن االحترار ال يتسبب 
فحســـب مبوجات جفاف، بل هو يؤدي أيضا 

إلى انتشار أمراض تقضي على احملاصيل.
وملواجهـــة هـــذه الظاهـــرة التـــي تضرب 
املنطقـــة منـــذ عـــام 2005، يجـــري باحثـــون 
مخبريون عمليات إخصاب تهجينية للحبوب، 
وقد الحظوا مبساعدة املزارعني أنه من املمكن 
التوصـــل إلـــى أســـاليب زراعيـــة تتكيف مع 

الظواهر املناخية القصوى.
ويشرح روالندو فنتورا من مركز ”سينتا“ 
ذلك بالقول ”مهمتنا تقضي باستحداث حبوب 
قـــادرة على التكيف مع التغيـــر املناخي الذي 

يؤدي إلـــى رفع احلرارة، ويتســـبب مبوجات 
جفاف مطولة ومواسم أمطار غزيرة“.

وتخبـــر كانديدا النـــزون التي تـــزرع هذا 
النوع من احلبوب ”بالكاد متطر الســـماء هنا، 
وقمنـــا بزرع حبـــوب الفاصوليـــاء ورّيها مرة 
واحـــدة كل 12 يومـــا بالتقطيـــر، وأنا راضية 
جدا عن هذا النوع من احلبوب ألنه يتكيف مع 

املناخ احمللي اجلاف جدا“.
والفاصولياء ليســـت وحدهـــا التي كيفت 
ملقاومـــة التغيـــر املناخ، فقد كانـــت بنما أولى 
دول املنطقـــة التي تعمل علـــى أنواع ذرة أكثر 
مقاومة للتغيرات املناخية مع اســـتحداث نوع 

جديد من الذرة األبيض واألصفر.

وفي الســـلفادور، يتم توفير نوع من الذرة 
للمزارعني،  بـ“سينتا-باســـاكوينا“  املعـــروف 
لكنـــه غير محبذ فـــي أوســـاط املزارعني نظرا 
حملاصيلـــه القليلـــة بالرغـــم من قدرتـــه على 

مقاومة اجلفاف.
ونيكاراغـــوا بدورهـــا اســـتحدثت حبوب 
األوبئـــة  تقـــاوم  التلقيـــح“  ”حـــرة  طماطـــم 
الفيروسية وتتكيف مع تغيرات احلرارة ومن 
املمكـــن زرعها فـــي حرارة تتخطـــى 25 درجة، 
وجترى أبحاث أيضا في كوســـتاريكا لتعديل 
حبوب الـــكاكاو األساســـية لالقتصاد احمللي 
على أمـــل التوصل إلـــى أنواع أكثـــر مقاومة 

لالحترار املناخي.

األحد 2015/12/13

جهود أثمرت ثمرة سحرية

 ِامسك مدرس
} الـــدروس اخلصوصية لطـــالب اإلعدادي 
والثانوي كابـــوس ألولياء األمور في مصر، 
اإلحصائيات الرسمية كشفت أنها تتعدى 7 
مليارات جنيه ســـنويا يدفعها أولياء األمور 
صاغرين نتيجة لســـوء مستوى التعليم في 

مصر.
الدولة فعلت كل شـــيء ملنعهـــا أو احلد 
منها ولم تتمكن، مت رفع مرتبات املدرســـني 
أكثر من مرة في األعوام األخيرة، حيث صار 
املعلم حديث التخرج يتقاضى 3 آالف جنيه 

(400 دوالر تقريبا) شهريا.
في املقابـــل زاد نهم املدرســـني لألموال 
في نفـــس الوقت الذي تصاعـــدت فيه أّنات 
األهالـــي من املبالغ الكبيـــرة التي يدفعونها 

ألباطرة الدروس اخلصوصية.
حاولت وزارة التعليم حتســـني مرتبات 
طريـــق  عـــن  شـــرعية  بطريقـــة  املدرســـني 
مجموعات التقوية فـــي املدارس مقابل أجر 
رمزي، لكـــن املدرســـني لم تعجبهـــم املبالغ 
واستمروا  الدراســـية  للمجموعات  الزهيدة 

