
} الريــاض – بدأت السعودية سنة 2016 بقوة، 
وأعلنت عن إعدام نمر النمر متحدية الوصاية 
اإليرانيـــة على شـــيعة المنطقة، كمـــا أعدمت 
عناصر مـــن القاعـــدة على خلفيـــة اعتداءات 

سابقة للتنظيم.
ويأتـــي هـــذا في ســـياق تأكيد اســـتمرار 
أسلوب الجرأة الذي اعتمدته المملكة في 2015 

لمواجهة القضايا الداخلية والخارجية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان 
أذاعـــه التلفزيون الرســـمي إن المملكة نفذت 
الســـبت حكم اإلعدام في 47 إرهابيا في رسالة 
موّجهة فيما يبدو للمتشددين السنة والشيعة 
على السواء مفادها أن المملكة لن تتهاون مع 

أّي معارضة عنيفة.
وأورد بيـــان وزارة الداخليـــة أن الجرائم 
التـــي أدين بهـــا المتهمـــون بينهـــا ”اعتناق 
المنهـــج التكفيـــري“ و“االنتمـــاء لتنظيمـــات 

إرهابية وتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية“.
وتتهـــم المملكة النمـــر بـ“إشـــعال الفتنة 

الطائفية“ و“الخروج على ولّي األمر“.
وقال مصطفى العانـــي المحلل األمني في 
الشـــؤون الخليجية ”هناك ضغط شعبي هائل 
علـــى الحكومـــة لمعاقبـــة هؤالء النـــاس. هي 
جمعت كل زعماء القاعدة وكل المسؤولين عن 

إراقة دماء. هي تبعث برسالة“.
وأطلقـــت إيـــران والميليشـــيات التابعـــة 
لها فـــي المنطقة بيانـــات التنديـــد والتهديد 
إلعـــدام النمر مـــا يعكس الحـــرج الكبير الذي 
وجـــدت طهران فيه نفســـها كونها عجزت عن 
منع إعـــدام أحد رجال الديـــن المقربين منها، 
ويهدد بإفشال رغبتها في الظهور كوصّي على 

الشيعة في المنطقة والعالم ككل.
وكان عجـــز إيران عن حماية الحوثيين من 
هجوم قادته الســـعودية في مـــارس 2014، قد 
هز من صورة طهران وأثبت محدودية قدرتها 
فـــي حماية حلفائها في المنطقة، وزاد الوضع 
سوءا بالنســـبة إلى اإليرانيين بعد خسارتهم 
لعـــدد كبير من كبار قـــادة الحرس الثوري في 
ســـوريا دون النجـــاح فـــي التأثير بالمشـــهد 
العسكري، وأنه لوال التدخل الروسي لتجّرعت 

إيران خسارة مذلة في سوريا.
وأعلـــن الناطـــق باســـم وزارة الخارجية 
االيرانيـــة حســـين جابر أنصاري الســـبت أن 
إلعدام النمر.  السعودية ستدفع ”ثمنا باهظا“ 
ودعا فرع الطالب في الميليشـــيا اإلســـالمية 
الباســـيج التابعة لحرس الثورة إلى تظاهرة 

أمام السفارة السعودية في طهران.

وبينما تلّوح إيران بالتصعيد، حّث محمد 
النمر، شـــقيق نمر النمر، ســـكان القطيف من 
األقلية الشـــيعية على التحرك الســـلمي وعدم 
التصعيـــد، وهو ما يعكس إحســـاس شـــيعة 
الســـعودية بـــأن ردود الفعـــل اإليرانية مجرد 
صخب إعالمي ال يفيدهم، وأنهم من سيتحمل 

لوحدهم نتائج أّي تحركات عنيفة قد تحدث.
وقال محمد النمر ”أتمنـــى أن تكون رّدات 
الفعل في اإلطار الســـلمي وال ينبغي ألحد أن 
تكـــون لـــه رّدات فعل أو تصرفـــات غير النهج 

السلمي. يكفي دماء“.
واعتبـــر مراقبـــون أن الســـعودية وجهت 
رســـائل قوية إلى جهات عدة في نفس الوقت، 
وباإلضافة إلى إيران والميليشـــيات اإلقليمية 
المرتبطة بها، مّثل إعـــدام العناصر المنتمية 
للقاعدة رســـالة خاصة إلى تنظيم داعش الذي 
شن هجمات في 2015 على مساجد شيعية في 

المملكة.
علـــى  قويـــة  حملـــة  الســـعودية  وقـــادت 
الجماعـــات المتشـــددة فـــي الداخـــل، وأقرت 
إجـــراءات عقابية مشـــددة لمنع الشـــباب من 
االنضمـــام إليها، ومـــن بين هـــذه الجماعات 

القاعدة وداعش وجماعة اإلخوان المسلمين.

وبدأت المملكـــة حملة لتطويـــق فكر هذه 
الجماعات في وسائل اإلعالم، وخاصة مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، فضـــال عـــن المنابر 
الدينية والتعليمية، وقـــد ألغت االعتماد على 
قرابـــة 80 كتابا من كتـــب اإلخوان من البرامج 
الدراسية وبينها كتب لحسن البنا وسيد قطب 

ويوسف القرضاوي.
ورأى مراقبـــون أن الســـعودية تخـــوض 
معركـــة طويلة مـــع المتشـــددين، وخاصة في 
الجانب الفكري، وبإجـــراءات ذات فعالية كان 
آخرها مشاركة المرأة في االنتخابات وفوزها 
بأكثر من 20 مقعدا، ما اعتبر تحديا لســـيطرة 

المتشددين على الحياة العامة في المملكة.
وأشـــار المراقبون إلى أن الرســـائل التي 
بدأت بها المملكة سنة 2016 تؤكد استمرارها 
فـــي اســـتراتيجية مواجهة األزمـــات بالجرأة 
والتي اعتمدتها في 2015، وكان أبرز عناوينها 
التدخل فـــي اليمن لمنع إيران من الســـيطرة 
عليه مـــن بوابة دعـــم المتمرديـــن الحوثيين 
الذين ســـيطروا بقوة الســـالح علـــى مختلف 
المـــدن والمواقع البحرية الهامـــة في خطوة 

كان الهدف منها تطويق السعودية.
ونجحـــت المملكة في تكوين تحالف عربي 

تمّكن مـــن التدخل في اليمـــن داعما للمقاومة 
الشـــعبية والجيـــش الوطني ونجـــح في طرد 
الحوثييـــن من عدن، ومحاصرتهـــم على أكثر 
من جبهة إلرغامهم علـــى تنفيذ القرار األممي 
2216 الذي يفرض عليهم االنسحاب من المدن 

وتسليم أسلحتهم للحكومة الشرعية.
ووقفـــت بقـــوة إلـــى جانـــب إنجـــاح حل 
سياســـي في ســـوريا يقوم علـــى تنفيذ بيان 
جنيـــف الذي يفتـــح الباب أمـــام إقامة مرحلة 
انتقاليـــة تنتهي إلى تخلي الرئيس الســـوري 
بشار األسد عن الســـلطة. واستضافت في 10 
ديسمبر الماضي مؤتمرا للمعارضة السورية 
الختيـــار الوفد الذي سيشـــارك في مفاوضات 

جنيف مع النظام.
ولم تقف الجرأة الســـعودية عند القضايا 
السياسية، فقد بادر ولّي ولّي العهد السعودي 
األميـــر محمد بن ســـلمان منذ أســـبوعين إلى 
اتخـــاذ حزمة إصالحـــات اقتصاديـــة عاجلة 
لمواجهـــة هبـــوط أســـعار النفـــط وتراجـــع 

االستثمارات وعجز الموازنة في المملكة.
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أردوغان يستلهم تجربة هتلر في الحكم

} أنقــرة – ال يتوقـــف الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان عن توظيف مختلف األســـاليب 
لتأكيـــد أحقيته بالســـلطة واالســـتمرار فيها 
طويال، بدءا باســـتعادة تجربة السالطين في 
الفترة العثمانية وصوال إلى اســـتلهام تجربة 

أدولف هتلر النازية.
وذكـــرت الصحـــف التركيـــة أن الرئيـــس 
اإلسالمي المحافظ أشـــار إلى ألمانيا النازية 
بزعامـــة هتلـــر للدفاع عـــن النظام الرئاســـي 

القوي الذي يريد إقامته في بالده.
ونقلت عنه وسائل اإلعالم قوله لصحفيين 
خـــالل عودته من زيـــارة إلى الســـعودية ”في 
ظـــل نظام وحـــدوي (كما في تركيـــا) باإلمكان 
إقامة نظام رئاسي بشـــكل ممتاز. هناك أمثلة 
في العالـــم وعبر التاريخ. وتـــرون المثال في 

ألمانيا هتلر“.
لكن الرئاســـة التركية ســـرعان ما تداركت 
ووّزعت بيانا نفت فيه أن تكون إشارة أردوغان 
إلـــى هتلر تضمنت أّي تأييد للنازية، مشـــددة 

على أنه ”مـــن غير المقبول أن تقدم مالحظات 
الرئيس عن النازية بأنها إشارة إيجابية“.

ولم يستبعد مراقبون أن يكون هذا التدارك 
هدفه تجنب ردود الفعل الدولية واإلسرائيلية 
تتضمنـــه  لمـــا  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى 
التصريحـــات الســـابقة من معاداة للســـامية 
وامتداح تجربـــة يجمع العالم على أنها كانت 

مرحلة من أسوأ المراحل.
لكـــن األســـاس الـــذي وردت فـــي ســـياقه 
المقارنة مازال قائما، فما يســـتلهمه أردوغان 
من تجربـــة هتلر هو اســـتعمال القوة لفرض 
الســـيطرة، وهذا يحصل باســـتمرار في تركيا 

خاصة خالل السنتين األخيرتين.
فقد غامر الرئيس التركـــي بالزج بالمئات 
من أتباع فتح الله كولن في الســـجون بسبب 
تخلـــي كولـــــن عن دعـــم صديقـــــه القديم في 
خططه للســـيطرة على الحكـــم، وبيــن هـؤالء 
المعتقليـــــن رجـــال أمـــن وقضـــاء، وكــوادر 

وكفاءات مختلفة.

وأردوغان الذي يقود تركيا منذ عام 2002، 
أوال كرئيـــس للـــوزراء ومـــن ثـــم كرئيس منذ 
عام 2014، يريد تغيير الدســـتور بحيث ينتقل 
دور الرئيـــس مـــن منصب رمزي إلـــى رئيس 

بصالحيات واسعة.
وقـــال إنه يعتزم خالل العام الجديد تعبئة 
المجتمع التركي للنقاش من أجل التوصل إلى 

”توافق اجتماعي“ حول طموحاته الرئاسية.
ويضيق صـــدر الرئيـــس التركـــي بالنقد 
على  والعماليـــة  الشـــبابية  وباالحتجاجـــات 
سياساته، وقد واجهها مرارا بالعنف، خاصة 
في مايو 2013 بســـاحة تقســـيم بإســـطنبول، 
حيـــث تظاهـــر اآلالف من الشـــباب الغاضبين 
على السياسات المحافظة ألردوغان حين كان 
رئيســـا للوزراء، والتي ســـعى فيها للتضييق 

على الحريات الخاصة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
لتفريق المتظاهرين، وأصيب المئات، واعتقل 
العشـــرات، ولم يقبل أردوغان أّي حوار معهم. 

كمـــا عمل على التضييق على مواقع التواصل 
االجتماعـــي لمنـــع األجيال الشـــبابية من نقد 

سياساته.
ولعـــل أردوغان يقترب من اســـتلهام عنف 
التجربة النازية، ومعاداتها للشعوب األخرى، 
فـــي إدارته لملف األكراد بالهجوم العســـكري 
المســـتمر على أراضيهـــم، واالعتراف ببعض 
حقوقهم الثقافية ثم التراجع عن ذلك ســـريعا، 
ورفض مساعيهم للحصول على الحكم الذاتي 

أسوة بتجربة أكراد العراق.
مواجهـــة  فـــي  بـ“نجاحاتـــه“  ويتباهـــى 
المطالب الكردية باإلعالن المســـتمر عن أعداد 
القتلى الذين يسقطون بقصف الجيش التركي.
ففي رسالته لالحتفال بالعام الجديد، وعد 
بالده  الرئيس التركي مـــرة أخرى بـ“تنظيف“ 
من متمّردي حزب العمال الكردستاني، مؤكدا 
أنـــه ”قضى“ علـــى أكثر مـــن 3 آالف منهم في 

.2015
وقـــال أردوغان فـــي رســـالته التلفزيونية 

التقليدية في 31 ديســـمبر، ”تتوفر للجمهورية 
علـــى  للتغلـــب  والعـــزم  الفرصـــة  التركيـــة 
التنظيـــم اإلرهابي االنفصالـــي (حزب العمال 
الكردســـتاني). وتقوم قواتنا األمنية بتنظيف 
الجبـــال والمدن مـــن اإلرهابيين وســـتواصل 

القيام بذلك“.
ويلعـــب الرئيـــس التركي علـــى معارضة 
القومييـــن األتـــراك منـــح حكم ذاتـــي لألكراد 
ليستثير التعاطف الشعبي مع حزبه (العدالة 
والتنمية) الذي تراجعت شعبيته في 2015 إلى 
أدنى مستوى لها منذ سنوات، وهو ما كشفت 
عنـــه االنتخابـــات األولى قبل أن يتـــدارك من 

خالل لعب ورقة التخويف من األكراد. 

● الرياض تتحدى الوصاية اإليرانية على الشيعة وتعدم نمر النمر وعددا من عناصر القاعدة 

● الرئيس التركي يرتب للبقاء في السلطة باستعمال القوة ضد خصومه

السعودية تواصل جرأتها في مواجهة ملفات الداخل والخارج
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

التحالف ينهي الهدنة 

بسبب اعتداءات الحوثيين
} عدن (اليمن) - أعلن التحالف العربي الذي 
يدعـــم الحكومة الشـــرعية في اليمـــن ويقاتل 
الحوثيين الســـبت انتهاء وقـــف إطالق النار 
الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي، وذلك بسبب 

ما أسماه تكرار اعتداءات المتمردين.
يأتي هـــذا بعد فشـــل األمـــم المتحدة في 
الضغط على المتمردين لاللتزام بما تم االتفاق 
عليـــه فـــي المحادثـــات األخيرة بسويســـرا، 
وخاصـــة ما تعلـــق برفـــع الحصار عـــن تعز 
وإطالق ســـراح المعتقلين، ومـــن بينهم وزير 
الدفـــاع محمـــود الصبيحي، وقيـــادات أخرى 

بينها شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي.
وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة أعلنـــت وقف 
إطـــالق النـــار لمواكبـــة بـــدء أول مفاوضات 
مباشـــرة بين أطراف النزاع عقدت بين 15 و20 

ديسمبر في سويسرا برعاية األمم المتحدة.
والحقا تم تمديد هذه الهدنة، لكن المعارك 
وإطالق الصواريخ والغارات الجوية استمرت 

في مناطق عدة من اليمن.
توقفـــت  الهدنـــة  أن  التحالـــف  وأضـــاف 
بســـبب ”تكـــرر اعتـــداءات“ المتمرديـــن مـــع 
”إطالق الصواريخ الباليســـتية باتجاه المدن 

السعودية“ في األسبوعين األخيرين.
وإضافة إلى الصواريخ أشـــار البيان إلى 
”اســـتمرار إعاقة أعمـــال اإلغاثة واالســـتيالء 
على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب 
اليمنـــي“، وأن المتمرديـــن ”يواصلون قصف 
المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين“.
واعتبـــر أن ”هـــذا كلـــه يظهر عـــدم جدية 
الميليشيا  (...) ووضوح محاولتهم االستفادة 

من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب“.
وبدا واضحا منـــذ البداية أن وقف إطالق 
النار ولد ميتا. فمنذ 18 ديســـمبر وفيما كانت 
المفاوضـــات مســـتمرة في سويســـرا، توّلى 
المتمـــردون خرق الهدنة بعد ســـاعة فقط من 
خـــالل اســـتهداف مدينـــة تعـــز، متعللين بأن 
الهدنة تعني فقط وقف العمليات التي يشـــنها 
التحالـــف العربـــي، وأن المواجهات الداخلية 
غيـــر مشـــمولة باالتفاق، مـــا دفـــع المقاومة 
والجيـــش الوطنـــي اللذين تدعمهمـــا القبائل 
إلى شـــن هجوم في شـــمال اليمن واســـتعادا 

السيطرة على مدن وبلدات عدة.
ورد الحوثيـــون علـــى الهجـــوم بإطـــالق 
ســـتة صواريخ باليســـتية على السعودية في 

األسبوعين األخيرين تم اعتراض غالبيتها.
وإثـــر المفاوضـــات في سويســـرا، أعلنت 
األمم المتحدة أن جولة جديدة من المفاوضات 
ســـتعقد اعتبارا مـــن 14 يناير ولكـــن من دون 
تحديـــد مكانها. ويبقى الســـؤال مـــا إذا كان 

انتهاء الهدنة سيهدد المفاوضات المقبلة.
وعـــزا مراقبـــون عـــدم جديـــة المتمردين 
فـــي االلتـــزام بالهدنـــة، وبتنفيذ مـــا جاء في 
المحادثـــات األخيرة، إلى ضعـــف إرادة األمم 
المتحـــدة التـــي دأبت علـــى مجـــاراة موقف 
الحوثيين، ولم تبادر إلـــى الضغط عليهم، أو 

التلويح بعقوبات رادعة ضدهم. 
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¶ الجزائــر–  تتجــــه كبرى ملفات الفســــاد في 
الجزائــــر والمتــــورط فيها محســــوبون على 
محيــــط الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقــــة إلى 
الطــــّي نهائيــــا، فــــي خطــــوة قرأهــــا كثيرون 
علــــى أنهــــا محاولــــة لتصفيــــة تركــــة جهاز 

االستخبارات.
ومن بيــــن قضايا الفســــاد الكبــــرى التي 
ُيعمل على غلقها قضية ”ســــونطراك 1“ التي 
ضجت بها الســــاحة الجزائرية وكشفت حجم 

تورط مسؤولين نافذين في الفساد.
ويســــتند الســــاعون لطّي هذا الملف إلى 
التعديالت التي أجريت على القانون الجزائي 
والتــــي نصــــت فــــي أحــــد بنودها علــــى رفع 

التجريم عن فعل التسيير.
ويقــــول متابعون إن مثــــل هذه التعديالت 
الهــــدف الرئيســــي منهــــا هو وضــــع ملفات 
الفســــاد التي أثارت جدال حــــادا في الجزائر، 
بسبب ضلوع محسوبين على محيط الرئيس 

بوتفليقة، في خانة األرشيف.
قضيــــة  فــــي  المتهميــــن  دفــــاع  وكان 
”ســــوناطراك 1“، وعلى رأســــهم مســــؤولون 
وكــــوادر فــــي المجمــــع النفطــــي الحكومــــي 
”ســــوناطراك“ قد تمســــكوا بانتفــــاء الدعوى 
العموميــــة في حــــق كّل من موكليهــــم، وذلك 
بموجب التعديالت األخيرة لقانون اإلجراءات 
الجزائيــــة، واعتمدت هيئة الدفاع على النص 
القانوني القائل بانتفاء وجه الدعوى في حال 
غياب طرف مشتٍك، وبما أن شركة سوناطراك 
لم تقدم أّي شــــكوى ضد هــــؤالء، فإن القضية 

تصبح في حكم ”غير المؤسسة“.
ومنذ العام 2010 فتح جهاز االستخبارات 
سلســــلة من التحقيقات في عدد من الملفات، 

عــــددا مــــن  فســــادا كبيــــرا ينخــــر  أظهــــرت 
المؤسســــات والمشــــروعات االســــتراتيجية، 
وقادت إلى ضلوع مقربين من محيط الرئيس 
الجزائري فيه، على غرار وزير الطاقة السابق 
الفار إلى الواليات المتحدة األميركية شــــكيب 
خليل، وطفا على ســــطح الــــرأي العام العديد 
و2“،   1 ”ســــوناطراك  منهــــا  الفضائــــح  مــــن 
الطريق السيار شرق غرب“، ”محطات الطاقة 

الكهربائية ”.. وغيرها.
وذكــــر مقربون من المدير الســــابق لجهاز 
االســــتخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق)، 
بأن الجهــــاز فتح عدة تحقيقــــات في عدد من 
الملفــــات لم يعد باإلمكان الســــكوت عنها بعد 
وصول العموالت والرشــــاوى إلى ســــقف 200 
مليــــون دوالر، لصالح كوادر تشــــغل مناصب 
حساســــة في مؤسســــات الدولــــة، وأنه قد تم 
تحويــــل التقاريــــر النهائيــــة للتحقيقات إلى 

مصالح رئاسة الجمهورية للحسم فيها.
في حيــــن اعتبــــر مقربــــون مــــن الرئيس 
بوتفليقة، أن الملفات المثارة حول استشراء 
الفســــاد وضلوع شــــخصيات محسوبة على 
الرئيس، هي ”تصفية حسابات“، و“محاوالت 
يائسة لثني الرئيس عبر تشويه صورته أمام 
الــــرأي العام، من خــــالل توريــــط مقربيه في 

ملفات فساد تم تضخيمها وتهويلها“.
الرئاســــة  محيــــط  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
يفــــكك تباعــــا كل األلغــــام التي زرعهــــا جهاز 
االستخبارات في الســــابق، ويتم مسح طيفه 
من كل المؤسسات ومفاصل الدولة، في إطار 
مشــــروع “ تمدين الدولة“، الذي يرّوج له منذ 
أشــــهر الرجل األول في حــــزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم عمار ســــعداني، وعليه تجري 
تصفية تركة جهاز االســــتخبارات وجنراالته 
الســــابقين، بما فيها القضايا المطروحة على 
جهــــاز القضاء، فــــي إطار ما يعــــرف بملفات 

الفساد.
وصــــرح المحامــــي والخبيــــر القانونــــي 
مصطفــــى بوشاشــــي في اتصــــال لـ“العرب“، 
بــــأن هيئــــة دفــــاع المتهميــــن تضغــــط ألجل 
تطبيــــق القانون بأجل فــــوري، في حين هناك 
من يذهــــب إلى المطالبــــة بتطبيــــق القانون 
بأثر رجعي، أما الســــلوك الجزائي واألضرار 
المترتبة عــــن معامالت األطــــراف المتورطة، 
فهي قرائن ثابتــــة يتوجب إنصافها من طرف 

القضاء.
ووجهــــت للمتهميــــن تهم جنايــــة تكوين 
جمعية أشرار، وجنحة إبرام صفقات مخالفة 
الجاري  والتنظيميــــة  التشــــريعية  لألحــــكام 
العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة 
للغيــــر، وتبييض األموال وتضخيم األســــعار 
فــــي عقود مع مؤسســــة عموميــــة، واختالس 

أموال عمومية والرشوة.
وفي خطوة إلفــــراغ الملف مــــن محتواه، 
التمســــت هيئة الدفــــاع من هيئــــة المحكمة، 

اســــتبعاد الخزينة العمومية من التأســــيس 
كطــــرف مدنــــي، كونها لم تتضرر بالخســــائر 
التي لحقت بمؤسســــة ســــوناطراك، انطالقا 
مــــن أحقيتها في التأســــيس كطرف مدني في 
حق المؤسسات العمومية اإلدارية، وليس في 
حق المؤسســــات التجارية واالقتصادية وهو 

الحال بالنسبة إلى شركة سوناطراك.
وحســــب قرار اإلحالة، فإن وقائع القضية 
تنصــــّب على خمس صفقات مشــــبوهة بقيمة 
تقــــارب 110 مليــــون دوالر، منحهــــا الرئيــــس 
المدير العام السابق لشركة سوناطراك مزيان 
كونتال  محمــــد لمجمع الشــــركة األلمانيــــة “ 
في إطار مشروع  ألجيريا فانك فارك بليتارك“ 
إنشــــاء نظام المراقبــــة البصريــــة والحماية 

اإللكترونية لجميع مرّكبات المجّمع.
إلــــى جانــــب إبــــرام صفقة مشــــبوهة مع 
في إطار مشروع  المجمع االيطالي ”ســــيبام“ 

إنجــــاز أنبــــوب الغــــاز الرابط بيــــن الجزائر 
وإيطاليا. وســــجل حضور مســــؤولين وعدة 
كوادر مــــن اإلدارة الحالية للشــــركة النفطية، 
علــــى غــــرار الرئيــــس المدير العام األســــبق 
لســــوناطراك عبدالمجيــــد زرقيــــن، والرئيس 
المدير العام الحالي بالنيابة للمجّمع ســــعيد 
ســــحنون، إلى جانب أكثر من ثمانين شاهدا، 
مــــن ضمن 111 شــــاهدا، وجهت لهــــم محكمة 
مجلــــس القضــــاء بالعاصمــــة، اســــتدعاءات 

المثول أمامها لتقديم إفادتهم في الملف.
ويرى محللون أن مسلك النظام الجزائري 
وغيــــاب الشــــفافية فــــي التعامل مــــع قضايا 
الفساد خاصة والتي تنخر االقتصاد المنهك 
بطبعه فــــي هذا البلد، من شــــأنهما أن يدفعا 
بالبــــالد نحــــو المجهــــول ويزيدا مــــن حالة 
االحتقان الشــــعبي، مــــا ينبئ بســــنة جديدة 

صعبة على النظام.

محيط بوتفليقة ينفرد بورقة تصفية الحسابات 

الرئاسة تعمل على إنهاء تركة جهاز االستخبارات

سياسة

نظرة تائهة لمعرفة وجهة الطريق

يعمــــــل المحيطون بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على غلق ملفات الفســــــاد الكبرى المتورط 
بعضهــــــم فيها، وذلك بعد نجاحهم في قصقصة أجنحة جهاز االســــــتخبارات عبر إقالة أو 

إحالة عدد من مسؤولي هذا الجهاز على التقاعد.