في الدروس.
وزيـــر التعليـــم جلـــأ مؤخرا إلـــى حيلة 
ملطـــاردة مراكز الـــدروس اخلصوصية التي 
انتشرت كســـرطان في بر مصر، قرر الوزير 
منـــح الضبطيـــة القضائية -بعد اســـتئذان 
رئيـــس احلكومـــة ووزيـــر العـــدل- ملديري 
املدرســـني  لضبـــط  التعليميـــة  اإلدارات 
ومعاقبة  اخلصوصيـــة  الـــدروس  ومراكـــز 
املـــدرس باخلصم أوال، ثم الفصل إذا تكررت 

املخالفات وإغالق املراكز.
فـــي البدايـــة نشـــط مديـــرو التعليم في 
اصطياد املدرســـني املخالفني واإليقاع بهم، 
وأصبحنـــا نقـــرأ كل يوم فـــي الصحف عن 
ضبط مركز للـــدروس اخلصوصية وبه عدد 

من املدرسني.
أصبح عنوان ”ِامسك مدّرس“ ينافس في 
صفحات احلوادث مانشـــيتات القبض على 
لصـــوص، أو جتـــار الســـالح أو املخدرات. 
ثم اختفـــت أخبار ضبط املدرســـني وعادوا 
لنشـــاطهم. بالبحث متت معرفة الســـبب أو 
األســـباب، فقد جلأ املدرســـون إلـــى تغيير 
األماكـــن التي يقومـــون بالتدريس فيها، من 
ثمة يجتمـــع الطالب يوما فـــي أحد املنازل 
بالعباســـية مثال، ثم فـــي مصر اجلديدة، ثم 
في مدينـــة نصر وهكذا كل حصة في شـــقة 

طالب مختلف.
”ناضورجيـــة“  املدرســـون  وخصـــص 
إلبالغهم عن أّي ”كبســـة“ أو اقتحام للشقق 
املشـــبوهة التي تدار للدروس اخلصوصية 
حتى يسرعوا باالختباء عند اجليران، متاما 
مثلمـــا يفعـــل جتار املخدرات فـــي مصر في 

األحياء املشهورة بتجارة احلشيش.
أما الســـبب الثاني فقد جنح املدرســـون 
في اختـــراق دائرة املديريـــن الذين يقومون 
بالضبطية القضائية، وقدموا لهم نســـبة 10 
باملئـــة من احلصيلة اليوميـــة التي تبلغ في 
بعض األحيان لدى كبار مراكز الدروس 100 

ألف جنيه يوميا.
لألســـف أمـــام الفلوس تخضـــع غالبية 
النفـــوس، وما زال البحث جاريا عن ســـبب 
آخـــر حملاصرة هـــذا الوبـــاء الـــذي يطحن 

األسرة املصرية!

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

ذهب كولومبيا يوشح جوائز مهرجانات العالم
} بوغوتــا – تنتـــج بلـــدة في كولومبيـــا ذهبا 
مراعيا للبيئة وحلقوق العمال، ما أوصل هذا 
املعدن املستخرج من مناجمها لتزيني السعفة 

الذهبية املقدمة في مهرجان كان السينمائي.
وسط  وتقع ال يانادا أي ”األرض الذهبية“ 
جبـــال نارينيـــو في منطقة تـــرزح حتت وطأة 
النزاع الذي ميـــزق البالد منذ أكثر من نصف 

قرن.
ويؤكد إديســـون روســـيرو املســـؤول عن 
الفريق فـــي املنجم الذي يديره عمه ســـليمو، 
وهـــو أحـــد املناجم اخلمســـة التـــي حصلت 
التي متنح لألنشطة  على شـــهادة ”فيرمايند“ 

املنجمية العادلة أنه ”ذهب نظيف“.
ويأتي الشـــاب البالغ من العمر 23 عاما كل 
يـــوم من بلدته مـــع آالف اآلخرين للتنقيب عن 
هذا املعدن الثمني على عمق مئة متر. وتنشـــر 
املخلفات على الروابي التي تنقب فيها شـــركة 
”كودمييا“ احملـــدودة وهي تعاونية تضم نحو 

150 مساهما.
ويقـــول مديـــر شـــركة ”كودمييـــا“ دييغو 
رياســـكوس (27 عاما) وهو يتباهى بالشهادة 
التي حصل عليهـــا في أكتوبر املاضي، والتي 