¶ نواكشــوط –  ســــلط فرار جهــــادي بتنظيم 
القاعــــدة فــــي بــــالد المغــــرب اإلســــالمي من 
ســــجن نواكشــــوط المركزي، الضــــوء مجددا 
على حالة االنفالت التي تشــــهدها الســــجون 

الموريتانية.
وكشف مصدر أمني أن سجينا موريتانيا 
بتهمــــة   2011 العــــام  باإلعــــدام  محكومــــا 
ارتــــكاب ”عمــــل إرهابــــي“ بعد عمليــــة نفذها 
تنظيــــم القاعدة فــــي بالد المغرب االســــالمي 
بهــــدف اغتيــــال الرئيــــس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، فر مســــاء الخميس من سجن 

نواكشوط المركزي.
وقال المصدر إن الفار واســــمه الشيخ ولد 
الســــالك ”شــــاهده رفاقه للمــــرة األخيرة ظهر 
الخميس، لكــــن عدم حضوره صالة العشــــاء 
(الجماعيــــة) دفــــع الســــجناء الســــلفيين الى 

البحث عنه فوجدوا زنزانته مغلقة“.
وقام الســــجناء بخلــــع الزنزانــــة ليجدوا 
أغراض الجهادي مبعثــــرة، ومن ضمنها علم 
لتنظيم القاعدة، ومذّكرة خاصة ذكر فيها اسم 
”خالد أبو العبــــاس�، وهو لقب وكنية القيادي 
بتنظيــــم القاعــــدة ببــــالد المغرب اإلســــالمي 

”مختار بلمختار“، فضال عن زّي أمني.
ولم تعــــرف كيفية هــــروب الجهــــادي، أو 
طريقة وصول مثل هذه األغراض إلى زنزانته 
التــــي من المفترض أن تكــــون خاضعة لرقابة 

مشددة.
وكان ولد الســــالك شــــارك في فبراير 2011 
في عملية لتنظيم القاعدة قضت بإرسال ثالث 
سيارات مفخخة إلى نواكشوط بهدف ”اغتيال 
الرئيس عزيز� في مقر الرئاســــة الموريتانية، 

وفق بيان للتنظيم.
وتمّكنت إحدى السيارات من الوصول إلى 
مدخل نواكشــــوط وفيها ثالثة أشخاص، لكن 

الجيش الموريتاني دّمرها. 
وفيمــــا اختفــــت الســــيارة الثانية رصدت 
الثالثــــة واعتقــــل مــــن كانــــوا فيهــــا وبينهم 

السجين الفار.
وأكــــد المصــــدر األمنــــي أن اختفــــاء هذا 
الســــجين ”الخطير“ يثير قلق السلطات التي 
اســــتنفرت بحثا عنــــه فيما فتــــح تحقيق في 

نواكشوط لكشف ظروف االختفاء.
وتعرف الســــجون الموريتانية ومن بينها 
ســــجن نواكشوط  صيتا ســــيئا حيث يفرض 
السجناء سيطرتهم على معظمها. وقد سجلت 
علــــى مــــدار األعــــوام الماضية عمليــــات فرار 
نوعيــــة. ففي العام 2007 تمكن أكثر من ثالثين 
ســــجينا من الفرار من ســــجن نواكشوط عبر 
نفــــق يؤدي إلى الخارج، اســــتغرق حفرهم له 

عدة أيام دون أن يلحظهم الحراس.
وفي نفس الســــنة نجح ثالثة ســــجناء من 
تنظيــــم القاعدة فــــي بالد المغرب اإلســــالمي 
من الفرار من ذات الســــجن وهم يرتدون أزياء 

نسائية (العباءة).
ويرى محللون أن عمليات الفرار المتكررة 
مــــن الســــجون الموريتانية وبخاصة ســــجن 
نواكشوط المركزي، تعكس تراخي السلطات، 
المؤسســــات  داخــــل  اختراقــــات  ووجــــود 

السجنية.
ويعتبر المحللون أن حاالت الفرار هذه من 
شــــأنها أن تنعكس ســــلبا على عملية مكافحة 

اإلرهاب التي تخوضها الدولة.

تكرر عمليات الفرار تعكس 

انفالت السجون الموريتانية

¶ طرابلــس –  لــــم تحقــــق زيــــارة المبعــــوث 
األممي إلى طرابلس مارتن كوبلر أي اختراق 
فــــي موقــــف برلمــــان طرابلــــس إزاء اتفــــاق 
المصالحة، األمر الذي من شــــأنه أن يزيد من 
تعقيدات المشهد الليبي ويعّسر والدة حكومة 

التوافق.
وزار موفد األمم المتحدة إلى ليبيا مارتن 
كوبلر الجمعــــة طرابلس فــــي محاولة إلقناع 
رئيــــس البرلمــــان الليبــــي غيــــر المعترف به 
دوليــــا بدعم حكومة وحــــدة وطنية تضع حدا 

للفوضى في البالد.
ويســــعى الموفــــد األممي جاهــــدا إلقناع 
طرفــــي النــــزاع فــــي ليبيــــا بدعم قيــــام هذه 

الحكومة خالل أسبوعين.
وتعانــــي ليبيا مــــن فوضــــى عارمة حيث 
يتنــــازع على الســــلطة فيها برلمانــــان، األول 
معتــــرف به دوليا في شــــرق البــــالد، والثاني 
غيــــر معترف به دوليا يتخذ من طرابلس مقرا 

ويدعى المؤتمر الوطني العام.
وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام 
محمد عــــوض عبدالصادق أن موقف المؤتمر 
لــــم يتغيــــر إزاء االتفــــاق السياســــي الليبي 
الــــذي جــــرى التوصل إليــــه بوســــاطة األمم 
المتحدة وتوقيعه فــــي الصخيرات المغربية، 
وال يمكن االعتراف به لكون المؤتمر لم يشارك 

فيه.
جــــاء ذلك في مؤتمر صحفــــي منفرد عقده 
عبدالصــــادق بعد االنتهاء من االجتماعات مع 
مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر 

خالل زيارته للعاصمة الليبية.
وأوضــــح عبدالصــــادق أنه لكــــي يعترف 
المؤتمــــر الوطنــــي العام باالتفــــاق، يجب أن 
يكون طرفا فيه، ألن األشــــخاص الذين وّقعوا 

عليه يمثلون أنفســــهم والمؤتمر لم يفوضهم 
ليمثلوه.

الثانــــي  النائــــب  المخــــزوم،  وصالــــح 
لرئيــــس المؤتمر، الــــذي وقع علــــى االتفاق، 
كان يمثل رســــميا المؤتمــــر، وقد ترأس لجنة 
الحــــوار المكلفة مــــن قبل المؤتمــــر الوطني 
العام بالمشــــاركة في جــــوالت الحوار برعاية 
االمــــم المتحدة، قبــــل أن تجــــري تنحيته في 
أغســــطس عن مهمته هذه ويحل محله محمد 

عبدالصادق.
وأشــــار عبدالصــــادق إلى أن األشــــخاص 
الذيــــن وقعــــوا أو جــــرى تعيينهــــم بموجب 
االتفــــاق يمكــــن أن يدخلــــوا طرابلــــس فقــــط 

كمقيمين عاديين.
ويقصد بذلك، أعضاء المجلس الرئاســــي 
وبينهــــم رجل األعمــــال الليبي فايز الســــراج 
واألعضــــاء اآلخرون في المؤتمر الذين وقعوا 
على االتفاق مثــــل المخزوم، الذي قال عنه إن 

المؤتمر ســــوف يتخــــذ اإلجراءات الرســــمية 
إلقالته بسبب غيابه ألكثر من 20 جلسة.

الترتيبــــات  أدان  ذلــــك،  علــــى  وعــــالوة 
األمنيــــة التــــي اتخذتها األمــــم المتحدة فيما 
يتعلــــق بتأمين العاصمة دون مشــــاركة قيادة 
الجيش التابعة للمؤتمر. وقال إنه بعد قراءة 
اسم سيرا باولو بين الضيوف، دعونا القائد 
األعلــــى للجيش عبدالعاطــــي عبيدي ورئيس 
المخابــــرات مصطفــــى نوح لحضور جلســــة 

الجمعة كنظيرين له.
وكان مــــن المتوقــــع أن يلقــــي كوبلر كلمة 
خالل المؤتمر الصحفــــي الذي عقد في مطار 
معيتيقــــة إال أنه جرى طرده، وفــــق ما ذكرته 

تقارير لوسائل إعالم ليبية.
وقالــــت هذه التقارير إن مســــؤول اإلعالم 
الخارجي في طرابلس جمال زوبية، تدخل في 
المؤتمر، وطالب كوبلر بالمغادرة بســــبب ما 
اعتبره تجاوزا من المسؤول األممي لحكومة 
طرابلس وعــــدم حصوله على ترخيص إلقامة 
مؤتمــــر صحافي، ما اضطر كوبلــــر إلى قطع 

المؤتمر والتوجه إلى طائرته.
وهناك انقســــام كبير في صفوف المؤتمر 
الوطني المنحل والحكومة المنبثقة عنه حول 
اتفاق الصخيرات، ويرى متابعون أن النوازع 
الشخصية ومنطق المصالح والنفوذ هي من 

تقف خلف هذه الخالفات.
ويعــــارض نــــوري أبــــو ســــهمين، رئيس 
المؤتمر العام المنتهية واليته بشــــدة حكومة 

الوحدة الوطنية.
ووّقع أعضاء فــــي البرلمانين المتنازعين 
فــــي ليبيــــا وشــــخصيات سياســــية اتفاقــــا 
برعايــــة األمــــم المتحــــدة فــــي الصخيــــرات 
المغربيــــة، في الســــابع عشــــر من ديســــمبر 

الماضي، يهــــدف إلى تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية. وينص االتفاق على توحيد السلطتين 
المتنازعتيــــن في حكومة وحدة وطنية، تعمل 
إلــــى جانــــب مجلس رئاســــي وتقــــود مرحلة 
انتقالية تمتد إلى عامين وتنتهي بانتخابات 

تشريعية.
ولــــم توّضــــح بعثة األمــــم المتحــــدة آلية 
تنفيذ هذا االتفاق أو كيفية ممارســــة حكومة 
الوحــــدة الوطنية المقترح تشــــكيلها لعملها 
فــــي ظــــل وجــــود حكومتيــــن منبثقتيــــن عن 
برلمانيــــن يرفــــض أحــــد رؤســــائها خطــــوة 

التوقيع على اتفاق الصخيرات.

وجديــــر بالذكــــر أن مارتن كوبلــــر  أجرى 
الخميــــس لقاء مع رئيــــس البرلمان المعترف 
به دوليــــا عقيلة صالح وقد نجــــح في إقناعه 

باالتفاق.
وكان عقيلــــة صالــــح قــــد رفــــض ســــابقا 
االتفاق، بصيغتــــه المطروحة. وربط موافقته 
بإجــــراء تعديــــالت علــــى االتفاق منهــــا عدم 
وقيادتها،  العســــكرية  بالمؤسسة  المســــاس 
وتوزيع الحقائــــب الوزارية بالتســــاوي بين 
األقاليــــم الليبيــــة فــــي التشــــكيلة الوزاريــــة 
لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها عضو 

برلمان طرابلس فايز السراج.

برلمان طرابلس يرفع الءاته في وجه المبعوث األممي إلى ليبيا

دبلوماسية االبتسامات

غياب الشفافية في التعامل مع قضايا 

الفساد التي تنخر االقتصاد المنهك 

في الجزائر، من شأنه أن يدفع بالبالد 

نحو المجهول ويزيد من حالة االحتقان 

الشعبي، ما ينبئ بسنة جديدة صعبة 

على النظام

المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر 

أجرى الخميس لقاء مع رئيس البرلمان 

المعترف به دوليا عقيلة صالح، 

ونجح خالله في إقناعه بالموافقة على 

االتفاق

صابر بليدي



والبحريـــن  اإلمـــارات  أعلنـــت   – الريــاض   ¶
وقوفهما مع الســـعودية فـــي مواجهة الهجمة 
والميليشـــيات التابعة  الصادرة عـــن إيـــران 
لهـــا فـــي المنطقـــة بعـــد تنفيذ حكـــم اإلعدام 
فـــي رجـــل الديـــن الشـــيعي نمر النمـــر أمس 
الســـبت، مؤكدتين ”تأييدهمـــا وتضامنها مع 
الســـعودية فيمـــا تتخذه من إجـــراءات رادعة 
لمواجهة اإلرهاب والتطرف“، وذلك في بيانين 

منفصلين.
وأكـــد الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان 
وزير الخارجيـــة اإلماراتي تأييد بالده الكامل 
للمملكـــة فيمـــا تتخذه مـــن إجـــراءات رادعة 

لمواجهة اإلرهاب والتطرف.
وأضاف أن ”ما اتخذته المملكة يعد رسالة 
واضحـــة ضد اإلرهاب ودعـــاة ومثيري الفتنة 
والفرقة واالضطرابات الذين يســـعون لتمزيق 
وحـــدة المجتمع وتهديد الســـلم االجتماعي“، 
وفق مـــا نقلت عنـــه وكالة األنبـــاء اإلماراتية 

الرسمية.
بدورها قالـــت البحرين، في بيان نشـــرته 
وكالـــة األنباء الرســـمية، إنها تجـــدد وقوفها 
إلـــى جانـــب الســـعودية ”في كافة مـــا تتخذه 
من إجـــراءات رادعة والزمـــة لمواجهة العنف 

والتطرف“.
وشـــدد البيـــان، على أن ”قيام الســـعودية 
بتنفيذ األحكام القضائية بحق من ثبت عليهم 
باألدلـــة والبراهين الجرائم المنســـوبة إليهم، 
هي خطوة ضروريـــة ومهمة للحفاظ على أمن 
وأمان كافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين 
علـــى أرضها، وردع كل من تســـول له نفســـه 

محاولة إثارة الفتن والقالقل“.
واعتبـــر مراقبون أن الموقفيـــن اإلماراتي 
والبحريني يعكسان صالبة الموقف الخليجي 
في مواجهـــة التحديات الخارجيـــة، وهو أمر 
تكرر في مواجهـــة ملفات عدة خاصة ما تعلق 
بالوقوف في وجه التمـــدد اإليراني بالمنطقة 
بـــدءا من البحريـــن، مرورا باليمـــن، ووصوال 
عنـــد تأكيد حق أّي دولة خليجية في اتخاذ ما 
تراه مناسبا لمواجهة التهديدات األمنية التي 
تتعرض لها، وتشديد العقوبات على المنتمين 
للجماعات المتشددة سواء الموالية إليران أو 
للقاعدة وداعش ولجماعة اإلخوان المسلمين.

ومنذ إعالن الســـعودية صبـــاح أمس عن 
إعـــدام 47 محكوما عليه باإلعـــدام بينهم نمر 
النمـــر وعناصـــر مـــن القاعدة حتـــى تحركت 

األوركســـترا فـــي طهـــران وبغـــداد وبيـــروت 
للهجوم على المملكـــة والتباكي على إعدامها 

لمعارضين.
ومن الواضح أن إيران تتناسى اإلعدامات 
التي تنفذها في حق معارضين لها خاصة في 
األحواز التـــي تناضل ألجل اســـتقاللها، وأن 
الميليشـــيات الشيعية الموالية لها في العراق 
ولبنـــان تتغاضى عن المجـــازر الطائفية التي 
تنفذها ضد مدنيين أبرياء في العرق وسوريا.
وقـــال التلفزيـــون الحكومـــي اإليراني إن 
الســـلطات استدعت القائم باألعمال السعودي 
فـــي طهران لالحتجاج على إعـــدام نمر النمر، 
واكتفت وزارة الخارجيـــة اإليرانية بالتحذير 

من أن السعودية ستدفع ”ثمنا باهظا“.
ونشر الزعيم األعلى في إيران آية الله علي 
خامنئي في حســـابه على تويتر رسالة تشيد 
بنمر النمر. وقال التعليق الذي نشر في حساب 
خامنئي باللغة اإلنكليزية على تويتر وبجواره 

صورة للنمر ”الصحوة ال يمكن قمعها“.
الشـــيعي  اللبنانـــي  اللـــه  حـــزب  وأدان 
مـــا وصفتـــه بأنـــه ”اغتيـــال“ للنمـــر، وحثت 
مجموعات شـــيعية عراقية على قطع العالقات 

الدبلوماسية مع السعودية.
ودعـــا خلف عبدالصمد رئيس كتلة الدعوة 
فـــي البرلمـــان العراقـــي إلـــى غلق الســـفارة 

السعودية وطرد الســـفير وإعدام السعوديين 
 61) العراقيـــة  الســـجون  فـــي  المتواجديـــن 
ســـجينا)، وذلـــك بعـــد أســـبوعين مـــن إعادة 
فتح الســـفارة في مؤشـــر على عودة العالقات 

الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.
وأعيـــد افتتـــاح الســـفارة الســـعودية في 
العراق فـــي 15 ديســـمبر الماضـــي، بعد ربع 
قرن من انقطاع العالقات بين البلدين، وباشر 
الســـفير الجديد في بغداد عمله منذ ثالثة أيام 

فقط.
وقال محللون إن موجة التنديد على إعدام 
النمر، تؤكد الرواية الســـعودية التي تقول إن 
النمـــر عمل على إشـــعال الفتنـــة الطائفية في 
األحـــداث التي جرت شـــرق المملكة بين 2011 
و2013، وأن إيـــران تـــكاد تعتـــرف بأنها تقف 
وراء تلك األحداث وأنها عملت على االستفادة 
مـــن موجـــة ”الربيـــع العربي“ إلثارة مشـــاكل 
واحتجاجـــات في البحرين والســـعودية على 
أمل أن تستفيد من ذلك مجموعات مقّربة منها.
وسبق أن كشفت قوات األمن في السعودية 
والبحرين خاليـــا مدعومة من إيران تســـتعد 
لتنفيذ عمليات في المملكتين الخليجيتين، ما 
يعني أن طهران تعمل على استثارة العواطف 
الطائفيـــة لدى شـــيعة الســـعودية والبحرين 
لتوظيفهـــا فـــي أجندتهـــا الخاصة ثـــم تترك 

األقلية الشـــيعية في ما بعـــد تواجه مصيرها 
لوحدهـــا مثلما حصل مع نمـــر النمر الذي تم 

إعدامه.
من جهـــة ثانية، كشـــفت بيانـــات التنديد 
والدعوات لالحتجاج، أن الميليشيات الشيعية 
فـــي لبنان والعراق تتحـــرك كجزء من األجندة 
اإليرانيـــة، وأنها ال تقرأ أّي حســـاب لمصالح 
بلدانها، فلبنان يحتاج إلى دعم ســـعودي قوّي 
إلخراجه من األزمة الحادة التي يعشـــها، لكن 
حزب الله يكتفي دائما بتنفيذ إمالءات طهران 
التـــي ال ترى في لبنان ســـوى قاعـــدة انطالق 

إلثارة األزمات في محيطه اإلقليمي.
واألمر نفســـه بالنســـبة إلى العراق الذي 
يحتاج إلى التطبيع مع محيطه العربي ليتمكن 
من محاصرة داعش، وتخّطي الصراع الطائفي 
الـــذي يهدد أمنه في المســـتقبل، ومثلت عودة 
السفير السعودي خطوة مهمة في الطريق إلى 
عودة العـــراق إلى عمقه العربـــي والفكاك من 
القبضة اإليرانية، لكن الميليشـــيات تقرأ فقط 

حساب والئها لطهران.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، 
تنفيذ حكم اإلعدام بحـــق 47 ممن ينتمون إلى 
”التنظيمات اإلرهابيـــة“، بينهم نمر باقر النمر 
(رجل الدين الشيعي)، وفارس آل شويل (منظر 

شرعي سابق لتنظيم القاعدة).

} أنقــرة –  أعلن الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان أن تركيـــا ”بحاجة إلســـرائيل“، في 
تصريحات الفتة فسرها كثيرون بأنها محاولة 
مـــن أنقرة للتـــودد لتـــل أبيب بهدف تســـريع 

تطبيع العالقات معها.
وقال الرئيس التركي السبت ”إن إسرائيل 
بحاجة إلى بلد مثل تركيا في المنطقة. وعلينا 
أيضا القبول بحقيقـــة أننا نحن أيضا بحاجة 

إلسرائيل، إنها حقيقة واقعة في المنطقة“.
وأضـــاف أردوغان ”فـــي حال تـــم تطبيق 
إجراءات متبادلة بشـــكل صادق ســـنصل إلى 

تطبيع العالقات الحقا“.
واعتبـــرت تركيـــا علـــى الـــدوام الحليـــف 
األساسي إلســـرائيل في الشـــرق األوسط قبل 
أن تتدهـــور العالقة بين البلديـــن على خلفية 
مهاجمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة مرمرة 
التركيـــة التي كانت تنقل مســـاعدات إلى غزة 

عام 2010.
ومنـــذ انطالقة ما ســـّمي بثـــورات الربيع 
العربي في أواخر العام 2010 عملت تركيا على 
اتخـــاذ خط سياســـي مغاير عبـــر الرهان على 
وصول جماعات إسالمية (اإلخوان المسلمون) 
مواليـــة لها إلى الحكم، وقد ســـوقت لنفســـها 
على أنها راعيـــة القضايا العربية في مواجهة 

المشروع اإلسرائيلي.
 ولكن رهانها شـــهد انتكاســـة كبيرة بعزل  
إخوان مصر عن الحكم وفشلهم في انتخابات 

تونس، وتشرذمهم في ليبيا.
وتسعى  تركيا اليوم إلى تحسين عالقاتها 
مجددا مع إســـرائيل بعـــد أن توترت عالقاتها 
مع العديـــد من دول الجوار جراء سياســـاتها 
ودعمهـــا للجماعات اإلســـالمية، األمـــر الذي 
جعلها في شـــبه عزلة إقليمية، ازدادت وطأتها 
عندمـــا صّعـــدت مع موســـكو بإقدامهـــا على 
إســـقاط طائرة روســـية من نوع ”ســـوخوي“ 
فـــي نوفمبـــر الماضي األمر الـــذي أثار غضب 

الرئيس فالديمير بوتين.
وقد دفعت الخطوة التركية غير المحسوبة 
بموســـكو إلى إعـــالن حزمـــة مـــن العقوبات 
االقتصادية ضدها، تـــم تفعيل جزء كبير منها 
مـــع انطالقة العـــام الجديد، منهـــا منع توافد 

الســـياح الروس عليها، حيث يتردد على تركيا 
حوالي 3.5 مليون سائح سنويا.

ويرّجـــح أن تضيـــف روســـيا مزيـــدا مـــن 
العقوبات ضد أنقرة قد تشـــمل إمدادات الغاز 
الـــذي تعّول عليـــه أنقـــرة، وهـــذا األمر ليس 
بمستبعد خاصة وأن موسكو سبق وأن عاقبت 

أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز عنها.
وتـــرى أنقرة أن الغاز اإلســـرائيلي قد يفي 
بحاجياتها في حال اتخذت موســـكو مثل هذه 

الخطوة.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون في منتصف 
ديســـمبر الماضي أن تل أبيب وأنقرة توصلتا 
إلى سلسلة من ”التفاهمات“ لتطبيع عالقاتهما 

بعد مفاوضات سرية جرت في سويسرا.
وكان مســـؤول تركي أعلن في وقت ســـابق 
ســـجل باتجاه التوصل إلى ”إطار  أن ”تقدما“ 
اتفـــاق“ بين البلدين، مؤكدا في الوقت نفســـه 

أنه لم يتم توقيع أّي اتفاق بعد.
وجرت اتصاالت بين البلدين تحت إشراف 
الرئيس األميركـــي باراك أوباما أدت عام 2013 
إلى قيام رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتانياهـــو بتقديـــم اعتـــذارات إلـــى الرئيـــس 
التركي الحالي رجب طيـــب أردوغان، من دون 
أن يتم التوصل إلى تطبيع فعلي للعالقات بين 

البلدين.
وأفـــاد مســـؤولون إســـرائيليون أن تركيا 
وإســـرائيل اتفقتا خالل اجتماعات سويســـرا 
الســـرية علـــى تعويـــض لضحايـــا الهجـــوم 
اإلسرائيلي عام 2010 على قافلة السفن التركية، 
وعـــودة ســـفيري البلديـــن إلـــى العاصمتين، 
وتخلـــي تركيا عـــن مالحقـــات قضائية بحق 
إسرائيل، وتعهد تركيا بطرد القيادي في حركة 
حماس صالح العـــاروري، ومنع أي مخططات 

لالعتداء على إسرائيل من  داخل أراضيها.
وأضـــاف أردوغان في كالمه عن االتصاالت 
بيـــن البلديـــن ”ال بد من أن نـــرى نصا مكتوبا 

لضمان االلتزام بأّي اتفاق“.
وكان أردوغـــان التقى في ديســـمبر  رئيس 
المكتب السياســـي لحماس خالد مشـــعل، في 
محاولـــة حفظ ماء الوجه بإظهـــار أنه ما يزال 

على عهده بدعم الحركة اإلخوانية.
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¶ صنعــاء –  تشـــكل محـــاوالت تنظيم القاعدة 
التمدد في جنوب اليمن تحديا إضافي للقوات 

اليمنية والتحالف العربي الذي يدعمها.
ويعمـــل الفـــرع اليمني  الـــذي يعد األقوى 
بين فـــروع تنظيم القاعدة المنتشـــرة في دول 
عربية وإســـالمية، على اســـتغالل الحرب التي 
تخوضهـــا القـــوات اليمنيـــة ضـــد المتمردين 
الحوثيين، للسيطرة على أكبر قدر من المناطق 

والمدن بالجنوب.
القـــوات  ذرع  ذاق  التنظيـــم  محـــاوالت 
الحكوميـــة والمقاومة الشـــعبية بهـــا خاصة 
وأنهـــا باتت تشـــكل خطرا حقيقيا يســـتهدف 
المناطق المحررة ومنها عاصمة الجنوب عدن 

التي يحاول التنظيم تعزيز وجوده بها.
وقتل ستة أشخاص في تبادل إلطالق النار 
الجمعـــة بين المقاومة الشـــعبية ومســـلحين 
من القاعـــدة كانوا يســـتقلون ســـيارة محملة 

باألسلحة متجهين إلى عدن.
وذكرت مصادر أمنية  أن ”حاجزا للمقاومة 
الشـــعبية فـــي منطقـــة أحـــور الســـاحلية في 
محافظـــة أبيـــن أوقف ســـيارة تابعـــة لتنظيم 
القاعـــدة على متنها أســـلحة كانت في طريقها 
إلـــى عدن ما أدى إلى مشـــادات كالمية تحولت 
إلى اشـــتباك مسلح أســـفر عن مقتل ثالثة من 

المقاومة وثالثة من القاعدة“.
وأكـــدت المصـــادر أن بيـــن قتلـــى القاعدة 
”قيـــادي هـــو رئيس محكمـــة في المـــكال يدعى 
طالب الكثيري“ مشيرة إلى ”توتر بين الطرفين 

في منطقة أحور الساحلية“.
وتسود حالة من الهلع والخوف لدى سكان 
المحافظة خشية تكرار سيناريو أحداث 2011، 
2012 التـــي كانـــت فيهـــا أبين ســـاحة لمعارك 
شرسة بين عناصر التنظيم من جهة، ووحدات 
مـــن الجيـــش اليمنـــي وعناصـــر مـــن اللجان 
الشـــعبية من جهة أخرى، واستمرت لمدة عام 
وخلفـــت المئات من القتلـــى والجرحى، فضال 
عـــن الدمار الذي طال المرافق الحيوية ومنازل 

المواطنين، وتشريد أكثر من 240 ألف نسمة.
ومنـــذ عام 2012، لم يكـــن للدولة أي تواجد 
أمني في المحافظة، حيث ُأســـندت مهمة األمن 

للجان شعبية.
وتمكن  مســـلحو القاعدة، منذ أسابيع من 
التمدد مجددا صوب المحافظة والسيطرة على 
مدينة زنجبار، عاصمتها، كما توجد لهم خاليا 

في بلدتي جعار وباتيس وفق مصادر محلية.
وذكر شـــهود عيـــان  أن مســـلحي القاعدة، 
الذين هاجموا حاجز التفتيش في أبين، للمرة 
األولى، منذ عودتهم في ديســـمبر، لم ينصبوا 
نقـــاط تفتيش في جعار وباتيس، لكن خالياهم 
تتحـــرك بحرية وســـط المديريتيـــن، اللتين تم 

تحريرهما من الحوثيين منتصف أغسطس .
والوضع القائم في اليمن يشـــّجع التنظيم 
علـــى توســـيع دائـــرة ســـيطرته التـــي كانت 
مقتصرة على المكال مركز محافظة حضرموت 

بشرق البالد.
ويشـــهد اليمن نزاعا داميا منذ مارس بين 
قوى موالية للحكومـــة والمتمردين الحوثيين 
الذين استولوا على العاصمة في سبتمبر 2014 

قبل التوسع باتجاه الجنوب.

تنظيم القاعدة تحد إضافي 

أمام القوات اليمنية

حزب الله في كشمير الهندية يتظاهر: إيران في كل مكان

السلطان ينزل عن عرشه

أثار تنفيذ السعودية حكم اإلعدام في رجل 
دين شيعي، تتهمه بإشعال الفتنة الطائفية 
في اململكة، أوركسترا من التنديد والرفض 
صادرة عن إيران وميليشــــــيات تابعة لها 
في املنطقة وتأمتــــــر بأمرها.. وتعكس هذه 
املوجــــــة حالة من العجــــــز أصبحت عنوانا 
لصمــــــت طهران جتاه مواقف الســــــعودية 

األخيرة.

أردوغان: تركيا بحاجة إلسرائيل

أن



¶ الرمــادي (العــراق)  –  لّوحت أســـر مذعورة 
بالرايـــات البيضاء لدى خروجهـــا من منازل 
مدمرة في مدينة الرمادي العراقية حيث ال تزال 
القوات الحكومية تكافح مقاتلي تنظيم الدولة 
اإلســـالمية المختبئين بعد أيام من اســـتعادة 

الجيش لوسط المدينة.
والرمـــادي عاصمة محافظـــة األنبار وتقع 
فـــي وادي نهر الفـــرات الخصب إلـــى الغرب 
مـــن بغداد وهـــي أكبر مدينة يتم اســـتردادها 
من التنظيم واألولى التي يســـتعيدها الجيش 
العراقي منذ انهياره أمام هجوم المتشـــددين 

قبل نحو 18 شهرا.
واعتبـــرت الحكومـــة العراقيـــة االنتصار 
نقطة تحـــول وتقول إن جيشـــها الـــذي أعيد 
بنـــاؤه ســـيزحف قريبـــا إلى الشـــمال صوب 
الموصل المعقل الرئيســـي للتنظيم في البالد 

وسيهزمه في العراق في 2016.
ومع تقدم طابور للجيش العراقي بالمدينة 
المدّمـــرة خرجت عجوز من منـــزل وهي تلّوح 
براية بيضاء مربوطة في طرف عصا وسرعان 
مـــا تبعها أطفـــال وامرأة مصابـــة على عربة 
يدويـــة ورجال يحملـــون أطفاال صغـــارا بين 
أيديهم. وارتعدت أوصالهم لدى ســـماع دوّي 

انفجارات من بعيد.

رايات التنظيم تتهاوى

وقال أحـــد الرجال الذين تـــم إنقاذهم من 
وســـط المدينـــة لمصـــور لتلفزيـــون رويترز 
رافـــق الطابـــور العراقي ”هم (تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية) ليسوا مسلمين.. إنهم وحوش“.
وأضـــاف قبـــل أن ينفجر بالبكاء ”نشـــكر 
قواتنا األمنية.. من الجنود إلى اللواءات. لقد 

أنقذونا“.
وذكر آخـــر أن المتشـــددين قتلوا ســـبعة 
أشـــخاص رفضوا الذهاب معهم إلى حّي آخر 

حيث كانوا ينظمون دفاعاتهم.
وقال الرائد ســـالم حســـين إن المتشددين 
يستخدمون األسر دروعا بشرية. وأضاف أنه 
تّم إنقاذ أكثر من 52 أسرة بالمدينة حتى اآلن.

وتحـــدث ضابط آخر بالجيش عبر الهاتف 
مـــن ســـاحة المعركـــة قائـــال إّن قـــوات األمن 
تســـتخدم مكبرات الصوت لدعـــوة المدنيين 

للتوجه صوب القوات المتقدمة قبل استدعاء 
ضربـــات جوية مـــن التحالـــف الـــذي تقوده 
الواليـــات المتحدة علـــى المناطق الســـكنية 
التي ال يزال المتشـــددون يســـيطرون عليها.       
وأضاف ضابط آخر أن وجود المدنيين يؤخر 
تقدم القوات شرقا من وسط المدينة حيث يقع 
مجّمع الحكومة اإلقليمية الذي ســـيطرت عليه 

يوم األحد.
الطائـــرات  تضـــرب  ”ال  الضابـــط  وقـــال 
الحربية أّي هدف في وسط الرمادي ما لم يتم 

التأكد من عدم وجود مدنيين بالقرب منه“.

أكبر نجاح

واالنتصـــار الذي تحقق في الرمادي، التي 
كانـــت الدولة اإلســـالمية قد اســـتولت عليها 
فـــي مايو الماضـــي، هو بـــكل المقاييس أكبر 
نجـــاح يحققـــه الجيش العراقي منـــذ أن فرت 
قواتـــه تاركة خلفهـــا عربات مدرعـــة أميركية 
فـــي مواجهة التقدم الخاطف لمقاتلي التنظيم 
الذيـــن اجتاحوا ثلث العراق في 2014 وأعلنوا 
الخالفة في األراضي التي سيطروا عليها في 

العراق وسوريا.
وتقـــود الواليـــات المتحـــدة تحالفا يضم 
بلدانا أوروبية وعربيـــة يوجه ضربات جوية 
للتنظيـــم، لكـــن التحـــدي الرئيســـي تمثل في 
إعـــادة بناء جيش قادر علـــى انتزاع األراضي 

والحفاظ عليها.
وفـــي المعارك الســـابقة كان الجيش يقّدم 
الدعم فقط لمقاتلي ميليشـــيا الحشد الشعبي 
الشـــيعية التي تدعمهـــا إيران برغـــم ما كان 
ينطـــوي عليه هـــذا األمـــر من مخاطـــر إثارة 
اســـتياء الســـكان الســـنة في المناطـــق التي 

تخضع لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتقـــوم اســـتراتيجية الحكومـــة في جزء 
رئيسي منها على تسليم الرمادي لشخصيات 
عشـــائرية ســـنية محلية في تكـــرار لما حدث 
إبـــان حملة القوات األميركيـــة في 2007-2006 
أثناء ذروة الحرب األميركية في العراق عندما 
حصلت واشـــنطن على مســـاعدة من العشائر 

السنية ضد جماعات متشددة.
وقـــال اللـــواء هـــادي رزيج قائد شـــرطة 
األنبار إن الشـــرطة تفحص الذكور الذين بقوا 

في الرمـــادي للتأكد من عـــدم وجود صلة لهم 
بالدولة اإلسالمية.

وأضاف أن قـــوات مكافحة اإلرهاب تحرر 
المدنيين وتســـّلمهم لشرطة األنبار التي تملك 

قوائم بأسماء المطلوبين.
وتابع قوله إنـــه إذا ثبت مثال أن مدنيا له 
أخ يقاتل مع التنظيم وســـاعده بمعلومات أو 
ما شـــابه فإن الشـــرطة تحتجزه قبل تسليمه 

للقضاء بتهم تتصل باإلرهاب.
ووسعت القوات األمنية العراقية انتشارها 
الجمعة في الرمادي وواصلت إجالء المدنيين، 
بهدف تطهير جيوب محتملة لمسلحي داعش.

وقـــال حميـــد الدليمـــي قائم مقـــام قضاء 
الرمادي إن ”القـــوات األمنية بدأت من منطقة 
الخالديـــة (شـــرق الرمـــادي) تنفيـــذ عمليـــة 

عســـكرية في الجانب الشـــرقي مـــن الرمادي، 
وتمكنت من تحرير كلية الزراعة“.

وإشار إلى قيام قوات أمنية أخرى بتطهير 
أحيـــاء فـــي مدينـــة الرمـــادي (100 كلم غرب 

بغداد).
مـــن جهته، أعلن رزيـــج أن القوات األمنية 
اعتقلت 30 شـــخصا يعتقد أنهـــم عناصر في 
داعـــش ”لـــدى خروجهـــم مـــع المدنييـــن من 

المدينة“.
وسيتم إجراء تحقيق مع هؤالء المعتقلين 
الذين أوقفتهم القوات األمنية مساء الخميس، 

وفقا للمصدر.
وأضـــاف رزيج أن ”قواتنا تنفذ إلى جانب 
قـــوات مكافحة اإلرهاب، خطة لتطهير عدد من 
مناطق الرمـــادي بينها الضبـــاط والمعلمين 

واألندلس والحوز والبكر واألرامل إضافة إلى 
منطقة الملعب التي تمثل ثلث المدينة.

وفر قرابة أربعة ماليين شخص من أراض 
تســـيطر عليها الدولة اإلســـالمية في العراق 

أغلبهم من السّنة.
ودعـــا المرجـــع الشـــيعي آيـــة اللـــه علي 
السيستاني، الذي ساهم تأييده القوّي للحملة 
على الدولة اإلســـالمية في حشد الشيعة خلف 
حكومـــة رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي، إلى 
االســـتعانة بالعشـــائر المحلية لمنع التنظيم 

من العودة للمناطق التي يتم استردادها.
وقـــال فـــي خطبـــة قرأهـــا ممثله الشـــيخ 
عبدالمهدي الكربالئي بمدينة كربالء إن إعادة 
النازحين إلى منازلهم ينبغي أن تتم وفق آلية 

محددة.
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سياسة

العام العراقي الجديد تيتي تيتي

أسر مذعورة تخرج من بين الركام بعد معركة دحر داعش في الرمادي

} دخل السيد حيدر العبادي مكتب رئيس 
وزراء العراق خلفا لسلفه ورئيس حزبه 

نوري المالكي في 8 يناير 2014.
يعني أنه قطع عامين واثنين وعشرين 

يوما، بالتمام والكمال، من أعمار العراقيين 
الذين صفقوا وهتفوا وتفاءلوا وبنوا 

عمارات شاهقة في الهواء الطلق معتقدين 
بأنه سيخرج لهم الزير من البير، ويقطع 

رؤوس األفاعي التي لوثت ماءهم، وأفسدت 
هواءهم، وسرقت غذاءهم، ويسوق 

بعصاه الغليظة التي باركتها المرجعية 
والمتظاهرون وأميركا جميع اللصوص 

واالنتهازيين والالعبين بالبيضة والحجر 
إلى ساحات القضاء، كما فعل الزعيم 

عبدالكريم قاسم في 1959 بالمقاومة الشعبية 
التي ارتكبت مجازر الموصل وكركوك 

وبغداد، وكما فعل عبدالسالم عارف في 
18 نوفمبر 1963 بالحرس القومي الذي 

عبث بالدولة وبأمن المواطنين وكراماتهم 
وحرياتهم، أو أن يعيد العراق، كل العراق، 

إلى أيام الملك فيصل األول، أو زمن 
عبدالرحمن محمد عارف، وطنا آمنا هادئا 
هانئا ال يسجن فيه أحد ألساب سياسية، 

وال يهّمش مواطن بسبب عدم انتمائه لحزب 
الدعوة أو المجلس األعلى أو التيار الصدري 

أو الحزب الديمقراطي الكردستاني أو 

االتحاد الوطني الكردستاني أو بدر أو 
العصائب أو حزب الله العراقي أو جماعة 

صالح المطلق أو أسامة النجيفي أو خميس 
الخنجر أو حاتم علي السليمان.

وما عدا القليلين المنخرطين في دولة 
(الشراكة) التحاصصية فإن العراقيين 

الملّوعين المحترقة قلوبهم على الوطن، وهم 
بالماليين لم يبق لديهم صبر على الفساد 
والمفسدين، هللوا وزمروا لوالدة الزعيم 

العراقي (الحوك) المنتظر.
ورغم أن الذين يعرفونه جيدا، وعن 

كثب، ومن أيام الصغر واللعب في (درابين) 
الكرادة، يؤكدون أنه (خوش ولد). إال أن 

األرض الموحلة التي يسير عليها، والمياه 
اآلسنة التي تحاصره وتتسلل إلى غرفة 

نومه لم تبق له أمال في إثبات أنه خوش 
ولد.بعبارة أخرى. لقد أنقض العراقيون 

لوه  واإليرانيون واألميركان َظهر الرجل، وحمَّ
أكثر من وسعه، وأيقظوا عليه التماسيح 

والذئاب واألفاعي، صغارها وكبارها، وتركوه 
بينها وحده، في حيص بيص.

عامان وثمانية وعشرون يوما من أعمار 
العراقيين، شيعة وسنة، وأكرادا وعربا، 

مسلمين ومسيحيين، أحرقها السيد حيدر 
العبادي بالوعود والعهود والبيانات 

والتصريحات، وكان كُل يوم بسنة.
لم يستل سيفه على غير السمك الصغير، 

وعلى غير ِوْلد الخايبة المرتشين المغفلين 
الذين اكتفوا ببضع (ربطات) قليلة فقط 

من الدنانير، وأغمض عينيه االثنتين 
عن الحيتان الكبيرة، وهي أمام وزاراته 

ومؤسساته وأمنه ودفاعه ومخابراته، تصول 
وتجول، وتأكل ما لله وما لقيصر، علنا 

وعلى رؤوس األشهاد، دون خوف وال حياء. 
والحجة أن عين السيد الرئيس بصيرة ويده 

قصيرة.
تجرأ مرة فأعلن أن (القائد الضرورة) 
لم يترك له في خزينة الدولة سوى ثالثة 
مليارات وديونا بخمسة عشر مليارا من 
الدوالرات. ويا ليته ثبت على فلتة لسانه 

تلك، ودافع عنها، وأصر عليها، ليداعب بها 
أحالم الجماهير. فقد لحس تصريحه بعد 

ساعات، معتذرا، زاعما بأنه لم يقصد نوري 
المالكي بل صدام حسين. حتى وهو في قبره 

المجهول.
في عامين وثمانية وعشرين يوما لم 

يتغير شيء. كل شيء على وضعه الكوميدي 
الممل. فنوري المالكي ما زال نائبا لرئيس 

الجمهورية، وإبراهيم الجعفري وزيرا 
للخارجية، وهوشيار زيباري وزيرا للمالية، 
ومدير مكتب هادي العامري وزيرا للداخلية.
ونسي سعدون الدليمي وأحمد المالكي. 

وأغمض عينه اليمنى، ثم عينه اليسرى 
عن صهرْي رئيسه نوري المالكي وهما 

يستلمان راتبين في آن واحد. فالنائب عن 
دولة القانون عن محافظة كربالء ياسر عبد 
صخيل المالكي والنائب عن دولة القانون 

حسين المالكي يستلمان راتبين، األول 
كأفراد حماية نوري المالكي، والراتب اآلخر 

كنائبين في البرلمان،  رغم أنه يراهما 
يرافقان المالكي في زياراته إليران ولبنان 
وبلدان أخرى، فضال عن زياراته الداخلية 

الصاخبة في المحافظات، غير آبهْين 
بصفتهما كنواب عن محافظة كربالء ولم 

يشاركا إال في جلسة أو جلستين من جلسات 
مجلس النواب. 

وباقر صوالغ، من وزير إسكان إلى 
وزير داخلية ثم مالية، ونقل، ويعلن على 

التلفزيون أن منع طائرات الخطوط الجوية 
العراقية من الهبوط في 

أوروبا 
أمر ال يستحق 

طائرات الزعل الجماهيري، ألن 
خطوط دول أخرى، كالصومال ونيجيريا 

وليبيا وسوريا ممنوعة من الهبوط في 
أوروبا أيضا. وما زال نفط العراق يباع 

على األرصفة، من وراء ظهر الدولة وزعيمها 
ورئيس وزرائها.

خزينة العراق خاوية، والقليل المتبقي 
من دوالراتها ينفق، بال وجع قلب، وبال 

عقل وال روية على سفرات السيد الرئيس 
وأسرته وحماياته وابنته المدللة. وحين 

تطالب الجماهير المتظاهرة، كل يوم جمعة، 
بالكهرباء والدواء والغذاء والماء والهواء ال 

أحد يكتب وال يقرأ وال يستمع.
ال خير في وطن يكون السيف عند جبانـه 

والمـال عنـد بخيلـه
والرأي عند طريده والعلـم   عـند غريبه 

والحكـم عنـد دخيلـه
وقـد استبـّد قليـلـه بكثـيرِه     ظلـمـًا وَذّل 

كثـيــــُره  لقليـلـه.
العام الجديد أطل، وسيمر كما مر الذي 

قبله، وسنحتفل بمقدم العام القادم 2017 
وخيُم المهّجرين تتوالد وتتكاثر، والفلوُل 

الداعشية، بخناجرها ومفخخاتها، توزعت 

على أسواقنا ومدارسنا وغرف نومنا، 
ونبقى نناشد إخوتنا وأصدقاءنا أن 

يمدوا لنا أيديهم وأرجلهم لحربها، ونفطنا ال 
يكفي لدفع رواتب المجاهدين الذين امتهنوا 

الدفاع عن السيادة والشرف الرفيع.
ومبروك علينا أعيادنا وأيامنا السعيدة. 

وكل عام والسيد الرئيس بألف خير.

 * كاتب عراقي

لم يتغير شيء 

من ركام داعش إلى قبضة الطائفية

إبراهيم الزبيدي

ئيئ مككتت ي الالعبادا يد يد االل دخلخل {{

تغير شيء. كل شيء على وضعه الكوميدي
لممل. فنوري المالكي ما زال نائبا لرئيس
وزيرا الجعفري لجمهورية، وإبراهيم

لخارجية، وهوشيار زيباري وزيرا للمالية، 
ومدير مكتب هادي العامري وزيرا للداخلية.
ونسي سعدون الدليمي وأحمد المالكي.
وأغمض عينه اليمنى، ثم عينه اليسرى
عن صهرْي رئيسه نوري المالكي وهما

م

ستلمان راتبين في آن واحد. فالنائب عن 
ولة القانون عن محافظة كربالء ياسر عبد
صخيل المالكي والنائب عن دولة القانون

حسين المالكي يستلمان راتبين، األول 
كأفراد حماية نوري المالكي، والراتب اآلخر
كنائبين في البرلمان،  رغم أنه يراهما

رافقان المالكي في زياراته إليران ولبنان
وبلدان أخرى، فضال عن زياراته الداخلية

لصاخبة في المحافظات، غير آبهْين 
صفتهما كنواب عن محافظة كربالء ولم

شاركا إال في جلسة أو جلستين من جلسات
مجلس النواب. 

وباقر صوالغ، من وزير إسكان إلى
وزير داخلية ثم مالية، ونقل، ويعلن على 
لتلفزيون أن منع طائرات الخطوط الجوية
العراقية من الهبوط في

وروبا
مر ال يستحق

طائراتلزعل الجماهيري، ألن 
خطوط دول أخرى، كالصومال ونيجيريا 
ف ط ال ن ة ن ا ا ل

عامان وثمانية وعشرون يوما من 

أعمار العراقيين، شيعة وسنة، 

وأكرادا وعربا، مسلمين ومسيحيين، 

أحرقها السيد حيدر العبادي بالوعود 

والعهود والبيانات والتصريحات، 

 يوم بسنة
ُ

وكان كل

ــــــر في املدينة، وعلى  بعــــــد طرد داعش من قلب الرمــــــادي، وقف العراقيون على دمار كبي
معاناة إنســــــانية عكستها حالتها األســــــر التي اتخذها التنظيم دروعا بشرية في مواجهة 

القوات العراقية.



} من كان يعتقد أن الدول العربية في 
الخليج غير قادرة على التأقلم مع المتغّيرات 

الداخلية واإلقليمية والدولية تعّرضت 
حساباته لنكسة. على العكس من ذلك، 

أظهرت دول الخليج العربي، وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية قدرة كبيرة على 

التكّيف مع الواقع والتعاطي معه بذهنية 
جديدة تماما تأخذ في االعتبار الحاجة إلى 

اعتماد روح المبادرة قبل أّي شيء آخر.
وّفرت أحداث العام 2015 أكثر من دليل 

على أّن هناك وضعا جديدا في منطقة 
الخليج فرضته ظروف محّددة من بينها 

السياسة األميركية الجديدة في المنطقة، 
وهي سياسة قد ال تكون مرتبطة بشخص 
باراك أوباما ونظرته إلى الشرق األوسط 

فقط. هناك بكّل بساطة إدارة أميركية تختزل 
كّل مشاكل الشرق األوسط وأزماته بالملّف 
النووي اإليراني من منطلق أن تسوية هذا 
الملّف ستوفر مكانا في كتب التاريخ ألّول 

رئيس أسود للواليات في المتحدة.
كذلك فرضت هذا الوضع السياسة 

التوّسعية إليران التي تراهن أساسا على 
إثارة الغرائز المذهبية من جهة وعلى 

كونها سيطرت على العراق ولبنان وعلى 
قسم ال بأس به من سوريا فضال عن سعيها 

إلى تحويل اليمن لمجّرد مستعمرة من 
مستعمراتها من جهة أخرى.

ما ال يمكن تجاهله أيضا، في باب 
التحديات، السياسة الروسية الهجومية 

التي يقودها فالديمير بوتين الذي يسعى 
إلى إظهار بالده قّوة عظمى قادرة على 
االستفادة إلى أبعد حدود من المباالة 

باراك أوباما بما يدور في الشرق األوسط 
أو الخليج.. أو حتى في أوروبا. ما يعطي 
فرصة لبوتين كي يتصّرف، بالطريقة التي 

يتصّرف بها، الميوعة األميركية حيال ما 
قامت به روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك 

السيطرة على شبه جزيرة القرم.
كان طبيعيا أن تقدم روسيا على ما 
أقدمت عليه في سوريا في ضوء وقوف 

الرئيس األميركي موقف المتفّرج من أكبر 
مأساة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب 

العالمية الثانية.
األهّم من ذلك كّله أن دول الخليج أخذت 
علما في وقت باكر بأّن هبوط أسعار النفط 

والغاز ليس حالة طارئة، بل إن استعادة 
برميل النفط سعره القريب من مئة دوالر 
سيأخذ وقتا طويال جدا، هذا إذا عاد إلى 

هذا السعر في يوم من األّيام.
كان طبيعيا، منذ العام 2013 أن تكون 

هناك مبادرة خليجية إلنقاذ مصر من براثن 
اإلخوان المسلمين. لكّن المبادرة األهّم 

جاءت في 2015 من أجل إنقاذ اليمن. كم كان 
الشيخ محمد بن زايد ولي العهد في أبو 

ظبي ونائب القائد األعلى في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على حّق عندما قال إن 

التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن 
”جاء في الوقت المناسب“ مشّددا على 

”أهمّية المسار السياسي إلى جانب المسار 
العسكري في اليمن“. ليست ”عاصفة الحزم“ 
في نهاية المطاف عملية عسكرية، علما أّنها 

ذات طابع دفاعي قبل أّي شيء آخر، لكّنها 
عملية سياسية أيضا تستهدف إنقاذ اليمن.
كالم الشيخ محّمد في هذا الشأن واضح 

كّل الوضوح، خصوصا عندما يؤّكد أن 
”السعودية بقيادة الملك سلمان تتمتع 

بحيوية وإدراك“ لألمور، وعندما يثني على 
فكرة ”إقامة تحالف إسالمي ضد التطّرف“.
هذا الكالم عن التعاون القائم بين دول 

خليجية معّينة بينها السعودية واإلمارات ال 
يأتي من فراغ. إّنه يأتي من تجربة تقوم على 

تطوير المجتمعات الخليجية واالقتصاد 
والمؤسسات والمرافق العامة بهدف 

بناء دول حديثة. ليس صدفة أن اإلمارات 
كانت في طليعة الدول التي باشرت وضع 
مواطنيها أمام مسؤولياتهم إن عبر رفع 

الدعم عن الوقود أو عبر  التفكير الجّدي في 
مرحلة ما بعد النفط، أي مرحلة البحث عن 
الطاقة البديلة، خصوصا الطاقة النظيفة. 
ترافق ذلك مع تحّسب باكر إلمكان هبوط 
أسعار النفط وإيجاد موارد أخرى للدولة 

بغية المحافظة على مستوى معيشي معّين 
للمواطن. اعتاد المواطن على مستوى 

معيشي معّين، لكّن عليه، من أجل المحافظة 
على هذا المستوى وتحسينه، التكّيف مع 

المتطلبات الجديدة للحياة، بما في ذلك 
ضرورة العمل الدؤوب والمنضبط الذي 
يوّفر لإلنسان قيمة فعلية في المجتمع.

لم يعد سّرا أن هناك تطّورا في التفكير 
الخليجي يأخذ في االعتبار المستجّدات. 

وهذا ما ظهر جلّيا من خالل الموازنة 
األخيرة للمملكة التي أعلن عنها الملك 

سلمان أخيرا. ما كان للسعودية أن تقّدم 
على رفع أسعار الوقود بنسبة أربعين في 

المئة، لو لم تكن هناك نقلة نوعية في اتجاه 
اللحاق بالركب الذي يسير فيه العالم. هناك 

عالم جديد وهناك تحديات جديدة ال يمكن 
مواجهتها بأساليب قديمة تجاوزها الزمن.
فرض التحدي اليمني نفسه على دول 
المنطقة وعلى جيوشها التي بات عليها 

تقديم تضحيات مثلها مثل الجيوش 
الموجودة في أّي دولة حديثة والتي ال 

يقتصر دورها على العروض العسكرية في 
مناسبات معّينة.

لم يكن هناك مفّر من مواجهة هذا 
التحدي اليمني ”في الوقت المناسب“ على 
حّد تعبير رجل من دون عقد هو محّمد بن 

زايد. لو تأّخرت ”عاصفة الحزم“، لكانت 
إيران ابتلعت اليمن. ما سها عن بال إيران 

أن هناك جيوشا حديثة تبنى في الخليج 
وأّن هناك مجتمعات تؤمن بالعلم وبضرورة 

تطوير البرامج التعليمية.
سها عن بال إيران خصوصا أّن هناك 

وعيا خليجيا لخطورة الفكر المتطّرف 

بغض النظر عّما إذا كان شيعيا أو سّنيا 
وأّن هذا الفكر ال يواجه بالقمع. يواجه مثل 

هذا الفكر، والممارسات الناجمة، عنه عن 
طريق تطوير البرامج التعليمية ووضع حّد 
للخطاب الديني الذي يحيد عن المسّلمات، 

على رأسها أن اإلسالم دين وسطي يقوم 
على االعتراف باآلخر وبكل الحضارات 

اإلنسانية.
اإلسالم ال عالقة له بـ“داعش“ من 

قريب أو بعيد. هناك اإلسالم كدين وهناك 
”خوارج“ ليسوا من اإلسالم وال يمّتون 

إليه بصلة، على حّد تعبير الملك عبدالله 
الثاني، المؤمن باالعتراف باآلخر قبل أّي 

شيء، والذي  لم يتردد في اإلشارة إلى دور 
المسيحيين العرب بصفة كونهم ”جزءا 

أصيال من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا 
وشريكا رئيسيا في بناء الحضارة والثقافة 

التي نعيشها وفي الدفاع عن اإلسالم منذ 
معركة مؤتة“.