تفتح له أبواب األســـواق العاملية ”إنه منوذج 
مســـتدام يعود بالنفع على اإلنسان والطبيعة 

على حد سواء“.
وهذه الشـــهادة هي من إعداد التحالف من 
أجل مناجم مســـؤولة (أيه آر أم) وهو منظمة 
غير حكومية أسســـت في كولومبيا سنة 2004 
ولها اليوم فروع في أميركا الالتينية وأفريقيا 
وآسيا. ومتنح هذه الشهادة بناء على االلتزام 
بقوانني العمل واحترام البيئة وتعزيز التنمية 

االجتماعية للفئات املعنية.
وحصلـــت ”األرض الذهبية“ على تســـمية 
”الذهب املراعي للبيئة“ بفضل أســـاليب العمل 
املعتمدة فيها التي ال تلجأ إلى املواد السامة، 

مثل السيانيد والزئبق.
واستخراج الذهب من هذه املنطقة الواقعة 
في جنـــوب غرب كولومبيـــا كان موجودا منذ 
زمـــن هنود أباديس الذين يعـــود آخر أثر لهم 
إلـــى ســـنة 1530 تقريبـــا. وأعيد إطـــالق هذا 
النشـــاط بعد أربعة قرون من جانب شـــركات 
كنديـــة حتى نهايـــة احلرب العامليـــة الثانية، 
لكنها انســـحبت مـــن هذا القطاع إثـــر انهيار 

أسعار الذهب.

يمم ي ع

ذهب كو
تنتـــج – بوغوتــا {
مراعيا للبيئة وحل
املعدن املستخرج
الذهبية املقدمة في
وتقع ال يانادا
جبـــال نارينيـــو ف
النزاع الذي ميـــزق

قرن.
ويؤكد إديســـو
الفريق فـــي املنجم
وهـــو أحـــد املناج
على شـــهادة ”فير
املنجمية العادلة أ
ويأتي الشـــاب
يـــوم من بلدته مـــ
هذا املعدن الثمني
املخلفات على الرو
”كودمييا“ احملـــدو

مساهما. 150
ويقـــول مديـــر
رياســـكوس (27 ع
التي حصل عليهـــ

دومينيك تصور {ونون} 

الخليجية في فيينا

النجمـــة  انتهـــت   - بــريوت    {
اللبنانية دومينيك حوراني مؤخرا 
مـــن تصويـــر فيديو كليـــب جديد 
اخلليجيـــة في  ألغنيـــة ”ونـــون“ 
فيينا  مبدينة  التاريخـــي  قصرها 
في النمسا، وذلك مبشاركة ابنتها 
املخرجـــة  إدارة  وحتـــت  ديـــالرا 

العاملية سوزي سلمان.
وظهـــرت دومينيك في الكليب 
بتصاميـــم خالقـــة ومبدعـــة من 
الكويتية شروق  ابتكار املصممة 
ساملني. كما أطلت دومينيك بلوك 
مغربـــي مـــن تصميـــم املصمـــم 
قبيسي،  ســـعيد  املبدع  اللبناني 
حيـــث تـــألألت بفســـتان مرصع 
بكريســـتال ”سواروفســـكي“ من 

دار سارة لألزياء.
وطّعمـــت املخرجـــة ســـوزي 
ســـلمان الكليب بلوحـــات رقص 
خليجـــي ومشـــاهد خالبـــة مـــن 
للنجمـــة  األســـطوري  القصـــر 

اللبنانية بعاصمة املوسيقى فيينا.
من كلمـــات يونس  وأغنية ”ونـــون“ 
الصايغ وأحلـــان أحمد جاســـم وتوزيع 
فـــي  التســـجيل  ومت  الصالـــح،  فـــالح 
أســـتوديو حـــامت العراقي مـــع مهندس 

الصوت عبود زيادة.
على صعيـــد آخر، انضمـــت النجمة 
دومينيك مؤخرا لتطبيق ”ســـناب شات“ 
لتشـــارك معجبيهـــا كل تفاصيل حياتها 
اليوميـــة حلظـــة بلحظة عبر حســـابها 
الشـــخصي بتطبيق الرســـائل املصورة 

على أندرويد.
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