كان العام 2015، عاما في غاية األهّمية 
بالنسبة إلى الدول الخليجية. كان عام 

التحديات الكبيرة التي وجد من يتصّدى لها 
ويتغّلب عليها. لم يعد سّرا أن في المملكة 
العربية السعودية قيادة شابة تعمل تحت 

إشراف الملك سلمان وبناء على توجيهاته. 
ليس سّرا أن ولّي ولّي العهد األمير محمد 

بن سلمان عرف كيف يكون االنتقال إلى 
المرحلة الجديدة واالستجابة لمتطلباتها 
في ظل ظروف أقّل ما يمكن أن توصف به 

أّنها معّقدة. مثل هذه المعرفة التي يمتلكها 
محّمد بن سلمان المعروف بحيويته تبّشر 

بالخير وتبّشر خصوصا بالقدرة على تجاوز 
التحديات الكبيرة التي تعدنا بها السنة 
2016 التي أطلت برأسها قبل أّيام قليلة..

* إعالمي لبناني

} وقفت ردود الفعل العربية على التقرير 
البريطاني بشأن اإلخوان عند حدود القراءة 

السياسية اآلنية بين من يقول إن التقرير 
قطع نصف الطريق نحو حظر اإلخوان 

والترتيب لتصنيفهم جماعة متطرفة، وبين 
من اعتبره نتاجا لضغوط خليجية على 

حكومة ديفيد كاميرون الذي صار يتخوف 
من أن تلجأ دول الخليج إلى رفع ورقة 

االستثمار والصفقات في وجهه.
لكّن للتقرير البريطاني وجها آخر لم 

يتم تضمينه في الملّخص المعروض، وهو 
أنه سيكون األرضية التي ستنطلق منها 
بريطانيا وأوروبا عامة في اإلجابة عن 
سؤال ماذا لو قرر األخطبوط اإلخواني 
في بريطانيا وأوروبا أن يمارس العنف 

مستقبال؟
فالتقرير يضع أسس مواجهة جماعة 

اإلخوان في سياق الحرب على اإلرهاب التي 
تخوضها بريطانيا وأوروبا مع الشبكات 
الجهادية المتشددة، وهو ما كشفت عنه 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية 
فرح دخل الله، حين قالت إن االستنتاجات 

التي نشرت هدفها محاولة فهم جماعة 
اإلخوان وأفكارها ونشاطها، وإن الحكومة 

البريطانية تسعى لالستناد على هذا التقرير 
في بناء سياستها إزاء هذه الجماعة.

وهذا يعني أن التقرير لم تتم صياغته 
إرضاء ألّي عاصمة خليجية، كما يسعى 

إلبرازه اإلعالم الموالي للجماعة، وإنما هو 
لبنة أولى في ”استراتيجية مكافحة اإلرهاب 

والتطرف“، كما قالت دخل الله.
وجاء توقيت إعالن التقرير متزامنا 

مع حالة استنفار قصوى ألوروبا بسبب 

المخاوف من تفجيرات إرهابية قد تنفذها 
خاليا تابعة لتنظيم داعش، ووسط دعوات 

واسعة إلعادة النظر في مساحة الحرية 
الممنوحة للجماعات المتشددة التي 

استفادت من التساهل األوروبي في مرحلة 
التكوين واالنتشار ثم المرور إلى العنف 

سواء أكان في الخارج أو الداخل.
والرسالة التي تضّمنها التقرير تقول إن 

عيون العواصم الغربية لن تغفل مستقبال 
عن مراقبة أّي جهة يمكن أن تلجأ إلى العنف 

بما في ذلك جماعة اإلخوان المسلمين 
والجمعيات الكثيرة المرتبطة بها، والتي 
تعلن أنها تلتزم بالقانون وبالسلمية لكن 

أدبّياتها تقول عكس ذلك، وهو ما أشار إليه 
ملخص التقرير البريطاني.

وال شك أن أعضاء فريق السفير جين 
جينكينز، الذين أعدوا التقرير، لم يكشفوا 

عن النتائج الكاملة التي توصلوا إليها، 
وخاصة ما تعلق بخطط مراقبة الشبكات 

المرتبطة بالجماعة، وأن التقرير الذي جاء 
ضبابيا عمل على عدم إثارة انتباه تلك 

الشبكات حتى تسهل مراقبتها.
وقد نقلت صحيفة التلغراف في سبتمبر 

2014 عن مسؤول بريطاني كبير قوله إن 
”أجزاء من التقرير حساسة للغاية فال يمكن 

نشرها“، مضيًفا أن ”التقرير يعطي نظرة 
شاملة للغاية عن أنشطة جماعة اإلخوان 

المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير 
ُأعطيت لنا حساسة للغاية، وال يمكننا أن 

نعود مجدًدا إلى تلك األماكن (المصادر) إذا 
أعلن بعض من هذه المعلومات على المأل“، 

في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال 
نشر هذه المعلومات.

قد يحقق إعالن بريطانيا اإلخوان تنظيما 
إرهابيا مكاسب سياسية حينية لدول شرق 
أوسطية، لكنه قد يفتح أعين الجماعة لتعيد 

ترتيب نفسها وتنكمش إلى السرية التي 
تتقنها بشكل كامل، وقد يسمح لها بتفويت 

الفرصة على الجهات األمنية المتعددة التي 
تراقبها.

وإذا انكمش األخطبوط اإلخواني 
على نفسه وازداد تطرفا وانغالقا فال أحد 
سيدري متى ينطلق في المواجهة الدامية 

مع الحكومات الغربية، مثلما حصل في 
مصر خالل فترة حكم جمال عبدالناصر في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
ومن الواضح أن معّدي التقرير سعوا 
إلى التخفيف من محامله االستراتيجية، 

وعملوا أكثر ما يمكن على اإليحاء بأن 
تحذيرهم من أن االنتماء لإلخوان مؤشر 

على التطرف، هدفه تأكيد أن بريطانيا تتابع 
أنشطة الجماعة وليست غافلة عنها، وكأن 

األمر يتعلق بتسجيل موقف وليس إعالن بدء 
المواجهة مع جماعة ذات وجود معقد.

واعتبر المراقبون أن التقرير عمل على 
تجنب إثارة الضجة اإلعالمية والسياسية 
وسمح للدوائر الحكومية المعنية بالعمل 

على بدء تفكيك األخطبوط بعيدا عن األضواء.
ومنذ تكليف السفير جينكينز باالشتغال 

على التقرير، بدأت مفوضية الجمعيات 
الخيرية البريطانية مباشرة التدقيق في 

أموال الجمعيات الخيرية المرتبطة باإلخوان 
والجماعات المتشددة األخرى.

وتمثل الجمعيات الخيرية خطرا على 
األمن أكثر من األنشطة الدعائية أو الدعوية 
المحرضة على التشدد، ألن تلك الجمعيات 

تستغل عملها الخيري منصة لترويج األفكار 
خاصة لدى فئة الشباب، وتطلق حمالت 

تجنيد وتحويل أموال يفترض أنها مخصصة 
لألعمال الخيرية لتمويل نشاطات إرهابية، أو 

لدعم تنظيمات تحوم الشكوك حولها، مثلما 
جاء في بيان لمفوضية الجمعيات الخيرية.

وال شك أن تتبع كيفية صرف أموال 
الجمعيات الخيرية سيفتح عيون الرقابة 

البريطانية على الشبكات السرية لإلخوان 
التي ال تقف عند استضافة الهاربين من 
قيادات إخوانية شرق أوسطية وتسهيل 

حصولهم على التأشيرات وتوفير مستوى 
عيش راق لهم، وعقد اجتماعات تنظيمية على 
مستوى عال حتى أن كامرون شعر بالغضب 
عندما التقى قادة الجماعة في لندن منذ أكثر 

من عام دون علم المخابرات البريطانية.
وستجد الرقابة أن أموال اإلخوان تسير 

في اتجاهات ملتوية ومن الصعب الكشف عن 
كل تفاصيلها، فهي تشمل المساجد ووسائل 
اإلعالم واألنشطة الشبابية والعقارات، فضال 
عن المنظمات المعروفة التي تتولى التأثير 

على أبناء الجاليات العربية واإلسالمية 
والتي تتبرأ في العلن من أّي عالقة مع 

الجماعة، لكنها تقيم عالقات متطورة معها 
في السر، وهو ما اعترف بوجوده التقرير.

ووفقا للتقرير، فإن المجلس اإلسالمي في 
بريطانيا، وهو مؤسسة يندرج تحت مظلتها 
أكثر من 500 هيئة إسالمية يعتقد أن مؤيدي 

اإلخوان ”لعبوا دورا هاما في إدارته“.
والمثير لالستغراب أن بعض هذه 

المنظمات (رابطة مسلمي بريطانيا) التي 
تقول إنها تعمل على دمج أبناء الجالية 

في المجتمع، لم تخضع موادها التعليمية 

ألّي تحديث وما تزال تردد أفكار سيد قطب 
وحسن البنا التي تحث على العنف.

وقال التقرير الصادر عن اللجنة إن البنا 
”سّهل ممارسة العنف السياسي، وأمر طوال 

حياته بشن هجمات تضمنت أحيانا اغتياالت 
ومحاوالت اغتيال لمسؤولين مصريين 

ومصالح بريطانيا واليهود“.
وما يثير قلق اإلخوان من التقرير 

أنه قد يقود إلى فتح األعين عن الشبكات 
المترابطة للجماعة في أوروبا وإثبات وجود 

عالقة تنظيمية بينها وبين التنظيم الدولي 
لإلخوان، وهو ما يعطي مصداقية لمخاوف 

مصر وتحذيراتها المستمرة لألوروبيين.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون عن هذا التوجه حين أكد ”تعزيز 
ترتيبات االتصال مع الشركاء الدوليين 

لضمان التحقيق بدقة في أّي مزاعم تتعلق 
بتمويل غير مشروع أو إساءة استغالل 

الهيئات الخيرية واتخاذ اإلجراء المناسب“.
وتدعم الخطوة البريطانية ما سبق أن 

أعلن عنه رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس 
في فبراير الماضي من أنه ينبغي ”مكافحة 

خطاب اإلخوان المسلمين في بالدنا“ في 
سياق التصدي للجماعات المتشددة التي 

تتولى استقطاب الشبان الفرنسيين وشحنهم 
باألفكار المتطرفة ثم تدفع بهم إلى االلتحاق 

بتنظيم داعش في سوريا والعراق.
وبدأت الواليات المتحدة تتحدث بدورها 

عن فكر إخواني متطرف أو فكر يدفع للتطرف 
بدال من الحديث عن متطرفين في المطلق، 

وهو ما يعني أنها بدأت تالمس عمق األزمة، 
أي أن التطرف ال يولد مسلحا، بل هو نتاج 

لفكر متطرف يحث الشباب على العنف، وهذا 
ما أسست له أدبيات جماعة اإلخوان ولم 

يقع عليها أي تحديث أو مراجعة تالئم بينها 
وبين القيم الغربية.
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التقرير البريطاني يفتح أعين أوروبا على أذرع األخطبوط اإلخواني

إننا قادمون

خيراهللا خيراهللا

مختار الدبابي

دول الخليج العربي وعلى رأسها 

المملكة العربية السعودية أظهرت 

قدرة كبيرة على التكيف مع الواقع 

والتعاطي معه بذهنية جديدة تأخذ 

في االعتبار الحاجة إلى اعتماد روح 

المبادرة

ما يثير قلق اإلخوان من التقرير أنه قد 

يقود إلى فتح أعين دول أوروبية عدة 

عن الشبكات المترابطة للجماعة 

في أوروبا والواليات المتحدة وإثبات 

وجود عالقة تنظيمية بينها وبين 

التنظيم الدولي لإلخوان

ما سها عن بال إيران أن هناك جيوشا 

حديثة تبنى في الخليج وأن هناك 

مجتمعات تؤمن بالعلم وبضرورة 

تطوير البرامج التعليمية



} دأب سليمان فرنجية، ومنذ أن أطلَّ على 
العمل السياسي في لبنان على تبرير تمّيز 

موقفه بأنه دفاع عن العروبة والخّط العروبي 
في البلد. وما زال الرجل في معرض تبرير 
التصاقه بشخص بشار األسد، يعلل األمر 
بأنه خيار عروبي في األصل، يتحالف مع 
حزب الله وفق تعريفه المقاوم في الفرع. 

وما بين األصل والفرع يكمن التحّفظ الحالي 
المفاجئ الذي يعّبر عنه الحزب إزاء ترّشح 

فرنجية لرئاسة الجمهورية في لبنان.
في إظهار خريطة فلسطين موّشحة 

بألوان العلم اإليراني خلف السّيد حسن 
نصر الله أثناء ”إطاللته“ التي تلت مقتل 
سمير القنطار، ما يفصح بشكل جلّي عن 

موقف حزب الله من العروبة. فلسطين في 
سياق الحزب شأٌن إيراني منذ أن تبنى 

الخميني ”القضية“ ورفع لها يوما للقدس، 
ومنذ أن أصبحت نخب الحرس الثوري ُتكنى 
بـ“فيلق القدس، ومنذ أن وعَد محمود أحمدي 

نجاد بإلغاء إسرائيل من الخارطة، ومنذ 
أن بات تماُس الحزب مع إسرائيل تماسا 

إيرانيا مباشرا مع إسرائيل جنوبا والبحر 
األبيض المتوسط غربا.

أفلحت طهران في انتزاع ”قضية العرب 
األولى“ من أيدي العرب واحتكرتها خطابا 
وموقفا من اللوازم الضرورية لصراعاتها 
اإلقليمية والدولية. لم يكن التقدم اإليراني 
باتجاه المنبر الفلسطيني وليد مهارة أو 
إقدام أخالقي، بل ثمرة استقالة جماعية 

عربية عامة وتواطؤ البعض مع إيران في 
هذا المضمار خاصة، فجرى تلفيق األمر دون 

كثير عناء.
توّلت دمشق رفد الجهد اإليراني لفرض 

حزب الله واحتكاره للمقاومة في جنوب 
لبنان وسحبها من أيدي تلك اللبنانية التي 
راجت بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

1982. رفع النظاُم السوري الغطاء عن أي 
فصيل مقاوم منافس لحزب الله، ما أتاح 

عمليات اغتيال وتصفية طالت شخصيات 
قيادية يسارية، كما قيادات عسكرية للمقاومة 

اللبنانية، على ما ُفهم حينها بأنه قرار 
سوري إيراني لتشييع المقاومة وحرمانها 

من أي واقع وطني عابر للطوائف.
بات واضحا في ثمانينات القرن الماضي 

أن المواجهة الدموية حسمت الصراع 
داخل الطائفة الشيعية في لبنان بين 

الخيار العربي الذي كانت تمّثله حركة أمل 
المتحالفة مع دمشق والخيار اإليراني الذي 

ما زال يمّثله حزب الله المتحالف مع طهران. 
بدا أن لغَة السالح مذ ذاك هي الطريق 

المباشر لفرض رؤى الحاكم اإليراني على 
المشهدين اللبناني والسوري. وال بد أن 

التسليم باألمر الواقع دفع ”القوميين العرب“ 
للتدّثر بالعباءة اإليرانية بانتظار توّفر 

عباءات أخرى مواتية.
في موسم محاكمة اإلسالم السياسي 

ومدى مسؤوليته عن تفاقم ظاهرة اإلرهاب 
في العالم، وفي موسم المواجهة الشيعية 
السّنية في ميادين متعددة في المنطقة ال 

تبدأ باليمن وال تنتهي بباكستان، وفي موسم 
تناكف المنطق العروبي مع ذلك اإليراني 

المتأسس على قاعدة فارسية، تبدو الفكرة 
العربية التي لطالما التصق قومّيوها في 

العقد األخير بـ“الثورة اإلسالمية“، وجعلتها 
إيران بيدقا من بيادقها، بعيدة هذه األيام، 

على نحو علني مقصود، عن أولويات الحاكم 
في طهران.

يكفي تأمل مواقف شخصيات سنّية 
معروفة في قربها من طهران ودمشق 

في دعم السعودية في الحرب في اليمن، 
ويكفي تأمل التآلف العربي (حتى في شكله 

المظهري) في دعم التحالف العربي في 
اليمن وذلك اإلسالمي ضد اإلرهاب المعلن 
حديثا من الرياض، كما يكفي تأمل الجهد 

العربي المباشر داخل الورشة الدولية لحّل 
األزمة في سوريا، الستنتاج تلك العزلة التي 

تعيُشها إيران عن العرب والعروبة.
ُتظهُر خريطة فلسطين الموّشحة 

بالعلم اإليراني عزما إيرانيا على التحلل 
من المصطنع في مواقف طهران وإبراز 
ما هو حقيقي وأصيل في فلسفة الحكم 

اإليراني. تبدو طهران من خالل ذلك المشهد 
وذلك اإلخراج بحاجة الستعادة المنبر 
الفلسطيني، لعلها تعيُد بتوق اختراق 

الساحة الفلسطينية التي فقدتها بتعليقها 
التحالف مع حركة حماس كرمى لعيون 

بشار األسد في دمشق.  يريد السّيد والحزب 
من خالل نفس المشهد اإلعالن عن إطاللة 

إيرانية مباشرة على الشأن الفلسطيني من 
خالل التعّذر بمقتل سمير القنطار، بصفته 

منتجا إيرانيا تّم قتله لهذا السبب. وألن 
التراجَع اإليراني المسّجل في كافة ميادين 

نفوذها بات حقيقيا (بما في ذلك في سوريا)، 
فإن إيرانية مسعى طهران بالمعنى القومي 
أضحى بيرقا ال يمكن مواراته خلف أقنعة 

متعددة األسماء منها القناع العروبي.
تعرف طهران، كما يعرف حزب الله، أن 

الفكرة العروبية كما صاغها العروبيون 
األوائل لم تأت ردا على استعمار غربي، 

بل قامت أساسا ضد العثمانية في سعيها 
للهيمنة على شعوب أخرى تحت سقف 

السلطنة، بما فيها العرب. ال بل إن الفكرة 
العروبية أتت متأثرة باألفكار القومية التي 

راجت داخل الفضاءات الغربية، ال سيما تلك 
في فرنسا وألمانيا، بما يجعل من العروبة 

امتدادا للقومية التي بّشر بها فختة األلماني 
أو رينان الفرنسي. بهذا المعنى تقّدمت 

العروبة بمفهومها القومي متكاملة مع جهد 
فكري غربي، ال شرقي في هذا المضمار، وأن 

العروبة التي قامت ندا للتتريك في أوائل 
القرن العشرين ال بد أنها نقيض للفرس 

بالمعنى القومي الذي لم يغب عن خيارات 
طهران في الداخل كما في امتداداتها في 

الخارج.
وال شك أن سليمان فرنجية الذي يرفع 
لواء العروبة، سواء كان ذلك قناعة منه أو 
تكتيكا لالستهالك المحلي، ال يمّثل خيارا 
مريحا لطهران وحارة حريك. ثم أن تغني 

الرجل بعالقات أبيه وجّده بالعائلة الحاكمة 
السعودية ال ينفخ بطمأنينة داخل العقل 
الحاكم في إيران، حتى لو اعتبرت مزاعم 

فرنجية من لوازم الشغل الرئاسي. وإذا ما 
كان رأس األولويات عند الحزب إيرانيا، على 

ما أفصح عنه مشهد الخريطة الفلسطينية 
التي أعيد تعريفها إيرانيا، فال عجب من 
أن يبقى خياره ملتصقا بترشيح ميشال 
عون لشغر المنصب في قصر بعبدا (كما 
ُأعيد التذكير بذلك منذ أيام من على منبر 
البطريركية المارونية في بكركي)، ذلك أن 

الجنرال المدافع عن حقوق المسيحيين 
بريء من أّي شبهة عروبية كامنة، ولطالما 

عّبر عن حقد على محيط لبنان العربي 
(استثنى منه نظام دمشق)، ولطالما أظهر 

مرونة ماكيافيلية عالية في اعتناق النقيض 

(حتى لو كان مصدره إسالميا تحيكه طهران) 
من أجل العودة إلى قصر الرئاسة.

من أجل مزاج طهران تقوم ”المقاومة 
اإلسالمية“ دون غيرها في جنوب لبنان 

مطيحة بتاريخ لبناني وطني عروبي عابر 
للطوائف وعابر للحدود، يحّول الحزب 

األحزاب والتيارات القومية واليسارية إلى 
هياكل وظالل رديفة لـ“المقاومة“ تماما كما 
حشر نظام األسد، أبا وابنا، أحزاب سوريا 

داخل ما أطلق عليه بـ“الجبهة القومية“. 
ومن أجل مزاج طهران تتبدل وظيفة الحزب 

برشاقة فيروح يتبختر من مقاومة على تخوم 
فلسطين إلى أّي تخوم أخرى يحتاجها حكم 

الولّي الفقيه في بيروت والزبداني وحلب 
وحتى في العراق، فيما آلته اإلعالمية تقصف 

في البحرين واليمن وتعادي القاهرة تارة 
والرياض طورا. ومن أجل مزاج طهران ينحو 

الحزب منحى دمشق حين عادت كل العرب 
دفاعا عن كونها ”قلب العروبة النابض“. لكن 

الحزب ال يحتاج لعقائدية دمشق العروبية 
في تبرير ذلك، فغايته المعلنة دون لبس، منذ 

اإلجهار بالوالء للولّي في طهران، رفع راية 
إيران أينما توّفر ذلك عند العرب، حتى فوق 

”قضيتهم األولى“.

 * صحافي وكاتب سياسي لبناني  

} تتحالف إيران مع المشاريع القومية 
الفاشلة وتتحّرك ضمن الفضاءات المنسّية 
وتجول ضمن ساحات النسيان والتناسي، 

الغياب والتغييب.
على أكثر من محور تجوب السياسة 

الخارجية اإليرانية العالم العربي واألفريقي 
مدركة أّن التقوقع القطري من جهة والتشرذم 

السياسي من جهة أخرى وضعف أداء 
المنتظم العربي من جهة ثالثة يقّدم لها 

محركات دفع وتوّسع وتمّدد في الفضاءات 
العربية.

ليست إيران بالقّوة التي تمكنها من مّد 
رقبتها أو إمداد أياديها إلى شمال أفريقيا 

عامة وتونس خاصة، بيد أّن التجاهل العربي 
واإلسالمي لتونس الثورة والتواطؤ العلني 
لألطراف اإلقليمية في المشهدية السياسية 

التونسية لتحويل وجهة االنتفاضة لصاحب 
تيارات سياسية أيديولوجية شّجع القوى 

اإلقليمية الغربية منها قبل حّتى إيران على 
االنخراط والتأثير في التوازنات السياسية 

واالقتصادية في البالد.
تعامل النظام العربي بالكثير من الحذر 

المبالغ فيه مع الثورة التونسية وعوضا عن 
االنخراط اإليجابي في التعاون مع الواقع 
السياسي الجديد في البالد اختارت معظم 

العواصم العربية االستقالة واالستكانة 
ومراقبة تداعي األوضاع في تونس 

التي أفضت في المحصلة إلى حالة من 
االنكشاف السياسي واألمني والدبلوماسي 

واالستراتيجي بمقتضاه بات االقتصاد 
الوطني ومعه القرار والخيار مرتهنين لدى 

صناديق االقتراض الدولّية.
وفي وقت كانت فيه الزيارات المكوكية 
للمسؤولين األوروبيين واألميركيين وحّتى 

األتراك تتقاطر على تونس إبان السنوات 
األولى للثورة كانت الخطوط الجوية العربية 

مع تونس شبه مجّمدة، صحيح أّن األداء 
السياسي لتونس إبان حكم الترويكا كان 

كارثيا حيث أفقدها جزءا معتبرا من الخّزان 
االستراتيجي العربي وزّج بالبالد في محاور 

إقليمية ضمن رقعة شطرنج لعبة األمم 
الدولّية األمر الذي بعث برسائل دبلوماسية 

خاطئة لعواصم اتخاذ القرار العربّي، بيد 
أّن حالة رسمية عربّية من النأي والتغاضي 

واالمتعاض تواصلت إلى مرحلة ما ”بعد 
الترويكا“ على الرغم من األزمات األمنية 

والعسكرية واالقتصادية الرهيبة التي ضربت 
تونس خالل 2015.

منذ منتصف 2015 أبرقت إيران لتونس 
رسائلها األولى للتوغل ضمن فضاء متروك 

عربيا ومتواطأ عليه من بعض العرب، كانت 
الزيارة األولى لوزير الخارجية اإليراني 
جواد ظريف في جوان الماضي أسابيع 

قليلة بعد التوقيع على االتفاق النووي مع 
القوى الغربية الكبرى واليوم تسّجل طهران 

حضورها الرسمي ضمن القطاع السياحي 
برسم 10 آالف سائح سنويا كان باإلمكان 

تسجيل عشرات أضعاف أضعافه عربيا لو 

كان لبعض العرب بعض العقل في ترتيب 
األولويات وتقديم االستحقاقات القومية 

واإلسالمّية.
في كّل عاصمة من عواصم العالم العربي 

كانت إيران تتمّدد على أنقاض الغياب العربي 
واستقالة الفاعل القومّي وهوان النظام 

المحلّي.
كان وال يزال العراق عنوان استفحال 

للنفوذ اإليراني عقب إسقاط الحكومة 
الرسمية في بغداد وتفتيت مؤسسات الدولة 

على أنقاض الطائفية المقيتة التي فتحت 
لطهران بوابة عريضة للولوج والسيطرة 

على دوائر اتخاذ القرار العراقي الجديد على 
والنظام العربي  مرأى من األميركي ”المحتل“ 

”المختّل“.
وقبله كان لبنان مسار تدافع وبسط 

للنفوذ اإليراني بعد أن ترك النظام الرسمي 
العربي لبنان لقمة سائغة لالقتتال ”المحلي 
اإلقليمّي“ تارة ولالحتالل اإلسرائيلي تارة 

ثانية واالستباحة األميركية طورا ثالثا، 
وعلى وقع حروب ”المذاهب والمتاعب“ تأثث 

المشهد لولوج إيرانّي مرة بالوكالة وأخرى 
باألصالة.

أّما اليوم، فتمّثل طهران، مع تركيا، واحدة 
من أكثر المستفيدين من الواقع السوري 
المرير ذلك أّنه بضعف السيادة وهوانها 
يتوّسع الدور اإليرانّي ويكتسب وجوها 

عديدة تبدأ من االقتصادي السياحي الديني 
وال تنتهي عند العسكرّي الميدانّي في ظّل 

عجز عربي عن الحسم في الموضوع السوري 
وإنهاء الفاجعة الشامية.

كّل هذه الشواهد حاضرة في الشرق 
األوسط وكّلها حصلت أمام ”عجز النظام 
الرسمي العربي عن رّدة الفعل واإلنجاز.
كثيرون يتحّدثون في العالم العربي 

عن المشروع التركي كجدار صّد للمشروع 
اإليراني، متناسين أّن المشاريع القومية 
الكبرى تتقاسم المالعب والثروات وأّن 

الطائفّية ال تفنيها طائفية أخرى بل على 
العكس إذ هي تعيش وتتمّعش في ظّل صراع 

اإلثنيات والهوّيات القاتلة.

الخائفون من موطئ القدم اإليرانية، 
عليهم أن ال يلوموا دوائر اتخاذ القرار في 

تونس عند بحثهم عن بدائل للتقاعس العربي 
وعن مخرجات لألزمة االقتصادية الخانقة، 

فإّما أن يقوموا بواجب الجغرافيا والتاريخ 
على قاعدة المصالح المشتركة واالنتفاع 

الجماعّي وإّما أن يكّفوا عن سياسة ”الغياب 
والعتاب..“.

* كاتب تونسي
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} برليــن - فـــي نهاية التســـعينات مـــن القرن 
املاضي كانـــت املديونية العامة للســـعودية قد 
بلغت أعلى مســـتوياتها عند نســـبة 119 باملئة 
مـــن الناجت احمللي اإلجمالـــي، لكنها اليوم عند 
النســـبة 1.6 باملئة فقط مقارنـــة بالناجت احمللي 
اإلجمالي. أمـــا احتياطات الســـعودية النقدية 
فتتجاوز الـ650 مليار دوالر. لكّن عاملني يبدوان 
للمحللـــني أنهما يؤثران وبقـــوة على االقتصاد 
الســـعودي؛ انخفاض أســـعار النفط، واحلرب 
في اليمن. غير أن السعودية صاحبة االقتصاد 
األكبـــر عربيًا، اعتادت علـــى إدارة التقلبات في 
االقتصـــاد العاملـــي واألزمـــات املختلفـــة التي 
تعصـــف به، دون أن تظهر كثيـــر تأثر. محافظة 
على تـــوازن فريـــد متكن من املشـــي بأمان بني 

األلغام.
أســـعار النفط تهوي متسارعة إلى ما حتت 
األربعـــني دوالرًا ويتوقع أن تصل قريبًا إلى رقم 
العشـــرين دوالرًا مخلفـــًة مأزقـــًا حقيقيًا للدول 
التي بنـــت ميزانياتها على أســـاس املئة دوالر 
بداية العام املاضي. لكن الســـعودية التي يصل 
إنتاجهـــا، وهو األكبر في العالم، إلى 9.5 مليون 
برميـــل يوميًا، تواصل التكيف مع الوضع، ولو 
أثر هذا على ميزانيتها للعام 2016 التي شهدت 

بعض التغييرات.
ولـــم تكد تنتهي الســـنة املاليـــة 2015 حتى 
صـــدر تقرير الفورين بوليســـي الذي اســـتبعد 
تأثر الســـعودية، كما يتوقع كثيرون، مبا يدور 
في العالم من ذعر بســـبب هبوط أسعار النفط، 
تقول الفورين بوليســـي ”االقتصاد الســـعودي 
اليـــوم في أفضل أحواله منذ عقود، فهو لم يعد 
يعتمد على اخلارج كما كان احلال في السابق، 
وحتديدًا خالل عقدي الثمانينات والتســـعينات 
مـــن القـــرن املاضـــي عندمـــا تأثـــر االقتصـــاد 
الســـعودي بصورة كبيرة وملموسة مع هبوط 
أسعار النفط، والتي نزلت عن العشرة دوالرات 

للبرميل في العام �1998.
وترى الفورين بوليســـي أنه على الرغم من 
ارتفـــاع اإلنفاق احلكومي العام في الســـعودية 
بـــدءًا من العام 2000 وما بعده فإن ”الســـعودية 
متكنـــت مـــن االســـتفادة مـــن ســـنوات الطفرة 
النفطية بتوفير احتياطات نقدية ضخمة، وهي 
االحتياطـــات التي وصلـــت إلى مســـتوى 100 
باملئة مقارنة بالناجت احمللي اإلجمالي في العام 

.2014�
إبـــان عقـــدي الثمانينات والتســـعينات من 
القرن العشـــرين كانت أســـعار النفط قد شهدت 
هبوطـــا حادًا، ليس بعيدًا عـــن الهبوط احلالي 

الذي تشهده األســـعار، غير أن السعودية كانت 
فـــي ذلك الوقت تســـجل احتياطيـــات نقدية في 
أفضـــل أحوالها بنســـبة 35 باملئـــة إلى ناجتها 
احمللـــي، بينما وصلت هـــذه النســـبة إلى 100 

باملئة في العام 2014 وهو عام الهبوط احلاد.
صندوق النقد الدولي كان قد توّقع أن تواجه 
املوازنة الســـعودية عجزًا يقارب 20 باملئة خالل 
العام 2015 إال أن السعودية وخالل األعوام 1983 
وحتى 1991 كان متوسط العجز في موازنتها 52 
باملئة، ليســـجل أعلى مستوى له في العام 1991 

عند 77 باملئة.
وأظهرت بيانات رسمية أن صافي احتياطات 
النقد األجنبية ملؤسسة النقد العربي السعودي 
انخفض على أســـاس ســـنوي بنسبة 9.4 باملئة 
عمـــا كان عليه في صيف العـــام 2014. وحتتفظ 
السعودية باحتياطي مالي ضخم معظمه أوراق 
ماليـــة أجنبية مثل ســـندات اخلزانة األميركية، 
وبلغـــت قيمة هذه األوراق إجمـــاال 483.3 مليار 
دوالر منتصـــف العام املاضـــي 2015، ووصلت 
الودائـــع لدى مصارف في اخلـــارج إجماال إلى 

119.7 مليار دوالر.

الوزير الواقعي

يصب هـــذا كّله، في حقيبة الدكتور إبراهيم 
العساف وزير املالية السعودي الذي يكمل عامه 
الثاني والعشـــرين في منصبه، والذي قال بعد 
صدور املوازنـــة املالية للعـــام اجلديد 2016 إن 
إعداد تلك املوازنة كان قد اتخذ ”النهج الواقعي 
لتطورات االقتصاد العاملي، كنا واقعيني عندما 
بلغ معدل ســـعر النفـــط 95 دوالرا للبرميل، لكن 

األمور اختلفت بشكل كبير“.
واقعيـــة العســـاف، كانـــت قـــد أوقعته في 
املاضـــي في مرمى نيران املنتقدين في الشـــارع 
السعودي، فهو الرجل األكثر تلقيًا للمالمة حني 
تتخـــذ اململكة إجـــراءات تقشـــفية، وهو الرجل 

الذي ال ميتدحه أحٌد في أوقات الرخاء.
العساف القادم من منطقة عيون اجلواء في 
جنـــد، وهي التي قال عنها فارس بني عبس ”يا 
دار عبلة باجلواء تكلمي/ وعمي مساًء دار عبلة 
واســـلمي“، كان قد ولد في العـــام 1949، ودرس 
االقتصـــاد في جامعة امللك ســـعود في الرياض 
متخرجًا في بداية الســـبعينات، وهو من اجليل 
األول الذي اســـتفاد من البعثـــات إلى اخلارج، 
فأكمل دراســـته في الواليات املتحدة في جامعة 
دنفـــر بكولـــورادو وصـــوًال إلى الدكتـــوراه في 
مســـألة األثر االقتصادي للعمالـــة األجنبية في 

السعودية.
ومنـــذ عودته إلى بالده بدايـــة الثمانينات، 
بدا العســـاف منشـــغًال في التدريـــس النظري 
لالقتصـــاد من جهة، وفي العمـــل التطبيقي من 
جهـــة أخرى. فحاضر في كليـــة امللك عبدالعزيز 
احلربيـــة وفي كليـــة القيادة واألركان، وشـــغل 
مناصب عدة في الصندوق الســـعودي للتنمية 
وصندوق النقد الدولي، حتى وصل إلى اإلدارة 
التنفيذيـــة فـــي صنـــدوق النقد ممثـــًال لبالده. 
وعميـــدًا ملجلس إدارة مجموعـــة البنك الدولي. 
ليتم تكليفـــه بحقيبة املالية واالقتصاد الوطني 

في العام 1995.
 ميســـك العساف مبلّف حســـاس وهام في 
بلـــد يعّد مـــن عمالقة العالـــم اقتصاديًا، ويبدو 
أنـــه يديره باحلكمة الالزمة لرجال الدولة الذين 
يتمكنـــون من اتخاذ القرار في الوقت املناســـب 
وبالصورة املالئمة، بغض النظر عّما قد ينعكس 

جراء ذلك على شـــعبيتهم، يقول العســـاف بعد 
صدور املوازنة األخيرة إن ”اململكة اســـتطاعت 
ضبـــط النفقات فـــي الربع األخير مـــن ميزانية 
العام احلالي (املاضي 2015) بشـــكل الفت، على 
الرغم من املســـتجدات التي وصفها بأنها كانت 
أكبـــر من مبلغ الــــ115 مليار ريال التي شـــكلت 
الزيادة في اإلنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا 
فـــي بداية العـــام“. وأظهرت امليزانيـــة الفعلية 
للســـعودية فـــي العـــام 2015 عن نفقـــات فعلية 
بنحـــو 975 مليار ريال بزيـــادة بقيمة 115 مليار 
ريال عن النفقات التقديرية في بداية العام عند 

860 مليار ريال.
قد ال يتخّيل من ال يعرف املجتمع السعودي، 
شكل تعامل املواطنني مع املال واإلنفاق والقدرة 
على التكيف، وكثيرًا ما يتسرع الناس بوصف 
املجتمعات العربية في اخلليج باالســـتهالكية، 
دون النظر إلى براعة تلك املجتمعات في معاجلة 
ظروفها كل مرة. فالســـعوديون يحملون عقوًال 
جتارية بالفطرة، بفضل الظروف الصعبة التي 
عاشـــتها أجيالهم ســـابقًا في مناخ الصحراء، 
التي حتـــرم البدوي حتى مـــن الرعي في بيئة 
قحط. مكنتهم تلك املهارات من تصور األســـوأ 
والتعايش معه، وتخيل األفضل والطموح إليه.

وفي الوقت الذي  تعلو تخوفات من تقديرات 
صنـــدوق النقـــد الدولي من تراجـــع معدل منو 
الناجت حتى العـــام 2016، بعد معدل منو وصل 
إلى 3.5 باملئة في العـــام 2014، توقع الصندوق 
أن يتراجـــع العام 2015 إلـــى 2.8 باملئة، ثم إلى 
2.4 باملئـــة في العام اجلديـــد. إال أن احلديث ما 
زال عـــن معدل منو، وليس تراجعًا إلى ما حتت 
الصفر. يبني العســـاف أن إجـــراءات احلكومة 
جنحت فـــي ضبط اإلنفاق العـــام إلى احلد من 
التعيني واالنتدابات فـــي دوائر الدولة، بجانب 
التركيـــز علـــى حتقيق الهدف بـــأن ”ال تتجاوز 
حصـــة الربـــع األخير مـــن امليزانيـــة 25 باملئة 
مـــن النفقات، في حـــني كان هذا الربع ســـابقا 

يستحوذ على أكثر من 30 باملئة من اإلنفاق“.
ويكشف وزير املالية املخضرم عن تخصيص 
مبلغ 183 مليار ريال ”وضعت جانبا حتّسبا ألّي 
تطورات ســـلبية في اإليرادات ومن أجل إعطاء 
مرونـــة للحكومـــة لتطبيق برنامـــج التحول“، 
مؤكدا أن ”أغلـــب أموال هذا املخصص اجلديد 
جـــاءت من البـــاب الرابع فـــي امليزانية، أي من 
املشـــاريع التي كانت اعتمـــدت في املاضي ولم 
يصـــرف عليهـــا، وكذلك من املشـــاريع اجلديدة 
التـــي اعتمدت لها ســـيولة“. موضحـــًا أن هذا 
املخصص ”ال يعني أنه ســـيصرف منه بشـــكل 

محدد إال أنه سينظر له وفق التطورات“.

ضرائب وزيادة في المحروقات

مع اإلعالن عن اقتراب فرض ضريبة القيمة 
املضافة، والتي كشـــف العســـاف أنه سيجري 
تدريجيـــًا خـــالل عامني من اآلن، يطّبق بشـــكل 
كامل فـــي العام 2018، يأتي منســـجمًا مع قرار 
خليجـــي بتطبيق تلك الضريبـــة، كما قال وزير 
املاليـــة اإلماراتي يونس خوري من قبل. ليطبق 
رفع أســـعار احملروقات، عاكســـًا تلك الواقعية 
التي لطاملـــا عّبر عنها العســـاف، فالنفط الذي 
تبيعـــه الســـعودية مبا يقارب العشـــرة ماليني 
برميل يوميًا، يشهد انهيارًا هائًال في األسعار، 
وال شك أن التعامل بواقعية سيجبر بائع النفط 
على بيعه بســـعر أعلى بعـــد معاجلته وتكريره 
فـــي الداخل، كمـــا عّبر عضو مجلس الشـــورى 

الســـعودي فهد بن جمعـــة الذي طالب 
برفع ســـعر البنزين إلى أكثر مـــن 90 هللة كما 

مت اإلعالن عنه، ليتوافق مع األسعار العاملية.

صكوك العساف

لطاملـــا أغرت فكرة الصكـــوك املالية قيادات 
املال واالقتصاد في الدول العربية، ال سيما تلك 
التي تعتمد اقتصاد السوق احلرة منها، وبدت 
تلك اخلطـــوة املنتظرة على الدوام، ورقة جوكر 
فـــي اجليب، أعطـــى أصحاب القرار ألنفســـهم 
حرية طرحهـــا وقتما تفرض احلاجة والظروف 
املختلفة. وهي في النهاية تشـــارك بني املجتمع 
والدولة في قيادة ســـفينة االقتصاد، ســـيرغب 
املواطنـــون  في الكســـب من خاللها، وســـتجد 
الدولة متنفســـًا من أعباء كثيرة إن هي ســـلمت 
جـــزءًا من مســـؤولياتها ملواطنيهـــا، على مبدأ 

املنفعة املتبادلة واإلدارة التعاونية.
واليـــوم إذ يعلـــن العســـاف، أن موازنـــة 
العـــام 2016 التـــي أقرتها الســـعودية، اهتمت 
بتحديـــد أولويات لإلنفاق، بشـــكل ال يؤثر في 
اخلدمات األساســـية، وأخذت في عني االعتبار 
أن يكون التأثير محدودا في املشاريع واإلنفاق 
االستثماري، يشير إلى املصطلحني اجلديدين 
اللذيـــن وردا في ميزانية هذا العام وهما ”رفع 

كفاءة اإلنفاق“ و“رفع حتصيل اإليرادات“.
 يقول العســـاف ”في ما يتعلق باإليرادات، 
هنـــاك جهـــود بـــدأت منـــذ فتـــرة لتحســـني 
التحصيـــل، مبـــا في ذلـــك اســـتخدام التقنية 
احلديثـــة، احلكومية، وبالـــذات وزارة املالية، 
حيث تبنينا تطبيق برامج آلية السداد، وكذلك 
(سريع) و(يســـر) ونظام املشـــتريات، كل هذه 
برامج ســـوف تدعم التحصيل بشـــكل أكبر“، 
ويبـــني العســـاف ”أن هناك جهـــودا ملصلحة 
الـــزكاة والدخل فـــي هذا املجـــال، يضاف إلى 
ذلـــك حث اجلهات احلكومية ومراقبتها إليداع 
اإليـــرادات التـــي حتّصلهـــا فـــي احلســـابات 
املخصصة لهذا الشأن، كل ذلك يرفع من كفاءة 

حتصيل اإليرادات“.
أما عن اآلليـــة املّتبعة لســـد العجز املعلن 
فـــي ميزانيـــة 2015 وموازنة 2016، فقد كشـــف 
العســـاف أن اململكـــة ســـتلجأ إلـــى إصـــدار 
ســـندات دولية واالستفادة من ثقلها وحجمها 
على الصعيد العاملـــي، متوقعا أن تكون هناك 
”إصـــدارات دوليـــة فـــي العـــام 2016 ومحلية 
أيضـــا“. ويبني العســـاف أن الهدف من تنويع 
آليات ســـد العجز، رغم أن املصـــارف احمللية 
لديهـــا الســـيولة الكافية، هو عـــدم الرغبة في 
التأثير في قدرة القطاع املصرفي على إقراض 

القطاع اخلاص.
يقـــول الوزيـــر ”ال نريد أن نزاحـــم القطاع 
اخلاص في هذا الشأن. وبالتالي لدينا وسائل 
أخرى مبا في ذلك االقتراض من اخلارج وكذلك 
اســـتهداف مدخـــرات معينة قـــد ال تكون حتى 
متوافرة للقطاع اخلاص، مثل إصدار الصكوك 
احمللية، أنا أعتقد أن عددا كبيرا من املواطنني 

يرغبون في شراء الصكوك احلكومية“.
وكان للســـعودية ســـابق عهـــد مـــع جتربة 
الصكـــوك، ففـــي يوليـــو مـــن العـــام املاضـــي 

استأنفت الدولة إصدار سندات بالعملة احمللية 
للمصارف للمرة األولـــى منذ العام 2007 بهدف 
تغطيـــة العجز في املوازنـــة والناجم عن هبوط 
أســـعار النفط. وباعت السعودية سندات بقيمة 

115 مليار ريال (30.7 مليار دوالر).

الحاضر والمستقبل وإدارة العجز

يؤكد أســـتاذ االقتصاد العساف أن حكومة 
بالده كان لها اخليار في أن تســـتثمر باحلاضر 
للمســـتقبل، أو أن توفـــر الفائـــض كاحتياطي 
نقدي للبالد، مؤكدا أنها اختارت أواسط األمور 
حيث قامت بتخفيض الدين العام واســـتثمرت 
بشكل كبير في مختلف املشاريع وحافظت على 
وجـــود احتياطيات نقدية جيدة. ويشـــّدد على 
توجه قدمي في الســـعودية يرنو إلى التحرر من 
االعتماد الكلي على البترول بالقول ”إننا نعمل 
علـــى أن يكون هناك توازن في اإلدارة وال يكون 

االعتماد منصبًا كليا على البترول“.
اجتـــه العســـاف نحـــو إنشـــاء إدارة للدين 
العـــام في وزارة املالية بالتنســـيق مع صندوق 
النقد الدولي، حيث ستتم االستعانة باخلبرات 
الدولية في هذا املجال. ولكن العســـاف يشـــّدد 
عادة على أن نظام املشـــتريات في الســـعودية 
ال يختلـــف عـــن أنظمة املشـــتريات فـــي الدول 
املتقدمـــة، وال يهـــدف إلى اختيار أقل األســـعار 
املقدمة دون أن يكون مؤهال ومناسبا، كاشفًا أن 
هناك بعض املقترحات املقدمة من وزارة املالية 
لتعديـــل النظام. ويتوّقع العســـاف مســـتقبال 
الســـنوات  لتهيئة الدولة لالســـتثمارات خالل 
العشـــر املقبلة. مؤكدًا على أن السعودية عملت 
على تهيئـــة الفرص االســـتثمارية، ومنها فتح 
املجال لقطاع التجزئة وللشركات العاملية لدعم 

النمو االقتصادي.
ال شـــك أن رجـــًال بثقـــل وخبرة العســـاف، 
حتتاج الدولة إلى رؤيتـــه في اإلدارة والتعامل 
مـــع امللفات وفـــرق العمـــل في ظـــل املتغّيرات 
العاملية، بفضل قراءتـــه خلارطة الدولة محليًا، 
وضـــرورات املجتمع االســـتهالكية مـــن جهة، 
والتـــزام احلكومة بإدارة احلاضر للوصول إلى 

املستقبل اآلمن دون مفاجآت.

وجوه
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إإبإبراهيم الجبين

العساف الذي يتولى حقيبة املالية 

واالقتصاد الوطني منذ أكثر من 

عشرين عاما، يطرح في موازنة هذا 

العام مصطلحني جديدين هما 

{رفع كفاءة اإلنفاق} و{رفع تحصيل 

اإليرادات}. متوقعا مستقبال مميزا 

لتهيئة الدولة لالستثمارات خالل 

السنوات العشر املقبلة

الفورين بوليسي تنظر إلى االقتصاد 

السعودي على أنه اقتصاد يدار 

بصورة استباقية تتجنب الوقوع في 

املشكالت، وهو ما يصفه العساف 

{اقتصاد الواقعية} بـ

العساف يطمح إلى التحرر من اتكال االقتصاد السعودي على البترول مبشرا بـ {توازن في اإلدارة}

ك على شـــعبيتهم، يقول العســـاف بعد 
”اململكة اســـتطاعت  ملوازنة األخيرة إن
الربع األخير مـــن ميزانية  لنفقات فـــي
حلالي (املاضي 2015) بشـــكل الفت، على 
ن املســـتجدات التي وصفها بأنها كانت 
ن مبلغ الــــ115 مليار ريال التي شـــكلت 
في اإلنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا 
ية العـــام“. وأظهرت امليزانيـــة الفعلية 
2015 عن نفقـــات فعلية  5دية فـــي العـــام
115 مليار  5 مليار ريال بزيـــادة بقيمة 975
 النفقات التقديرية في بداية العام عند 

ر ريال.
 يتخّيل من ال يعرف املجتمع السعودي، 
مل املواطنني مع املال واإلنفاق والقدرة 
كيف، وكثيرًا ما يتسرع الناس بوصف 
ر و ق إل و ل ع ني و نيل

ااخللخلليجيج ب باالاالسســـتهالكية،  ت العربية في
ظر إلى براعة تلك املجتمعات في معاجلاجلةة
كل مرة. فالســـعوديون يحملون عقوال 
جل ي ج بر ى إ ر

بالفطرة، بفضل الظروف الصعبة التي 
ا أجيالهم ســـابقا في مناخ الصحراء، 
ي ب رو ل ب ر ب

ـــرم البدوي حتى مـــن الرعي في بيئة
كنتهم تلك املهارات من تصور األســـوأ
ش معه، وتخيل األفضل والطموح إليه.

 الوقت الذي  تعلو تخوفات من تقديرات 
من تراجـــع معدل منو  ق النقـــد الدولي
2016، بعد معدل منو وصل  حتى العـــام
2014، توقع الصندوق  باملئة في العـــام
2.8 باملئة، ثم إلى  إلـــى 2015 جـــع العام
ــة في العام اجلديـــد. إال أن احلديث ما 
ما حتت  جاجعا إإلىى ن معدل منو، وليس تر
ي ن إ ي جل م ني

اااحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلكحلكومومةة تاتت جإجــــــراء يبني العســـاف أن 
م ممنن إإلى احلد مممممممامامامام فـــي ضبط اإلنفاق العـــــ
واالنتدابات فـــي دوائر الدولةلة، ببجاننب 
حتقيق الهدف بـــأن ”ال تتجاوز ز علـــى
25 باملئة  الربـــع األخير مـــن امليزانيـــة
فقات، في حـــني كان هذا الربع ســـابقا 

باملئة من اإلنفاق“. ذ على أكثر من 30
شف وزير املالية املخضرم عن تخصيص 
”وضعت جانبا حتّسبا ألّي  ” مليار ريال
 ســـلبية في اإليرادات ومن أجل إعطاء 

الســـعودي فهد بن جمعـــة الذي طالب 
هللة كما  برفع ســـعر البنزين إلى أكثر مـــن 90

مت اإلعالن عنه، ليتوافق مع األسعار العاملية.

صكوك العساف
العساف الذي يتولى حقيبة املالية

واالقتصاد الوطني منذ أكثر من 
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} القاهــرة - خلعـــت عبـــاءة الدبلوماســـية، 
لتتولى مســـؤولية 11 مليون مصري يعيشون 
باخلـــارج، بعضهم غاب عن بلده منذ عشـــرات 
الســـنني وفّضـــل البقاء خارجهـــا، إضافة إلى 
دورهـــا في التصـــدي لظاهـــرة الهجـــرة غير 
الشرعية، التي تزهق أرواح املئات من الشباب 
ســـنوًيا، وهم يبحثون عن حيـــاة كرمية خارج 

حدود الوطن.
نبيلة مكـــرم عبدالشـــهيد، وزيـــرة الهجرة 
واملصريـــني باخلـــارج، تعرف وســـط موظفيها 
بأنهـــا املرأة املبتســـمة دائًما، والتـــي اختارها 
الرئيس املصـــري عبدالفتاح السيســـي لتكون 
همزة الوصل بـــني الدولة وطيورهـــا املهاجرة 
إلى اخلـــارج، من خالل وزارة كانـــت قد ألغيت 
منذ 20 عاًما، وأعادها بعد شـــعوره بأن العالقة 
بـــني مصر وأبنائها في باقـــي الدول حتتاج ملن 
يديرها بشـــكل يبقي على تواصل املهاجرين مع 

وطنهم بأفراحه وأتراحه.

{بعبع} الخارجية

عمرهـــا ال يتجـــاوز 45 عاًمـــا لكنهـــا تعتبر 
نفســـها ”أّم املصريـــني“ املقيمني فـــي اخلارج، 
وهـــذه القناعـــة انعكســـت في تعاملهـــا معهم، 
فـــإذا أضير أّي منهم أو أصيـــب مبكروه تعتبر 
نفســـها مســـؤولة عنه، فهي كمـــا قالت تتعامل 
مع كل مصـــري مغترب مبشـــاعرها كأّم، لديها 
من األحاســـيس املرهفة واللهفة الطبيعية التي 
تتمتـــع بها األمهات ما يجعلها تشـــعر بآالمهم 
ومعاناتهـــم بعيـــدا عـــن وطنهم، وهـــو ما عزز 
اعتقاد البعض بـــأن هذا املنصب حتديدا يجب 

أن يبقى نسائيا.
رّوج البعـــض أن اختيارهـــا للمنصـــب في 
احلكومـــة احلاليـــة جـــاء فقـــط لكونهـــا ضمن 
”الكوتة“ املســـيحية في التشكيل الوزاري التي 
حرص عليها الرئيس السيســـي، لكن القريبني 
مـــن دوائر صنـــع القرار أكدوا عـــدم صحة ذلك 

وأن اختيارها كان نتـــاج جهودها املضنية في 
العمل القنصلي. وقد جاء ذلك بشـــهادة تقارير 
السفراء الذين عملت معهم، وكانت تقدم سنوًيا 
إلى اخلارجية املصرية، حيث وصفها الســـفير 
اخلارجية املصرية،  أشـــرف راشـــد، بـ“بعبع“ 
وأنها أفضل قنصل عمل معه، حيث كانت آنذاك 
تشـــغل منصب قنصل مصر في روما في العام 

2007، في وقت كان يشغل هو منصب السفير.
تصـــف منصبها بأنه ”إنســـاني بحت وأنا 
عاشقة للعمل اإلنســـاني مهما بلغت مشقاته“، 

لكـــن مـــا يـــؤّرق الوزيـــرة، التـــي عملت 
قنصـــال ملصر في عـــدد مـــن الدول، 

منها البرازيـــل وأميركا وإيطاليا 
واإلمـــارات، أن بعـــض املصريني 

بالداخـــل واخلـــارج، يعتقدون أن 
وزارتهـــا، مســـؤولة عن جلـــب ماليني 
مدخـــرات  مـــن  ســـنوًيا،  الـــدوالرات 
املصريـــني املقيمـــني باخلـــارج، إلنقاذ 

االقتصاد املصري املترنح.
 وهي صورة ســـلبية أعاقتها عن 
توصيل رسالتها السامية التي كانت 
السبب في عودة الوزارة بعد 20 عاًما 
من إلغائها، وهي ”احتضان املصريني 

باخلارج“.
األمـــور  جتاهـــل  قـــررت  لذلـــك، 

االقتصاديـــة للمصريني في اخلارج، في برنامج 
وزارتهـــا، واعتبرت أن ذلك أبلـــغ تأكيد على أن 
الدولـــة املصرية ال تســـتهدف االســـتقطاع من 
مدخراتهـــم، بقدر ما تأمل فـــي التواصل الدائم 
معهـــم واالســـتفادة منهـــم، ســـواء بالعلـــم أو 
املناصب الدولية التي يشـــغلونها، خاصة وأن 
بينهم نحـــو 80 ألف عالم وباحـــث في مختلف 
التخصصـــات واملجاالت، والكثيـــر منهم باتت 

مصر في حاجة ماسة إلى خبراتهم.

أفكار غير تقليدية

تـــدرك أن القوة املصرية فـــي اخلارج كبيرة 
ولهـــا تأثير قوي علـــى الرأي العـــام في الدول 
التي يعيشون فيها خصوصا املجتمع األميركي 
حتديـــًدا، مـــا متكن معـــه االســـتفادة منهم في 

تغييـــر النظرة للوضع في مصـــر، كما أن منهم 
مـــن ميتلـــك عالقة مبراكـــز صنع القـــرار وكذا 

شخصيات سياسية مؤثرة.
غيـــر أن حتقيق ذلك يحتـــاج إلى أفكار غير 
تقليديـــة، فمحاولـــة إقناع من تشـــّبث باحلياة 
الغربيـــة لســـنوات طويلة، أن يعـــود إلى بلده 
الـــذي يشـــهد حالة من عـــدم االســـتقرار، ليس 
باألمر اليســـير، لكن ذلك بالنســـبة إلى الوزيرة 

نبيلة أسهل ما يكون.
فعندمـــا تعود الثقة بـــني احلكومة املصرية 
وأبنائهـــا باخلـــارج، ويشـــعرون بقيمتهم عند 
بلدهـــم، ويكونـــون شـــركاء فـــي هـــذه الدولة، 
تتالشى فكرة االغتراب عنها، وهو ما يعني أن 

مصر للمصريني بالداخل واخلارج.
لذلك اتخذت قرار البـــدء من ”الصفر“ أمال 
في إعادة جســـور الثقة بـــني الداخل واخلارج، 
فأصبحـــت مثـــل الطيـــر املهاجـــر، كل يوم في 
بلد مـــا، جتتمع باجلاليـــات املصرية، للتحاور 
املباشـــر معهم كممثلة للدولة، في محاولة حملو 
الصورة الذهنية الراســـخة لديهم، بأن البعض 
في مصر يعتبرهم ”خونة“ ألنهم تركوا وطنهم، 
وأن وجودهـــم في احلـــراك السياســـي العام، 
عامل استقرار لبلدهم، وأن الـ11 مليون مواطن 
باخلارج، أصبحت مصر بحاجة إلى خدماتهم.

مـــن هنا آثـــرت العودة إلـــى مبدئها القدمي 
في الدبلوماســـية بتجاوز حواجز البروتوكول 
التقليدي، من أجل كسر اجلليد وتسهيل القرب 
مـــن الناس، لذلك كثيًرا مـــا طلبت من املصريني 
باخلارج، بأن ينادوها باسمها املجرد، من دون 
ألقـــاب من عينـــة (معالي الوزيـــرة) أو (معالي 
الســـفيرة)، كي ترّســـخ لديهم قناعة بأن مصر 
اختارت لهـــم ”واحدة منهم“، تعايشـــت معهم 
وتعودوا عليها، ونشـــأت بينهـــم عالقة طويلة 
تســـمح بإزالـــة القواعد الرســـمية، وهو نفس 
النهـــج الذي تريد مصر أن تتبعه مع مواطنيها 

باخلارج.

تواصل أجيال

قررت التواصل مع اجليلني الثاني والثالث 
من املصريـــني باخلارج. حيـــث لديهم مميزات 
عـــن الرعيل األول، ألنهم ولـــدوا في هذه الدول 
واندمجوا أكثر في ثقافتها وبعضهم يترشـــح 
في املجالـــس احمللية والبرملانـــات ولهم توجه 
مختلـــف متاًمـــا عـــن توجهـــات اآلبـــاء، لذلك 
تســـعى إلـــى جذبهـــم لوطنهـــم األّم، من خالل 
املعســـكرات والفعاليـــات واملســـابقات وزيارة 
األماكن االستراتيجية والسياحية والترفيهية، 
واملشـــاركة فـــي أّي عمل لتنميـــة روح االرتباط 
بالوطـــن.. وال يتحملـــون أّي نفقـــات إال تذكرة 

الطائرة فقط.
انتماؤها ألسرة متوسطة وإميانها الشديد 
بالكفـــاح ضاعفا من ثقل مهمتها، حيث أضحت 
قضايـــا العمالة املصرية باخلـــارج الهم األكبر 
بالنســـبة إليهـــا، انطالقـــا مـــن قناعتهـــا بأن 
حمايـــة من هجروا وطنهم بحًثا عن لقمة عيش 

مسؤولية أخالقية قبل أن تكون وطنية.
وفي هذا السياق قالت ”لن أهدأ حتى يكون 
كل مصري خارج البـــالد مؤّمنا عليه في عمله، 
ولديه معاش شـــهري مثل املصري الذي يعيش 
داخـــل بلده، ولن أقبل املســـاس بـــأّي عامل في 
اخلارج، حتى لو ذهبت إليه في آخر بالد العالم 

ويحصل على حقه كامال“.
يبقى توفير فرص عمل مناسبة للشباب في 
بالدهم أحد احللول الســـلمية خاصة أن الشاب 
الذي يهجـــر بلده يعّرض حياتـــه للخطر بحًثا 
عـــن عمل، وإذا توفر له يكون ذلك مبثابة مضاد 

حيوي فكري ضد قناعات الهجرة.

كل ذلـــك ال يعني بالنســـبة إليهـــا، تفضيل 
املهاجر الشـــرعي عـــن غير الشـــرعي إذا كانت 
هناك مشـــكلة تهـــدد حياته أو مســـتقبله، لكن 
إدراج كلمة مصري في بطاقة حتقيق الشخصية 
لكل املواطنني خارج احلدود يستوجب حتركها 
الفوري واســـتقالل الطائرة إلـــى حيث يتواجد 
للوقوف بجانبه وإنهاء مشـــكالته، إلثبات تغّير 

نظرة الدولة جتاه كل مصري.
عداؤها للتمييز والطبقية والطائفية جعلها 
تؤمن بأن حماية املصريـــني من الفكر املتطرف 
يتمثـــل أيًضا فـــي الدفاع عن اإلســـالم املعتدل 
خارج البـــالد، على الرغم من كونها مســـيحية 
الديانة. وقالت ”أريد إرسال شخصيات مرموقة 
من علماء األزهر إلى اخلارج، لتوعية املصريني 
وأصدقائهم باألفكار الســـمحة لإلسالم، وكيفية 
حمايتهم من األفكار املتطرفة، واالبتعاد عن كل 
ما يدعو إلى نبذ وكراهية اآلخرين واحترامهم“.

ضد البروتوكول

التفكير املتســـامح للوزيرة ظهر ملتابعيها 
عقب تعرضها لهجوم ضار في بعض وســـائل 
اإلعـــالم عندما ظهرت في قصر االحتادية خالل 
أدائهـــا اليمـــني الدســـتورية كوزيـــرة مرتدية 
قميًصا مكشـــوفا نســـبيا، ما اعتبـــره البعض 
اســـتهانة بالبروتوكـــول. لكنهـــا قالت عن ذلك 
”يحـــق للجميع انتقادي ما دمـــت قبلت بالعمل 
العام، وأنا إنســـانة متســـامحة لكن أظن أنه ال 
يجب ألحد املزايدة علّي في مسألة البروتوكول، 
خاصة أنني عملت في إدارة املراسم باخلارجية 

املصرية لبضع سنوات“.
تؤمن بأن رد املســـؤول على النقد أو حتى 
التجريح ال يجـــب بأّي حال أن يكـــون بالكالم 
أو عبر وســـائل اإلعالم، إمنا مـــن خالل العمل 
امليداني والتواصل مع الناس بشـــكل مباشر، 
وال مانـــع من االعتراف باخلطـــأ إذا كان هناك 
تقصيـــر فعلي، غيـــر أن املصارحة هي الطريق 
األقرب لبلوغ ثقة الشعب، بينما اخلداع ورسم 

الوهـــم أقصـــر طرق الفشـــل حتى في أســـهل 
امللفات.

كانـــت أول وزيـــرة باحلكومـــة تطلـــب رفع 
احلراسة اخلاصة عن منزلها وحتركاتها إال من 
شرطيني يتحركان معها في بعض املناطق داخل 
مصـــر فقط، أما خالل ســـفرياتها خارج البالد، 
فهـــي تتحرك مبفردها وترفـــض البروتوكوالت 

واألمور الشكلية التي تزعجها وأسرتها.
تعتمـــد علـــى التلقائية الشـــديدة في إدارة 
حياتها حتى لو كان ذلك على حســـاب مظهرها 
السياســـي واالجتماعـــي مـــن خـــالل القيـــام 
بأفعال غير معهودة عنـــد املجتمع املصري من 

املسؤولني السابقني أو حتى احلاليني.
أول وزيـــرة فـــي تاريخ احلياة السياســـية 
املصرية تظهر في قنـــاة فضائية تطهو الطعام 
وهو ما تعتبره أحد أنواع البســـاطة واالتساق 
مـــع النفس، فهي على الرغم مـــن املهمة الثقيلة 
التي تقوم بها ترى نفســـها امـــرأة لها حياتها 
اخلاصة، حيث أصرت خالل حوارها مع برنامج 
”بيـــت العائلة“ علـــى فضائية ”النهـــار“، على 
الوقوف داخل مطبخ منزلها، لتؤكد للمشاهدين 
قدراتها في الطهي كسيدة منزل وربة أسرة، وال 
تستعني بعاملة تســـاعدها في أعمال املنزل في 

سابقة نادرة لوزيرة مصرية.

أحمد حافظ

وزراء قالئل يحظون بالقبول الشعبي، 

من بينهم نبيلة مكرم خاصة بعد 

موقفها من مقتل الشاب املصري في 

الكويت، حينما قالت {لن نقبل العزاء 

فيه قبل حصول ذويه على حقه كامال 

ومعاقبة القاتل}

وأن اختيارها كان نتـــاج جهودها املضنية في 
العمل القنصلي. وقد جاء ذلك بشـــهادة تقارير 
السفراء الذين عملت معهم، وكانت تقدم سنوًيا 

ي

إلى اخلارجية املصرية، حيث وصفها الســـفير 
اخلارجية املصرية،  أشـــرف راشـــد، بـ“بعبع“
وأنها أفضل قنصل عمل معه، حيث كانت آنذاك 
تشـــغل منصب قنصل مصر في روما في العام 

2007، في وقت كان يشغل هو منصب السفير.
تصـــف منصبها بأنه ”إنســـاني بحت وأنا 
عاشقة للعمل اإلنســـاني مهما بلغت مشقاته“،
لكـــن مـــا يـــؤّرق الوزيـــرة، التـــي عملت

قنصـــال ملصر في عـــدد مـــن الدول، 
منمنهها البرازيـــل وأميركا وإيطاليا 
واإلمـــارات، أن بعـــض املصريني 

بالداخـــل واخلـــارج، يعتقدون أن 
وزارتهـــا، مســـؤولة عن جلـــب ماليني 
مدخـــرات  مـــن  ســـنوًيا،  الـــدوالرات 
املصريـــني املقيمـــني باخلـــارج، إلنقاذ 

االقتصاد املصري املترنح.
 وهي صورة ســـلبية أعاقتها عن
توصيل رسالتها السامية التي كانت
20 عاًما السبب في عودة الوزارة بعد
”من إلغائها، وهي ”احتضان املصريني

باخلارج“.
األمـــور  جتاهـــل  قـــررت  لذلـــك، 

االقتصاديـــة للمصريني في اخلارج، في برنامج 
وزارتهـــا، واعتبرت أن ذلك أبلـــغ تأكيد على أن 
الدولـــة املصرية ال تســـتهدف االســـتقطاع من 
مدخراتهـــم، بقدر ما تأمل فـــي التواصل الدائم 
أو م بالعل واء س م منه تفادة واالس م معه

تغييـــر النظرة للوضع في مصـــر، كما أن منهم 
مـــن ميتلـــك عالقة مبراكـــز صنع القـــرار وكذا 

شخصيات سياسية مؤثرة.
غيـــر أن حتقيق ذلك يحتـــاج إلى أفكار غير 
تقليديـــة، فمحاولـــة إقناع من تشـــّبث باحلياة 
بلده إلى ود يع أن طويلة نوات لس ة بي الغ

مع الناس
} تعتبر من الوزراء القالئل في حكومة شريف 
إســـماعيل، التي حتظى بقـــدر الفت من القبول 
لدى قطـــاع عريض من املصريـــني خاصة بعد 
موقفهـــا الشـــجاع من مقتل شـــاب مصري في 
الكويت قبل شـــهرين في مشاجرة مع مواطنني 
كويتيني، حينما قالت ”لن نقبل العزاء فيه قبل 
حصول ذويه على حقـــه كامًال ومعاقبة القاتل 
بعقوبـــة مشـــددة“، ثم ســـافرت إلـــى الكويت 

ملتابعة إنهاء إجراءات القضية.
كذلـــك ســـافرت بنفســـها إلـــى العاصمـــة 
األردنيـــة عّمان قبل أســـابيع ملتابعة اســـتالم 
جثامـــني 5 مصريـــني قتلوا هناك فـــي حادث، 
وحرصت على تسريع إجراءات حصولهم على 
التعويضات املادية، ثم صاحبت اجلثامني على 
الطائـــرة إلى مصـــر، وكّلفت مكتبـــا للمحاماة 
مبتابعة سير القضية باألردن، ما جعل كثيرين 
يعـــاودون ترديد اللقب احملبب لديها ”نبيلة أّم 

املصريني“.

قناعتها بأنه ال ميكن ألّي مســـؤول النجاح 
فـــي مهمته إال من خـــالل التقرب مـــن الناس، 
كان وراء ابتكارهـــا فكـــرة رائـــدة فـــي العمل 
الدبلوماســـي املصري، بإنشـــاء مكتب قنصلي 

متنقل في إيطاليا، يوم العطالت الرسمية.
ينتقـــل املكتـــب القنصلـــي بطاقـــم كامـــل 
يحملون األختام والدمغات واألوراق إلي املدن 
التي توجد بها كثافـــة من املصريني لتخليص 
حاجاتهـــم باالتفاق مع بلديـــات املدن، بدال من 
اضطرارهـــم للســـفر إلى العاصمـــة اإليطالية 

لتخليص أوراقهم الرسمية.
هـــذه ثقافـــة أبعـــد ما تكـــون عـــن أذهان 
الدبلوماســـيني، لهـــذا لم تصّنـــف نبيلة مكرم 
نفســـها يوما على أنها امرأة دبلوماسية أنيقة 
املظهـــر، إمنـــا مواطنـــة مصرية ســـمحت لها 

وظيفتها مبساعدة أبناء بلدها.
عندمـــا غـــرق مركبـــان أمـــام الســـواحل 
اإليطاليـــة عام 2007، يحمـــالن 300 مهاجر غير 
شـــرعي من مصر، هرعت إلـــى صقلية وكانت 
وقتها قنصال فـــي روما، ملتابعة األمر، وتنقلت 
بـــني املراكب واملعّديات وســـط أمـــواج البحر 
العاتيـــة، للمشـــاركة فـــي انتشـــال اجلثامني 
ومحاولـــة إنقاذ الباقني، وســـط ظروف صعبة 

للغاية، قد ال يتحّملها بعض الرجال.
تـــرى أن الهجـــرة غيـــر الشـــرعية إخالل 
باألمـــن القومـــي ألّي بلـــد، ليس فقـــط مقصد 
املهاجريـــن وإمنا بلدهـــم األصلـــي كذلك، ألن 
املهاجريـــن يعتبرون صيـــًدا ثميًنا للتنظيمات 
املتطرفة واإلرهابية التي تســـتقطب الشـــباب 
املهاجر، وتقدم لهم إغراءات مالية كبيرة، ألجل 
االنضمـــام إليها، وتؤمن بـــأن محاربة ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية تســـاعد بفعالية في 

التصدي لإلرهاب.
تؤمن نبيلـــة مكرم، أن اخلطـــاب اإلعالمي 
والديني (مســـلم ومســـيحي) احملكم وتطبيق 
األســـر  أربـــاب  علـــى  املشـــددة  العقوبـــات 
واملهاجرين مـــن أبنائهم، ضمن األدوات األكثر 
فعالية، للقضـــاء على الهجرة غير الشـــرعية، 
بهدف حمايـــة األطفال والشـــباب من التطرف 

واإلرهاب.
فهي تعتـــزم التقـــدم بقانون إلـــى مجلس 
النـــواب املقبل بتجـــرمي ظاهـــرة الهجرة غير 
الشـــرعية، علـــى أن يكـــون اجلانـــب األهم من 
العقوبة على اآلبـــاء، خاصة بعد تأكيدها على 
وجود نحـــو 7 آالف طفل مصري فـــي إيطاليا 

وحدها، هاجروا بطرق غير شرعية.
الوزيرة الشابة تقدم نموذجا مختلفا بالتواصل المباشر مع المواطنين ومع الوفود أيضا ومشاركتهم يومياتهم

مسيحية باسمة اختيرت لتكون همزة الوصل

نبيلة مكرم 

{أم المصريين} المقيمين في الخارج
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ــان -  شـــغف أّي ممثل فـــي العالم هو  } عمّ
الوصول إلى هوليوود، حتى ولو في املشاركة 
مبشهد ســـينمائي واحد، والعمل فيها ال يتم 
أبدا عن طريق الصدفة بل يتطلب جهدا وعناء 
كبيرين، فهي التي يسعى لها مئات اآلالف من 
املمثلني من جميع أنحاء العالم ســـنويا ألجل 
دور واحـــد، ولكن هناك مـــن اضطر لالنتقال 
إليهـــا والعمـــل فيهـــا محققا املثـــل العربي 
”مجبر أخـــاك ال بطل“، ومحققـــا أيضا مقولة 
”رّب ضـــارة نافعـــة“، هو جهاد عبـــدو املمثل 
الســـوري الذي وصل إلى النجومية العاملية 
بسرعة فائقة، بعدما اضطر لترك وطنه وأهله 
وعمله، ليجد نفســـه الجئا في بلد جديد عليه 
كليا، مجبرا على القبول بأّي مهنة بعيدة عن 
مجالـــه حتى لو كانت عامال مبطعم بيتزا، أو 
سائق تاكسي، متقدمًا كما يقول إلى أكثر من 
350 فرصـــة عمل. ولكن بإصـــراره وحبه للفن 
استطاع الوقوف أمام أشهر جنوم هوليوود، 
ليكون املمثل العربي الوحيد الذي اســـتطاع 
أن ميثـــل إلـــى جانـــب نيكول كيدمـــان وتوم 

هانكس.
ولد جهاد عبدو في أحد األحياء الدمشقية 
في أواخر العام  القدمية ”ســـوق ســـاروجة“ 
1962، ودرس هنـــاك في مدرســـة العرفان في 
دمشـــق، لينتقـــل بعدهـــا إلـــى القنيطرة مع 
أسرته. كان في ذلك الوقت يدرس العزف على 

آلة الكمان في املعهد العربي للموسيقى.
جهاد عبـــدو يتحدر من عائلة متوســـطة 
الدخل. لكن بطاقة اليانصيب التي اشـــتراها 
والداه غّيرت مســـتوى معيشـــة جهاد وأهله. 
فازت تلك البطاقـــة باجلائزة الكبرى، لتتمكن 
العائلة وقتها من شراء منزل في حي التجارة 

اجلديد في دمشق.

من الهندسة إلى التمثيل

بعد حصوله على الثانوية العامة ســـافر 
جهاد مبنحة دراســـية إلـــى رومانيا ليدرس 
الهندســـة املدنية. أكمل الدراســـة في رحلته 
األولـــى بعناء بالغ. حينها كان طلبة ســـوريا 
في رومانيا يقدمون حفالت فنية في كل مدينة 
برومانيا، فُطلب من جهاد أن يشارك بإحداها، 
وكانـــت تلك هي االنطالقة التي جعلته يدرس 
فن التمثيل فـــور تخرجه من كلية الهندســـة 

وعودته إلى سوريا.
لم يأبه باألعوام التي قّضاها في دراســـة 
الهندســـة. بدأ من جديد حياة دراســـية طاملا 
حلم بها في املعهد العالي للفنون املســـرحية 
بدمشق، وحصل منه على  دبلوم في التمثيل 
املســـرحي عام 1991، ليبدأ عنـــد تخرجه في 
املشاركة في الدراما التلفزيونية بعدما كان قد 
قدم ثالث مســـرحيات أثناء دراسته للتمثيل، 
كان أولها عام 1988 عندما شـــارك مبسرحية 
”ســـّكان الكهف“، أما املسرحية الثانية فكانت 

بعنوان ”امللك ميوت“ عام 1989، واملســـرحية 
عـــام 1991  الثالثـــة ”موت فوضـــوي صدفة“ 
وكانت هي مشروع تخرجه من املعهد العالي 

للفنون املسرحية.
املسلسل الدرامي األول الذي ظهر فيه 

جهاد عبدو كان بعنوان ”اختفاء رجل“ عام 
1992، ولكن مسلسل ”نهاية رجل شجاع“ 

عام 1993 كان مبثابة االنطالقة التلفزيونية 
احلقيقة له، ليقدم في العام التالي مسلسل 

”ليل اخلائفني“ الذي لم يحظ بنجاح كبير.
لتأتي مشاركة جهاد عبدو في مسلسل 

”إخوة التراب“ الذي نال جناحًا 
باهرًا، قّدمه للعالم العربي 

وأبـــرز موهبتـــه التمثيلية، حيث 
قدم دورًا هامًا علق 

املشاهد  ذهن  في 
تتالت  العربي. 
األعمال  بعدها 
الدرامية جلهاد 

بني  ما  وتنوعت 
والتاريخي  التراجيدي 

فشـــارك  والكوميدي، 
فـــي أجزاء عـــدة في 
الدراميـــة  السلســـلة 

جانب  إلى  ”مرايـــا“  الكوميديـــة 
النجـــم الكبير ياســـر العظمة، وقـــدم الكثير 
من األعمال التلفزيونية الناجحة منها ”بقعة 
ضوء“، ”أيام الغضب“، ”حمام القيشـــاني“، 
”ممـــرات ضيقة“، ”صـــالح الديـــن األيوبي“، 
”نســـاء صغيـــرات“، ”علـــى حافـــة الهاوية“، 

وغيرها الكثير من املسلسالت الناجحة.
ابتعـــاد جهاد عبـــدو عن أروقة الســـلطة 
في ســـوريا وعدم متّلقه لها كما فعل كثيرون 
غيره من أبناء الوســـط الفنـــي، جعله بعيدًا 
عن أدوار البطولة األولى، فهو لم يكن محّببا 
لدى أجهزة النظام، ويبـــدو أن العالقة كانت 

متبادلة بني الطرفني.
أفصح جهـــاد عبدو عـــن ذلك مـــع بداية 
االنتفاضـــة الســـورية التي أيدهـــا مبواقفه 
املناهضـــة للعنـــف املمنهـــج من قبـــل قوات 
النظـــام ضد املتظاهريـــن، مواقفه تلك جعلت 
منه مطاردا مـــن قبل الفروع األمنية، فاضطر 
إلى االنتقال من دمشق إلى بيروت، خوفًا من 

االعتقال.
الحقته التهديـــدات التي كان يتلقاها إلى 
لبنـــان، مـــا أجبره علـــى الهرب مـــرة أخرى، 
واالســـتقرار في واليـــة لـــوس أجنلوس في 
الواليـــات املتحـــدة األميركية، حيـــث التحق 
بزوجته الفنانة التشكيلية فادية عفاش التي 
كانت تدرس املاجستير في الواليات املتحدة.

من جهاد إلى جاي

لم يكـــن الطريـــق أمام املمثل الســـوري 
جهاد عبدو إلى هوليوود ســـهال، وهي التي 
اختارهـــا كوجهـــة فنية له بعـــد نزوحه من 
بالده، تـــاركا وراءه إرثا دراميا ومســـرحيا 
كبيرا، ساعده على حتقيق شهرة واسعة في 

العالـــم العربي، ليترك مواقع التصوير التي 
اعتادها في سوريا، ويطل علينا مجددا عبر 
أفالم هوليوود وكان أولها الفيلم السعودي 
باللغـــة اإلنكليزيـــة الذي صـــور بالكامل في 

هوليوود وكان بعنوان ”انتقام األب“.
واجـــه الفنان الســـوري مشـــاكل كبيرة 
بســـبب اســـمه، عندما انتقل إلى العمل في 
هوليوود، ما اضطره إلى تغييره، من جهاد 
إلـــى ”جـــاي“، فكلمة ”جهـــاد“ حتمل صورة 
منطية فـــي الواليات املتحـــدة لإلرهاب منذ 
أحداث ســـبتمبر. عن هذا يقول جهاد عبدو 
إن ”في هوليوود مشـــكلة حقيقية بالنســـبة 
إلى اســـم جهاد، فقد ميتنـــع القائمون على 
العمل الفني عن إعطائه الدور، بسبب االسم، 
فنســـبة كبيرة في العالم الـغربي ال تستطيع 
الفصل بني االسم وبني ما تسمعه في وسائل 

اإلعالم عن اجلهاديني واملتطّرفني“.

غاندي الصغير

ال يكف جهاد عبدو عن التواصل بشـــكل 
مباشـــر مـــع أصدقائه ومحبيه عبـــر مواقع 
كتاباتـــه  وأغلـــب  االجتماعـــي،  التواصـــل 
ومنشـــوراته تهدف لنصرة الشعب السوري 
وحقه فـــي احلرية من االســـتبداد، مواصًال 
تســـليط الضوء علـــى املبادرات الشـــبابية 
االجتماعيـــة والفنية، كتب مؤخرًا منشـــورًا 

على صفحته اخلاصة على الفيســـبوك، قال 
فيـــه ”يســـعدني اإلعالن عن إطـــالق صفحة 
الذي  الفيلـــم اجلديـــد ”غانـــدي الصغيـــر“ 
يتحدث عن حياة الناشـــط السوري السلمي 
غياث مطر، والنضال الســـوري في ســـبيل 
احلريـــة و حيـــاة كرميـــة. نحاول فـــي هذا 
الفيلم الطويـــل (الناطق باللغتـــني العربية 
و اإلنكليزيـــة) إلقـــاء الضوء على الشـــباب 
الســـوري الســـلمي املثقف الـــذي خرج إلى 
الســـاحات بالورود مطالبا بأبسط حقوقه، 
هذه الشريحة من املجتمع السوي ّمت إخفاء 
دورها في وسائل اإلعالم العاملية، فقررنا أن 
يكون هذا الفيلم وســـيلة إليصال أصواتهم 
الى العالـــم. خصوصا أصوات بعض هؤالء 
الناشـــطني (كمـــا يظهـــرون بالفيلـــم) وهم 
مازالوا محاصرين منذ أكثر من 3 سنني. آن 

لهذا الشباب أن يعود إلى املقدمة“.
”جهاد في هوليوود“ ، يبدو للوهلة األولى 
عنوانًا صادما، يدل نوعا ما على عمل مصور 
منسوب لتنظيم داعش أو القاعدة، ولكنه في 
احلقيقـــة عنوان الفيلم الوثائقي الذي يتكلم 
عن مرحلة من حياة الفنان جهاد عبدو التي 
انتقل فيها من سوريا إلى الواليات املتحدة 
األميركية، وقد بدأ عرض الفيديو الترويجي 

له منذ أيام.
يســـتعد منتجا هذا العمـــل عمر الدخيل 
فـــي  بـــه  للمشـــاركة  فورهيـــس  وكويـــرت 

مهرجانـــات ســـينمائية عدة حـــول العالم، 
الفيلم الناطق باللغـــة اإلنكليزية من إخراج 
املخـــرج والكاتـــب األميركـــي جينـــي ديز، 
يحتـــوي على شـــهادات من أناس عايشـــوا 
جتربـــة عبدو عـــن قرب منهـــم زوجته فاديا 
عفاش واملخـــرج املخضرم فيرنـــر هيرزوغ، 
ومنذ حلظة نشـــر الفيديو الترويجي للفيلم 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي قـــام 
الكثيرون من نشـــطاء الشـــبكة العنكبوتية 
مبشـــاركته فـــي منشـــوراتهم، منتظرين ما 
ســـيحمله هذا العمل الســـينمائي من وقائع 
وحقائـــق تخص تلـــك املرحلـــة احلرجة في 
حياة الفنان الســـوري وتاريخ بلده ســـوريا 

على حد سواء.

النجمة

جهاد عبـــدو حصل مؤخـــرا على جنمة 
هوليوود، وهي شعار يحمل اسم هوليوود. 
لتوضع جنمته في ممر الشـــهرة إلى جانب 

كبار مشاهير العالم  في لوس أجنلوس.
ويعنـــى ممر وســـاحة الشـــهرة بتكرمي 
املشـــاهير مـــن البشـــر بنجـــوم توضع في 
ممرهـــا، حيث توجد فيها اآلن أكثر من 2000 
جنمة منذ بداية هذه اخلطوة عام 1959 ُيشار 
إلى أّن هناك أنواعا عدة للنجوم مثل التميز 
التميز  الســـينمائي،  التميـــز  التلفزيونـــي، 

املوسيقي، التميز اإلذاعي.
قـــد يكون جهاد يعيش اآلن أســـعد وقت 
في حياته، لوال خوفـــه الدائم على أهل بلده 
الهاربني من جحيم احلرب في ســـوريا، في 
الوقت الذي يدعو فيه سياســـيون أميركيون 
إلى وقف قبول الالجئني في أعقاب هجمات 
باريس األخيـــرة، ويقول جهـــاد معلقا على 
ذلـــك ”أود أن أقول لهم أنا أفهم مشـــاعركم، 
فمـــن منا ال يكره اإلرهاب؟ ولكّن الســـوريني 
أهل اخلير، نحن شـــعب مبـــدع، ونحن بناة 

وفنانون وناشطون“.

ممثل ولد من جديد بعد أن تقدم إلى أكثر من 350 وظيفة ورفض

فادي بعاج
1989، واملســـرحية  عام ميوت“
عـــام 1991 فوضـــوي صدفة“
وع تخرجه من املعهد العالي 

ة.
رامي األول الذي ظهر فيه 
عام  بعنوان ”اختفاء رجل“

لسل ”نهاية رجل شجاع“
مبثابة االنطالقة التلفزيونية
م في العام التالي مسلسل 

لذي لم يحظ بنجاح كبير.
كة جهاد عبدو في مسلسل 

لذي نال جناحا 
ي و ب جه

لم العربي 
جن ل ي

يحيث ه التمثيلية، 
علق 

د 

ني 
تاريخي 
ـــارك
ة في

ميـــة 
ججانانبب ىلى إ رايـــا“

ثيثيرر اســـر الععظظمة، وقـــدم الكل
”ببقعقعةة فزيونية النلناجاجحةحة م منهنها
”حمام القيشـــاني“،  غضب“،
“، ”صـــالح الديـــن األيوبي“، 
”علـــى حافـــة الهاوية“، ات“،
الناجحة املسلسالت من

{جهاد في هوليوود}، يبدو للوهلة 

األولى عنوانا صادما، يدل نوعا ما على 

عمل مصور منسوب لتنظيم داعش 

أو القاعدة، ولكنه في الحقيقة 

عنوان الفيلم الوثائقي الذي يتكلم 

عن مرحلة من حياة الفنان جهاد 

عبدو التي انتقل فيها من سوريا إلى 

الواليات املتحدة األميركية، وقد بدأ 

عرض الفيديو الترويجي له منذ أيام

جهاد عبدو 

قاد سيارة التاكسي لتوصله إلى نجومية هوليوود

عبدو بين {نيكول كيدمان} و{توم هانكس}
}  خـــاض جهاد عبدو مؤخـــرا دور البطولة 
للفيلـــم الروائي ”ملكة الصحراء“ مبشـــاركة 
النجمـــة العاملية نيكول كيدمـــان، في خطوة 
وصفهـــا اجلميع بقفـــزة قّل نظيرهـــا لفنان 
ســـوري، وخاصة في ظل الظـــروف الراهنة 
التي تعيشها البالد واحلالة الفنّية السورية.
 الفيلـــم الذي يؤدي البطولـــة فيه جنوم 
مثل جيمس فرانكو وداميان لويس وروبرت 
باتنسون وصوفي الينفيلد وآخرون، هو من 

تأليـــف وإخـــراج املخرج األملانـــي املخضرم 
فيرنر هيرزوغ، وقـــد متت عمليات التصوير 

بأحدث تقنيات التصوير السينمائي.
حكاية عبدو الذي يجيـــد التحدث بأربع 
لغات هي اإلنكليزية واألسبانية والرومانية 
إضافـــة إلـــى لغتـــه األم العربية، مـــع ”ملكة 
كانـــت صدفة، جمعتـــه مع نيك  الصحـــراء“ 
راســـالن أحد منتجي الفيلـــم، والذي اقترح 
اســـمه علـــى فريق املشـــرفني علـــى اختيار 
املمثلـــني، بعـــد أن شـــاهد حملة مـــن أعماله، 
ليتـــم بعـــد ذلك انتقـــاؤه من بـــني 4 ممثلني 
رشـــحوا للدور ذاته، التقـــى بعدها باملخرج 
فيرنر هيـــرزوغ، الذي منحه الضوء األخضر 
للمشـــاركة فـــي فيلمـــه ليقـــف أمـــام نيكول 

كيدمان.
يتناول فيلـــم ”ملكة الصحراء“ والذي مت 
تصويـــره بـــني بريطانيـــا واألردن واملغرب، 
ســـيرة عاملة اآلثـــار والرحالة والسياســـية 
البريطانيـــة املثيـــرة للجـــدل غيرتـــرود بل 
(تؤدي دورها كيدمان) التي عملت مستشارة 
للمندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس 
في بدايات القـــرن املاضي، ويلعب عبدو في 
الفيلم دور ”فتوح“ وهو املرشد والدليل الذي 
كانـــت تعتمد عليـــه املستشـــرقة البريطانية 
كونه خبيـــرًا في املنطقة، ويـــؤدي دوره فيه 
باللغـــة اإلنكليزيـــة مع بعـــض العربية، وقد 
زارت نيكول كيدمان جهاد في منزله في لوس 
أجنلوس ونامت عنده ليلتني، وتقول كيدمان 

عن ذلك ”لقد حتدث كثيرا معه واكتشفت فيه 
إنســـانًا وفنانًا وال أروع، كانت عيونه تشـــّع 
بالتحدي واألمل رغم وضعه املادي الســـيء، 
ســـألته إلـــى متى ســـتصبر؟ فرّد: ســـأصبر 
وأحاول وأحاول وأنا أمتتـــع بكرامتي على 

أن آكل ماًال حرامًا ألكذب على الناس“.
جناح عبـــدو فـــي خطوته األولـــى نحو 
العامليـــة أّهلته خلوض جتربتـــه الثانية في 
هوليوود، ولكن هـــذه املرة كانت أمام املمثل 
توم هانكس، في فيلم يحمل عنوان ”تصوير 

ألجل امللك“، وبحســـب مـــا أورده عبدو على 
صفحته على الفيسبوك، فقد مت تصوير جزء 
منه في املغرب أما البقية فستكون في أملانيا، 
ويتحدث الفيلم عن رجل أعمال ثري يتعرض 
لإلفالس فيســـافر إلى السعودية في محاولة 
إلقامة مشـــاريع اســـتثمارية جديـــدة عندما 
يهاجمه السرطان، فتتحول حياته إلى حياة 
مريض يسكن املشـــفى. ليقع في حب طبيبة 
زميلـــة للطبيب جهـــاد عبدو الذي ســـيقوم 

بإجراء عمليه جراحية لتوم هانكس.

جهاد عبدو الذي يجيد التحدث بأربع 

لغات هي اإلنكليزية واألسبانية 

والرومانية إضافة إلى لغته األم 

العربية، يشارك نيكول كيدمان 

فيلمها ”مملكة الصحراء“، بعد أن 

جمعته الصدفة مع نيك راسالن أحد 

منتجي الفيلم، والذي اقترح اسمه 

على فريق املشرفني على اختيار 

املمثلني



} ســتوكهولم - لطاملـــا توهمـــت أن الهادي 
التركـــي ال ينتمـــي إلـــى عصرنـــا الراهـــن، 
لذلك كنـــت أفاجأ كلمـــا ورد اســـمه في خبر 
عـــن معـــرض اســـتعادي ُيقام تكرميـــا له أو 
اســـتحضارا لتجربتـــه التي هـــي واحدة من 
أجمـــل مغامـــرات الفن احلديث فـــي تونس. 
فالرجل هو ابن عصر مختلف، كان فيه الفنان 
ســـّيد فّنه، يصنع حتوالته األسلوبية وفق ما 

يشاء ويلتقط موضوعاته من الهامش.
موهبة التركي تتجلى في كثرة األســــاليب 
الفنية التي أجنز من خاللها رسومه وتنّوعها، 
فلــــم يكن يهمه أن تكــــون بصمته واضحة من 
خالل أسلوب فني بعينه، بقدر ما كان ُيخضع 

األساليب لبصمته املميزة.

سطوح وموسيقى

كان انتقالــــه مــــن أســــلوب إلى آخــــر يتم 
بسالســــة وخفة، فكان كل ما فعله يشير إليه، 
رســــاما ال يكترث إال بطريقته الشــــخصية في 
النظــــر إلى احليــــاة ومن بعدها إلى الرســــم. 

وهي طريقة اتسمت بسالمها الداخلي.
تركت أسفاره أثرا قويا على مساره الفني. 
عن طريقها تعرف التركي على فناني احلداثة 
الفنيــــة في أوروبا وأميــــركا ولم يكتف برؤية 
أعمالهــــم فــــي املتاحــــف وصــــاالت العروض 

الفنيــــة. حشــــد من األصدقــــاء كان قــــد زوده 
بذكريــــات ال ميكنه نســــيانها ألنهــــا امتزجت 

بعامله الفني.
لم يخف تأثره باآلخرين ألن ذلك التأثير لم 
يخفــــه حني وجد فيه ينبوعا ال ينضب لإللهام 

واالبتكار.
الهــــادي التركي هو عميد الرســــامني في 

تونس، بل وفي العالم العربي أيضا.  
بدأ الهادي التركي حياته العملية رســــاما 
وعامال في معصرة زيتون في ســــن مبكرة من 
حياته. كان على الرســــام املولود عام 1922 أن 
يعيل عائلة كبيرة بعد وفاة والده، وفي الوقت 
نفســــه كان عليــــه أن يحضر إلقامــــة معرضه 
الشــــخصي األول عــــام 1942. عــــام 1951 بــــدأ 
دراسة الرســــم في أكادميية الغراند شوميير 
بباريس. وفي ســــنة 1956 حصــــل على منحة 
دراســــية من قبــــل أكادميية الفنــــون اجلميلة 
في روما، غير أن ســــفره إلى الواليات املتحدة 
(والية كولومبيا) عــــام 1959 قد نقله إلى عالم 
جديد، بســــبب ما أحدثه تعّرفه على األساليب 
األميركية اجلديدة في الفن من صدمة عميقة، 
جعلتــــه يعيد النظــــر في الكثير مــــن املفاهيم 
الفنيــــة التــــي كان يؤمــــن بهــــا أو التي كانت 

متاحة بالنسبة إليه.

التجريدي في حياته اليومية

 تعــــرف التركــــي على رســــوم جاكســــون 
بولــــوك ووليــــام دي كوننــــغ ومــــارك روثكو. 
بولــــوك بتجربة الرســــم احلركــــي كان األكثر 
تأثيرا عليه. امتد ذلك التأثير حتى سنة 1963، 
حينها اكتشــــف التركي أن مزاجه املتوسطي 
لم يكن لينسجم مع حركية بولوك القلقة التي 
أربكتــــه، وهو ما شــــجعه علــــى االنتقال إلى 
روثكو، الرسام من أصل ليتواني والذي كانت 
جتريديتــــه مطلقة ومضللة فــــي هدوئها. كان 
الرسام التونســــي رقيقا مثل روثكو، غير أنه 

تأثر أيضا يومها مبارك توبي.
حني عــــاد التركي إلى تونــــس كان جنيب 
بلخوجة قد ســــبقه إلى التجريد. ومع ذلك فإن 
جتربته في التجريد والتي اســــتمرت عشرين 
ســــنة كانــــت مميزة مــــن خــــالل تأثيرها على 
أجيال من الرســــامني. محاكاة روثكو قد أدت 
خدمــــة كبيرة للفن احلديث في تونس. شــــيء 
من الهندســــية الشعرية اســــتطاع أن يخلخل 
القواعــــد الفنية التــــي كانت مكّرســــة يومها 
فــــي تونس. لم تصل جتريديتــــه الغنائية إلى 

املنطقة التي تسمح بالزخرفة وهو ما حفظها 
بعيدا عن تأثيرات الدعاية احمللية.

كانــــت املوســــيقى التي تنبعــــث من حتت 
طبقــــات من األصبــــاغ في لوحاته هي أشــــبه 
بالذكــــر الصوفي الذي يتكرر من غير أن يكرر 

إيقاعه.    
لــــم يكن الهادي التركي مجرد جســــر عبر 
عليه مفهوم آخــــر للحداثة الفنية إلى تونس، 
هو املفهوم األميركي، وهو مفهوم كان صادما 
بالنســــبة إلى فنانــــني كانوا قــــد توقفوا عند 
حــــدود ما كان شــــائعا في باريــــس من معان 

للحداثة الفنية.

مــــا فعله الهــــادي التركي لــــم يفعله فنان 
عربي قبله. لقد كّرس حياته من أجل االنفتاح 
بالفــــن التونســــي على ذلك الغــــرب الذي يقع 
وراء األطلســــي. لذلــــك فــــإن محاكمــــة جتربة 
التركــــي بأدوات معاصرة قد تفســــد القياس، 
فالرجــــل كان رائدا فــــي كل املقاييس النقدية. 
سبقه العراقي أكرم شــــكري في التعرف على 
جتربــــة جاكســــون بولوك غير أن شــــكري لم 
ينتج إال نســــخا شــــبحية من أعمــــال بولوك. 
تفاعــــل التركــــي مع جتربة بولــــوك مبا جعله 
قــــادرا على اخلــــروج بنتائج فنيــــة هي ثمرة 
املفهوم احلركي وليســــت استنساخا لرسوم 
بولوك. ومع ذلك فقد كان التركي حريصا على 
أن يرعــــى موهبته بطريقــــة تقليدية. لم يكّف 
الهادي التركي يوما عن الرسم التقليدي، كما 
لو أنه يستعيد درســــه األول فيه. كان يخطط 
كل ما يراه من مشــــاهد يومية، بطريقة طالب 
املدارس الفنية. كانت تلك املشاهد املستعارة 
من احلياة املباشــــرة تغني خيال رسومه، إذ 
تزّودها مبشــــاعر طازجة وقوية في تعبيرها. 

لذلــــك لم يكن جتريــــد التركــــي حياديا. كانت 
لوحاتــــه تفيــــض بعاطفة، هي فــــي حقيقتها 
خالصة جوالتــــه بني األزقة التونســــية وبني 
الوجــــوه واملشــــاهد. معّلم الرســــم في أقصى 
جتلياتــــه التجريديــــة كان يتعلم مــــن الواقع 

الطريقة التي يربي من خاللها خياله.
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فاروق يوسف

الهادي التركي

فنان الحداثة األول في تونس

استعادة الحياة باعتبارها نوعا من الفن
} ”احلياة أعمق وأبعد من الصورة، أرســــم، 
وأواصل الرســــم، لكن بلغة جديدة. ســــأرجع 
بلوحة ليســــت كاألخريــــات، مائيــــة، رائعة، 
غريبة، جميلة كحــــب جديد، والدة أول لوحة 
جتريديــــة لــــي“. هذا ما كتبه الفنــــان بعد أن 
أجنز أول لوحــــة جتريدية وهو يقف بالقرب 

من شالالت نياغارا.
وإذا ما كان التركي قد رسم أكثر من ألف 
لوحــــة فإن تلك اللوحة كانت أشــــبه باحلدث 
الذي عّلمه أن يكون سعيدا بكل لوحة جديدة 
يرسمها، ســــعادته باحلياة التي وهبته حب 
الناس الذين عاد إليهــــم بعد رحلة جتريدية 

غمرته بصفاء كائناتها.
املدهش في هذا الرسام أن عامله التجريبي 
كان يتســــع في استمرار لينفتح على جتارب 
فنية، تبدو من اخلارج وكأن بعضها يناقض 

البعض اآلخر.
لم يكــــن أحد يتوقــــع أن يطــــوي الهادي 
التركــــي صفحته التجريدية ليكمل مســــيرته 
الفنية تشخيصيا. غير أن الفنان الذي ُعرف 
بقدرتــــه الفائقة على صنــــع املفاجآت فعلها 
كما لــــو كان ينتقل بخفة من غرفة إلى أخرى 
في املنزل نفسه. وقد يكون ذلك املجاز شديد 
الدقة في وصف احلالة التي عاشها التركي.

لقــــد عمل الرجل علــــى أن يهب جتريديته 
طابعــــا تأمليــــا وهو ما اســــتمده من عالقته 
العميقة بالتصوف اإلسالمي. أما حني انتقل 
إلى األســــلوب التشــــخيصي فقد كان كما لو 
أنه يســــتخرج املشــــاهد الواقعية التي صار 

يرسمها من عامله التجريدي.
احلياة كمــــا ألفهــــا، هي الصيغــــة التي 
اســــتعادها الهادي التركي وهو يرسم واقع 
الناس وبيئتهم الشــــعبية ومالمح وجوههم 
وحركاتهــــم وتفاصيــــل حياتهم. لــــم يكن في 
وهو  حاجة إلى أن يقول ”كانوا هناك دائما“ 
يشــــير إلى ســــطوح لوحاته التجريدية. فَمن 
يتأمل تلك اللوحات بعمق ال بد أن يعثر على 
شــــيء من احلياة اليومية للنــــاس العاديني 

الذين عرفهم الفنان في بالده.
بالنســــبة إلــــى الهادي التركــــي فإن الفن 
يســــبق احلياة. معادلة حــــرص الفنان على 
أن يغنيها بكشــــوفاته البصرية التي شكلت 
حلقات في سلسلة طويلة، بدأت بوعي شقي 
مبكــــر لتنتهي إلى أن يســــتعيد املــــرء مكانه 
األصلي، كائنا يســــتند إلى تــــراث عريق في 

خصوصيته.
لم يفارق الهــــادي التركي في كل ما فعله 
تونسيته. شغفه التجريبي الذي دفعه إلى أن 
يلتقــــط كل ما يراه بعني احملب العاشــــق كان 
يقوده في الوقت نفســــه إلــــى مصادر إلهامه 

اجلمالي األصلية.  

الهادي التركي يبدو رائدا في كل 

املقاييس النقدية. فعل ما لم يفعله 

أي فنان عربي قبله. مكرسا حياته من 

أجل االنفتاح بالفن التونسي على ذلك 

الغرب الذي يقع وراء األطلسي

الحياة كما ألفها، هي الصيغة التي 

استعادها الهادي التركي وهو يرسم 

واقع الناس وبيئتهم الشعبية ومالمح 

وجوههم وحركاتهم وتفاصيل 

حياتهم. لم يكن في حاجة إلى أن 

يقول {كانوا هناك دائما} وهو يشير 

إلى سطوح لوحاته التجريدية

محاكمة تجربة التركي بأدوات معاصرة 

تفسد القياس. فهو لم يكن مجرد 

جسر عبر عليه مفهوم آخر للحداثة 

الفنية إلى تونس، هو املفهوم 

األميركي، وهو مفهوم كان صادما 

بالنسبة إلى فنانني كانوا قد توقفوا 

عند حدود ما كان شائعا في باريس من 

معان للحداثة الفنية

صوفي أساليبه الفنية كانت تتبعه



} الكتابـــة عـــن الثقافة في لبنـــان باتت عمال 
مـــن أعمال الذاكـــرة، حيث يجد المرء نفســـه 
في إحالة دائمة إلى ماض لم يكن مشـــاركا في 
صناعته، أو موجودا خالل سريانه وحضوره. 
لـــم تعد الثقافة في لبنان فعال حيا انســـيابيا 
وجاريا بل سياقا من سياقات العادة والتكرار 
الـــذي يطمح إلى إعادة إنتاج ما يكرر بشـــكل 
حرفي، يصفه الفيلسوف الفرنسي دولوز بأنه 
الجامع المشترك بين كل األصوليات. ربما هنا 
تحديـــدا يكمن الخطر الذي يصيب الثقافة في 
لبنان والتي صارت، تحت سلطة المهرجانات 
واالحتفائيـــات الطامحة إلى نيل مجد التكرار 
الحرفـــي، فعـــال ينتمي إلى حيـــز األصوليات 
الجامدة والحبلى بالتعصـــب والتحجر. هذا 
المعنـــى يناقـــض تماما بنيـــة الثقافة التي ال 
تحتمـــل الركود والتوّقـــف والجمود، بل تحيا 
فقط في حالة الســـيالن، والفـــوران، والغليان 
والتفاعـــل. لم تغب المهرجانات عن لبنان هذا 
العام على الرغم من كل المشاكل االقتصادية، 
والصراعات السياسية، واألزمات التي تحيط 
به مـــن كل حدب وصوب، بل بـــدت وكأنها قد 
عرفت انتعاشـــا وبعثا، لم يكن في واقع األمر 

إال تكرارا على تكرار.

مهرجانات مسيسة

الجديـــر بالذكـــر أن المهرجانات ال تخرج 
في واقـــع إدارتها وتنظيمها عـــن االصطفاف 
السياسي الذي يطبع البالد، وال تؤسس لحالة 
ال تربطهـــا صـــالت بالتقســـيمات المناطقية 
والطائفيـــة، ال بل  علـــى العكس من ذلك، تتبع 
المهرجـــان في كل تفاصيلها لتلك الســـلطات، 
وتنطق باسمها، وتعّبر عن مزاجها وأهوائها 

في كل التفاصيل المرتبطة بها.
وضيوفهـــا  مهرجاناتهـــا  منطقـــة  لـــكل 
وخياراتهـــا التي باتت شـــبه دائمة ومتوقعة، 
ال تجديد فيهـــا وال مغامـــرات، وال خروج عن 
اإليقاع المقبول والمتفق عليه مســـبقا، والذي 

يرسمه رقباء من خارج عالم الثقافة والفن.
مهرجانـــات بعلبـــك احتضنت هـــذا العام 
عرض“إلـــك يا بعلبك“ الـــذي يتألف من عرض 

مسرحي غنائي من إخراج نبيل األظن.
العرض قـــدم على أدراج معبـــد باخوس، 
وهـــو يتألـــف من توليفة موســـيقية شـــعرية 
غنائية، تآخت فيها نصوص صالح ســـتيتية، 
ناديـــا تويني، طالل حيـــدر، أدونيـــس، أيتل 
عدنـــان، لميس مخلوف ووجـــدي معوض، مع 
موسيقى عبدالرحمن الباشا وبشارة الخوري 
وغدي الرحباني وناجي حكيم ومرسيل خليفة 

وإبراهيم معلوف وغبريال يارد وزاد ملتقى.
شـــهد العام عـــودة إطالق مهرجـــان األرز 
الـــذي توقف منـــذ فترة طويلـــة، حيث أطلقت 

عقيلـــة رئيس حزب القـــوات اللبنانية النائب 
ســـتريدا جعجع هذا المهرجان من جديد، عبر 
حفالت غنائية رومنســـية أحياها النجم وائل 
كفوري والنجمة إليســـا. انضمت منطقة عكار 
هـــذا العام إلـــى خريطة المناطـــق التي تنظم 
فيها مهرجانات فنية، حيث تم تنظيم مهرجان 
فني ضخم، شـــارك فيه خمســـة آالف شخص 

أحياه  كذلك النجم وائل كفوري.

يال عقبالكن

حال الســـينما في لبنان عـــام 2015 لم يكن 
مختلفا عـــن الوضع الثقافي العـــام المتردي، 
فقد قدمت مجموعـــة أفالم تنتمي في معظمها 
إلـــى عالـــم الســـينما التجارية حيث يســـود 
االستســـهال والتســـطيح والرغبة في تحقيق 

الربح المادي السريع.
الالفـــت أن جل هـــذه األعمال اســـتطاعت 
تحقيق نســـب مشـــاهدة عالية على الرغم من 
كل الخلل الفني والتقني واإلخراجي، وضعف 
الســـيناريو والحبكـــة، ما ســـمح لمخرجيها 
ومنتجيهـــا بالدفـــاع عن أنفســـهم ضد موجة 
النقد التـــي طالتهم من النقاد الســـينمائيين، 
واالدعاء بأنهم يســـتحقون المديح والثناء ال 

النقد، ألنهم أحيوا السينما اللبنانية.
أبـــرز االفالم  اللبنانية التـــي عرضت عام 
2015 هي فيلـــم ”يال عقبالكن“ من إخراج إيلي 
خليفة وكتابة نبـــال عرقجي وبطولة ندى أبو 

فرحات، مروة خليل، دارين حمزة.
فيلـــم ”فيتاميـــن“ مـــن إخراج إيلـــي . ف. 
حبيـــب، وبطولة كارلوس عـــازار، وماغي أبو 
غصن، إضافة إلى مشـــاركة النجمة الســـورية 

شكران مرتجى.
فيلم ”شـــي يـــوم رح فل“ من إخـــراج ليال 
راجحة وبطولة عادل كـــرم، لورين قديح، بيار 

داغر، جوي كرم.
فيلم ”باباراتزي“ من إخراج سعد هنداوي 
بطولـــة المغني اللبناني رامي عياش، والنجم 
المصري عزت أبو عـــوف، والممثلة المصرية 
إيمـــان عاصي. الفيلم اللبنانـــي الوحيد الذي 
نجا مـــن تهمة االبتـــذال والســـطحية وغياب 
وركاكـــة  واإلخراجيـــة  التصويريـــة  الرؤيـــة 
الســـيناريو والحبكة والحوار كان فيلم ”فيلم 

كتير كبير“ للمخرج ميرجان بو شعيا.

ثقافة حزب الله

مـــن األحداث الثقافية التـــي تتكرر كل عام 
في لبنان معرض الكتاب العربي  الذي انطلق 
هـــذا العام فـــي دورته الـ59. شـــاركت في هذه 
الدورة من المعرض مئة وســـبعون دار نشـــر 
لبنانية وسبعون دار نشر عربية، كما شاركت 
فـــي المعرض ســـت دول عربية هـــي: المملكة 
العربية السعودية، دولة الكويت، الجمهورية 
الليبية، دولة فلسطين، ســـلطنة عمان إضافة 
إلى لبنان. شـــاركت الصين بدار نشـــر رسمية 

واحدة، وتركيا بثالث دور نشـــر. اشتركت في 
المعـــرض أربع جامعات لبنانيـــة هي جامعة 
البلمنـــد، جامعة الكســـليك، جامعـــة اللويزة، 
الجامعـــة اللبنانيـــة، وامتـــد المعـــرض على 

مساحة تقدر بحوالي عشرة آالف متر مربع.
كان من الالفت هذا العام أن المعرض شهد 
انتعاشـــا في حجم المبيعـــات في تناقض مع 

ترّدي وضع الكتاب بشكل عام.
كتاب الممانع ســـامي كليب ”األســـد بين 
الرحيـــل والتدمير الممنهـــج“ والذي ال يصدر 
في طبعته األولى قائمة المبيعات، ولم نعرف 
إذا كان احتـــل قائمة المبيعـــات ككل أّم احتل 

قائمة مبيعات الكتب السياسية فقط.
ال تكمن المشـــكلة في هذا الجانب وحسب 
حيث أن شـــراء كتاب مـــا وخصوصا الكتاب 
السياســـي، ال يعكـــس رغبة معرفيـــة تتصل 
بســـياق ثقافـــي ارتفـــاع المبيعات فـــي هذه 
النســـخة من المعرض، الذي كان عائدا بشكل 
خاص إلى ارتفاع مبيعات الكتب السياســـية، 

عكس انتماء حزبيا وموقفا سياسيا.
لعّل فريـــق الممانعـــة هو األكثر نشـــاطا 
في هذا المجال واألكثر تجييشـــا وقدرة على 

التعبئـــة، حيث احتلت الكتـــب التي يصدرها 
المنتمـــون إليه قائمة المبيعات، ليس في هذا 
العام وحسب، ولكن في األعوام السابقة كذلك. 
كان كتـــاب نائـــب حزب الله حســـن فضل الله 
”حزب الله والدولة في لبنـــان“ قد احتل قائمة 
مبيعات الكتب السياســـية لعام 2014، كما أن 
كتـــاب الممانع أنيس النقـــاش“ الكونفدرالية 
المشـــرقية“ الصادر عن مكتبة بيســـان، احتل 
هـــذا العـــام المرتبة الثانية فـــي قائمة الكتب 

السياسية األكثر مبيعا.

حكم إعدام

يبقى أن المشـــهد األكثر فظاظـــة وإيالما 
فـــي الســـاحة الثقافيـــة لعـــام 2015، هو حكم 
اإلعـــدام الذي صـــدر في حق أعـــرق المالحق 
الثقافيـــة في الصحافـــة اللبنانية، حيث غاب 
ملحق نوافذ في جريدة المســـتقبل، وتاله في 
الغياب الملحق األكثر شهرة في لبنان والعالم 

العربي، أي الملحق الثقافي لجريدة النهار.

* كاتب من لبنان

} لم يختلف عام 2015 عن ســـتة أو ســـبعة أو 
عشـــرة أعوام ســـبقته فـــي حلقـــة متصلة من 
االنحدار الذي بصم الحيـــاة العربية بزواياها 
المرافـــق  وطالـــت  واالجتماعيـــة  السياســـية 
الثقافية التي نعتبرها آخر المصّدات المحتملة 
إليقـــاف التداعيات الكبرى التي شـــّلت الوطن 
العربي وأوقفته عند حافة هاوية قد تكون باتت 

متوقعة إلى حّد كبير.
مراجعة الذات الثقافيـــة في وعيها الجديد 
بـــه  تقـــوم  وال  اســـتطالعات  تحـــّدده  ال  أمـــر 
مؤسسات ثقافية وأدبية وأكاديمية، فكل شيء 
ارتبط قسرا بالسياســـة، بوصفه مفهوما عاما 
مؤثـــرا، والمنجز الفـــردي يحـــاول أن يخترق 
هذه الذات التي شـــكلتها ظروف ما بعد الربيع 
العربي األســـود الـــذي هيمنت عليه الســـلفية 
الجاهليـــة، حتى يؤســـس ألصـــوات متباعدة 
لعلهـــا تصل إلـــى العربي المتشـــظي بحروب 
الطوائـــف وهجرات الغـــرق وتهجير الذات من 
داخلهـــا وكســـر إيقاعاتها نفســـيا واجتماعيا 
واقتصاديـــا. لكن الفرديـــة في البـــث الثقافي 
العـــام محدودة اإلمكانيات وتحتاج إلى عوامل 
متضافرة تشكل ضفيرة من األسس العميقة في 
إنشـــاء وبناء وعي جماعي- ثقافي يستطيع أن 
يخلق جسور منيعة لتمرير الوعي المضاد على 

خلفياته وأيديولوجياته المحبطة والمتخلفة.
هنـــا ال يمكن تشـــكيل صـــورة متكاملة عن 

ظاهـــرة أو ظواهـــر ثقافية عربية، لكن نشـــير 
إلى معطيات ملموســـة أبرزها شـــيوع الصوت 
الثقافي على منابـــر التواصل االجتماعي التي 
خرقـــت الكثيـــر من المحظـــورات السياســـية 
وتهشيم صورة التابوات اإلسالموية المتخلفة 
التي ترافق ظهورها البـــارز مع ثورات الربيع 
العربي الدموية، لذلك نجد عددا كبيرا من األدباء 
والمثقفين اســـتغنوا عـــن الصحف والمجالت 
وأنشـــأوا صفحات فيسبوكية لمخاطبة القارئ 
المتـــواري خلف هـــذه الصفحات فـــي محاولة 
إيجاد منـــاخ اجتماعي- ثقافـــي للوصول إلى 
عقليـــة العربي المنشـــطر بين تيـــارات فكرية 

وجدت ساحاتها في كل مكان.
الكتابات الفكرية التي أنتجتها الســـنوات 
الماضيـــة لمحاربة التطـــرف واإلرهاب ظاهرة 
تســـتوقف القـــارئ وتجتذبه وتشـــيع فيه روح 
التفاؤل من أن هناك َمن يواجه الحياة السوداء 
بالحياة البيضاء المجردة من العنف بتاريخية 
الثقافـــة وجمالهـــا ومعطياتهـــا الحقيقيـــة ال 
المزيفة، ليبدد أحالما مريضة تقودها جماعات 
ودول حاضنـــة وصانعـــة وممولـــة لإلرهـــاب، 
وليفضـــح كهنـــة التاريخ بأفكارهـــم المريضة 

الخارجة من صحارى العزلة اليتيمة.
لهذا فإن هذا العام شهد شيئا ما من أسئلة 
المجتمـــع في كيفية محاربة األفـــكار الظالمية 
لواقـــع عربـــي ال  جديـــدة  مناخـــات  وتهيئـــة 
يخضع البتزازات السلفية وأفكارها المنحرفة 
التـــي تريد أن تفـــرض قاموســـها البالي على 
المجتمعـــات العربية كمهيمن يخترق النســـق 

الثقافي العربي العام.

وإذا ما كانت الثقافة بشـــقها الفكري الذي 
أنتج قســـما منها عام 2015 لمواجهة التصحر 
الفكـــري اإلرهابي، فإن الثقافة العربية بشـــقها 
اإلبداعـــي، شـــعرا وقصـــة ورواية ومســـرحا 
وفنونا تشكيلية وســـينما، تفاوتت في العطاء 
والتحديث؛ فعلى الصعيد  والتجديد  واالبتكار 
الشـــعري ال أعتقـــد أن هناك شـــيئا قد حدث ال 
ســـيما وأن الشـــعر بشـــكل عام يتراجـــع أمام 
الســـرد العربي الهائل الذي فرض واقعه بقوة 
مـــع تحفظاتنا علـــى الكّم الكبير الـــذي قرأناه. 
ونعتقد دائما أن الجوائز العربية التي تتبناها 
دول خليجية أســـهمت إلى حـــّد كبير في إبراز 
هذا اللون الســـردي باحتضانه وتقييمه ماديا 
ومعنويا، وال ســـيما جائزة البوكر العربية في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة وجائزة كتارا 
القطرية، وأخيرا جائزة ملتقى القصة القصيرة 

في دولة الكويت.
يعد الســـرد الروائي العربي هو األبرز عام 
2015 وأظنه سيبقى في السنوات التالية كأحد 
مهيمنـــات الثقافة العربية فـــي واقعها الجديد 
ونعتقـــد أن لجائزة بوكر العربيـــة فضلها في 
تقدير هذا الفن وإشـــاعته عالميا، على أن تؤكد 
مســـابقة كتـــارا في دوراتها الالحقـــة مثل هذا 
التعزيز بإبـــراز األصوات الجديـــدة وإلحاقها 
بميدان الســـرد العربـــي احتضانـــا واهتماما 

وشيوعا وترجمة.
لكن ال توجد أســـماء ســـردية عربية محددة 
يمكـــن أن نتوقـــف عندها إال قلـــة قليلة ال تزال 
تواصـــل عطاءها كالجزائري واســـيني األعرج 
والســـوداني أمير تاج السر والمصري يوسف 

زيـــدان والعراقـــي علي بـــدر والكويتي ســـعد 
السنعوســـي والجزائريـــة أحالم مســـتغانمي 
برومانســـياتها التي تســـتدرج فئة معينة من 

القّراء، وغيرهم من األسماء القليلة.
ويوجـــد اليوم في العراق كذلـــك مّد روائي 
الفـــت لألنظار لكنه كـــّم كبير لم يفـــرز نماذجه 
المتميـــزة بعُد، وهو مّد نهض بعد ســـنة 2003 
بطريقـــة جماعية ســـاهم فيها الشـــعراء أيضا 
تحـــت غطاء إن عصـــر الرواية يبيـــح للجميع 
الكتابة فيها، وهي ظاهـــرة صحية في العموم 
خرجـــت من معطـــف الحرب أيضا وســـتتبلور 
تلقائيـــا مع الوقت لتفتح أفق الســـرد العراقي 

بأسئلة فنية كثيرة.
أمـــا التجربـــة المســـرحية والســـينمائية 
العربية فلم نّطلع عليها هذه الســـنة ألســـباب 
القطيعـــة الفعلية التي تســـببت فيها الحروب 
المحليـــة الطائشـــة، ومثلهـــا نشـــاطات الفن 
التشـــكيلي وغيره من الفنـــون المحايثة التي 
غّطت عليها الكتب الفكرية المنشـــغلة بمالحقة 

ظواهر التكفير واإلرهاب.
الخالصة أنه في عموم ثقافة 2015 العربية 
ثمة أسئلة فكرية كثيرة وكبيرة لكنها ال توازي 
المتغيرات الحقيقية التي أحدثتها الصراعات 
السياســـية والطائفية والعســـكرية المحتدمة 
فـــي أرجاء متفرقـــة من الســـاحة العربية، وما 
ظهـــر من نتاج فكري يعتبـــر ردود فعل طبيعية 
ألفـــكار تنويرية تحاول أن تواجه حجم الكارثة 

الحقيقية التي وقعت في السنوات األخيرة.

* روائي من العراق

} ليـــس ثمة مراجعـــات نقديـــة صارمة 
ألوضاع الثقافة العربية الهشة، باستثناء 
الفكريـــة  ”الجديـــد“  مجلـــة  مراجعـــات 
واستفتاءاتها، وما تنشره مجلة البحرين 
الثقافية ولم تصدر عن المستوى العربي 
العام أية محـــاوالت لمراجعـــة المواقف 
لتفحص وعي الثقافة العربية بل إن هناك 
على النقيـــض إيغاال في تجاهل محفزات 
الوعـــي في المنظـــور الثقـافـــي العـربي 

العام.
ولعل أبرز الظواهر الثقافية هذا العام 
هي حمى الجوائـــز المخصصة للرواية، 
والتي تصاعدت وشكلت ظاهرة تنافسية 
أفضت إلى مضاعفة الروايات المنشورة، 
وهي ظاهرة جيدة شـــرط أن تراعى فيها 
المـــروءة والمســـتوى اإلبداعـــي الراقي 
وما تضيفه الرواية بعيـــدا عن المحاباة 
والتواطـــؤات المختلفة، وهـــي الظاهرة 
التي أثارت ســـجاالت كثيرة حول قيمتها 
وجدواها والمالبســـات التي أحاطت وال 

تزال تحيط بها.
ولكـــن بخـــالف ذلـك ليـس مـــن جديد 
بقــــادر علـــى مـواجهــــة الخــــراب الـذي 
يجعـل الثقافة العربية تتآكل، باســـتثناء 
ومـراجعـاتهـا  صدور مجلــــة ”الجديــــد“ 

الشجـاعـة.
ومن ناحية كتابة المرأة، هناك حصة 
منظـــورة لـــألدب النســـوي بخاصة على 
مستوى الجوائز، لكنها ليست بالمستوى 
المرموق الذي نطمـــح إليه فثمة تلفيقات 
كثيـــرة إلبراز نتاج ركيك وهزيل تكرســـه 
بعض الجوائز وشـــبكة العالقات العامة، 
ولـــم أقع علـــى عمل مثيـــر لالنتباه خالل 

العام الذي نودعه…
ولـــو أردت أن أختـــار أفضل مـا قرأت 
هـذا العام 2015، أختـار روايـة ”متتــاليـة 
فرنســـيـة“ إليـرين نميـروفســـكي وروايـة 
لعبــدالخـالـــق  الحـزيـــن“  بابـــا  ”علـــي 

الركابي. 
أما في الفكـــر فكتاب ”الـــذات تصف 
نفســـها“ لجوديـــت بتلـــر، وكتـــاب ”حلم 
السيرة الذاتية لكولن ويلسون،  غاية ما“ 
والـــذي قرأتـــه بلغتـــه اإلنكليزيـــة وقـــد 
ســـحرني بجدتـــه وطروحاتـــه األصيلـــة 
وقمت بترجمته إلى العربية، وصـدر هـذا 

العام. 
كمـــا قـــرأت كتابـــا باإلنكليزيـــة هـــو 
قصيـــرة“،  مقدمـــة  الحديثـــة:  ”الروايـــة 
وألهميتـــه في المكتبـــة العربية وتصديه 
لمتابعـــة تطـــور الروايـــة وانشـــغاالتها 
عمدت إلـــى ترجمته وقد صـــدر عن ”دار 
المدى“ هذه األيام بعنوان ”تطور الرواية 

الحديثة“.
أخيرا، أعكف حاليا على قراءة سلسلة 
باللغة اإلنكليزية في شـــتى الموضوعات 
األدبيـــة من مقدمات جامعـــة كمبردج في 
موضوعات شـــتى ومنها ”مقدمة كمبردج 
للمؤلفة مارينا ماك كي،  في فن الروايـــة“ 
و”مقدمـــة كمبردج فـــي الروايـــة ما بعد 
الحداثية“ لبران نيكول، و”مقدمة كمبردج 
للمؤلفة لين  لآلداب ما بعـــد الكولنيالية“ 

إينيس. 
كما أنـــي أقرأ اآلن فصوال منتخبة من 
كتاب ”أفالطون في عصر غوغل: األسباب 
باللغة  الكامنة وراء عدم موت الفلســـفة“ 
ريبيكا  الفيلســـوفة  للروائية  اإلنكليزيـــة 

غولدشتاين.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان
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رثاء ميت ال يكف عن الموت

عام إعدام المالحق الثقافية في لبنان 

أسئلة كبيرة

قرأت وترجمت 

هذا العام

الثقافي

شادي عالء الدين

وارد بدر السالم

لطفية الدليمي

الرسوم من الفنان بهرام حاجو

أبرز الظواهر الثقافية 

هذا العام هي حمى الجوائز 

املخصصة للرواية، والتي 

تصاعدت وشكلت ظاهرة 

تنافسية أفضت إلى مضاعفة 

الروايات املنشورة

حصاد األدب والفكر والفن
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كتاب وشعراء ومفكرون يستقبلون باألسئلة سنة أخرى مشتعلة 
السؤال عن أسباب عزلة المثقف عن الناس مازال قائما

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥

لم ينقطع اجلدل في العالم العربي منذ أن هّبت نســــــائم الربيع العربي من تونس، حول أهمية احلديث عن الثقافي والسياســــــي وعملية 
النهوض الدميقراطي في هذه املجتمعات. ويجمع عدد من األدباء والكتاب واملثقفني العرب على أن ما تشــــــهده بلدانهم اليوم ســــــاهم في 
إبعاد املثقف وتهميشــــــه وإقصائه عن صناعة القرار والتخطيط ملستقبل أوطانهم وتنميتها، ما جعل الثقافة العربية بالعراء بعد أن تخّلت 
الدولة واملؤسسة الثقافية الرسمية عنها بحجج نابعة من رؤى إقصائية. وخالل السنوات اخلمس املاضية عرف املشهد الثقافي العربي 
تراجعا ال ميكن إخفاؤه، ما ساهم في عزلة املثقف قسرا أحيانا وطواعية في أحيان أخرى. "العرب" وفي سلسلة استطالعاتها الثقافية 
التي تنجزها نهاية العام 2015 حتدثت مع عدد من املبدعني في مجاالت مختلفة ملعرفة مالمح املشهد الثقافي محليا وعربيا وعامليا هذا 
العام ملعرفة ما الذي أجنزته الثقافة العربية وبدا بارزا ومهما هذا العام مما هو منتظر منها؟ وما الذي قصرت هذه الثقافة عن إجنازه؟ 

وهل برزت محاوالت مراجعة، إعادة نظر مثال في وعي الثقافة العربية لذاتها بعد خمس سنوات من الربيع الدامي؟

أحمد الخميسي

} مـــن الصعوبة بمكان إصـــدار حكم على ما 
إن كانت الثقافـــة العربية إجماًال عّبرت أو لم 
تعّبر عـــن التقلبات السياســـية واالجتماعية 
في بلداننا، فالمشـــهد الثقافـــي العربي ليس 
مرئًيا فـــي اكتماله بســـبب غياب التنســـيق 
بيـــن األجهـــزة الثقافية العربيـــة واضطراب 
التواصـــل المنتظم بين المثقفين العرب. لكن 
من المؤكد بشكل عام أن أوطاننا ليست عقيمة 
وأن ثّمة كتاًبـــا ومثقفين هنا وهناك يحفرون 
في الصخر للتعبير عن جوهر ما يجري. ال بد 
أن هنـــاك محاوالت ما في مكان ما تنبعث من 
ضمائر حية، المشـــكلة أن تلك األعمال -التي 
نفترض وجودها- ليســـت مؤثـــرة، وال تمثل 
تياًرا قوًيا قادًرا علـــى بلورة وعي الجماهير 

في اتجاه واضح.
لقـــد ســـقطت المنطقـــة مـــن ناحيـــة بين 
ســـكاكين المخطط الخارجي لتقسيم وتفتيت 
وهدم الدول العربيـــة، ومن ناحية أخرى بين 
طبيعـــة نظـــم حاكمة ال تســـتطيع رد الهجمة 
االستعمارية ال على المستوى االقتصادي وال 

السياسي وال الثقافي بالطبع.

وخـــالل تلك األزمـــة التاريخيـــة الطاحنة 
يميل معظم المثقفين لتفسير ما يجري وليس 
لتغيير ما يحيط بنـــا، ويكاد يختفي لدينا ما 
يسمى ”المثقف العضوي“ أو سابًقا ”المثقف 
الملتـــزم“ أو ”الثـــوري“ تحـــت ركام عمليات 
التمويـــل األجنبيـــة للمراكـــز الثقافيـــة التي 
نجحت في شـــراء عقـــول ومواقف عدد ضخم 

من المثقفين.
ومع خطورة التعميم إال أن بوسعي القول 
إنه مـــا من عمل نظري، فكري، أو أدبي، الفت، 
بحيث يمكن القـــول إن الثقافة العربية عّبرت 

عن أوضاعنا بآالم المخاض وآمال الوالدة.
وأظن أن هناك جملة أســـباب أفضت إلى 
ذلـــك العجز عـــن التعبير فـــي مقدمتها غياب 
الرؤية واضطرابها، بل وسقوط األدب في فخ 
الشـــكالنية والذاتية وانفصالـــه منذ زمن عن 

قضايا المجتمع.
وباعتقـــادي المشـــروع الثقافـــي الوحيد 
الـــذي أعّده غاية في األهمية والكفيل بإحداث 
طفـــرة نوعيـــة في الثقافـــة هو محـــو األمية 
على مســـتوى العالم العربي. عندما كتب طه 
حســـين كتابه ”الثقافة المصرية“ قال بالنص 
”إن التعليم مســـتقر الثقافة“ أي أنه يستحيل 

الحديث عن أّي ثقافة في ظل األمية، إال إن كنا 
نتكلم عن ثقافة نخبة صغيرة تتداول أعمالها 
فيمـــا بينها، أما إذا قصدنـــا الثقافة بمعناها 

الواسع فنحن نتحدث عن محو األمية.
العـــام الماضـــي بلغت نســـبة األمية في 
الوطـــن العربي حوالـــي عشـــرين بالمئة من 
إجمالي الســـكان، وبلغ عدد األميين نحو مئة 
مليون نسمة، أي ثلث األمة العربية. وإن كان 
ثلث الشـــعب ال يســـتطيع القراءة وال الكتابة 
بالمعنى الحرفي فعن أّي ثقافة يدور الحديث؟

إذا أردنا أن يكون لنا مشـــروع ثقافي فال 
بد من محو األمية، ونشـــر التعليم، وإنشـــاء 
والتعليمية،  العلميـــة  التلفزيونية  القنـــوات 
لدينـــا راقصة في مصر اســـتطاعت فتح قناة 
تلفزيونية لحسابها، بينما ال تستطيع الدولة 
أن تنشـــئ قناة لتبســـط العلوم. في مثل هذه 
الحالـــة من األمية ال بد أن تســـود الخرافات، 
والضـــالالت، وتحريم الفن، وتجريم الشـــعر، 
واعتقـــال األدبـــاء، والتنكيل بهـــم. علينا أن 
نتعلم القراءة والكتابة لكي نسأل: ماذا نقرأ؟ 

وماذا نكتب؟

* كاتب من مصر

أحمد يماني

} إن حال الترجمة عموًما قد تحســـن تحسًنا 
ملحوًظا خالل الســـنوات الماضية حيث نجد 
مؤسسات عربية في عدة عواصم عربية تعنى 
بترجمة األعمال الفكريـــة واألدبية والعلمية. 
هذا التحّســـن يتبدى في زيادة عدد العناوين 
المترجمـــة إلـــى العربية وإن ظـــل العدد إلى 
اآلن بعيـــًدا عن المأمول في لغة من أهم لغات 
البشـــرية أال وهي العربية مقارنة بما يترجم 

في لغات أخرى أصغر.
أعتقـــد أن المشـــكل األساســـي يتمثل في 
التعامـــل مع مترجمين علـــى درجة كبيرة من 
االحترافية ومن ثّمة فـــإن إعداد المترجم هو 
حجر األســـاس في المسألة برمتها. المالحظ 
أن أغلب المترجمين، حتى وإن كانوا تخرجوا 
في كليات للترجمـــة، في حاجة إلى إعداد من 
نـــوع آخر بهـــدف تّمثل اللغـــات التي يترجم 
عنها، هذا التمثل هو تّمثل ثقافي باألســـاس 

وليـــس فقط لغوًيا، فغنّي عـــن القول إن اللغة 
هي ابنـــة حضارتها وثقافتها وعلى هذا فإنه 
ال بد من وجود مؤسســـات تعنى فقط بإعداد 
المترجـــم ونقله إلـــى البيئـــة الحاضنة للغة 
التـــي يترجم عنها، بعد ذلـــك ال بد من إيجاد 
صيغة كـــي يتمّكن المترجم من التفرغ لعمله، 
فالمعروف أن معظم المترجمين يشتغلون في 
أعمال أخرى كي يوفروا لقمة عيشهم. إضافة 
إلى أننا بحاجة إلى توسيع رقعة اللغات التي 
ننقـــل عنها وهذا يتطلب عمـــال أكبر يجب أن 

تقوم به جامعات ومعاهد عليا وخالفه.
وإذا كان الغـــرب قـــد أقـــام نهضتـــه على 
الترجمـــة وإذا كنـــا نحن قد دخلنـــا العصور 
الحديثـــة بفضـــل الترجمـــة فال بـــد أن يكون 
للمترجـــم لدينا قيمة أكبر مـــن قيمته الحالية 
والجوائـــز بالطبـــع تســـاهم فـــي تشـــجيع 
المترجم وعملـــه وإن كانت قليلة إلى اآلن في 
العالـــم العربـــي وأعتقد أنها ال بـــد أن تكون 

جوائز متخصصة.

أما عـــن ترجمة األدب العربـــي إلى لغات 
أخـــرى فيمكننـــي أن أتحـــدث عـــن الوضـــع 
فـــي أســـبانيا حيـــث أعيـــش وحيـــث معظم 
الترجمات هي مجهودات فردية لمســـتعربين 
ومســـتعربات وتأتي بعد ذلك مشـــكلة النشر 
حيث ال تهتم معظم دور النشـــر الهامة بطبع 
النتـــاج األدبي العربـــي إال فيما ندر. حّل هذه 
األمـــور يمكن أن يتم عبر إنشـــاء مؤسســـات 
عربية لترجمة األدب العربي إلى لغات أجنبية 
علـــى غرار ما يحدث في مؤسســـات الترجمة 
إلى العربية، تقوم هذه المؤسســـات بتمويل 
العملية كاملة من دفع أجور المترجمين ومن 
نشـــر الكتب ومن الترويج لألعمال المترجمة 
حتى نخـــرج من تلك الصـــورة النمطية التي 
يرى بها اآلخـــرون آدابنا كنوع من التلصص 
على مجتمعاتنا وليس أدًبا في حد ذاته، كما 

يحدث مع باقي آداب العالم الكبيرة.

* شاعر ومترجم من مصر مقيم في مدريد

أحمد سعيد نجم

} ال بأس بأن يضع المـــرء في زاوية الزاوية 
ًره  التي يكتبها عن العام المنصرم صورًة ُتذكَّ
بأنـــه لم يعد شـــاّبًا، وحـــّق له، علـــى هذا، أن 
يســـتعير، بحياء، قول الكاتـــب العظيم غوته 
في وصف الســـنوات األولى من القرن التاسع 
عشـــر ”أشُكُر الله، بأنني لســـت شاّبًا في مثل 
هذا العالم المضطرب، والذي انتهى كل شيء 

فيه إلى الخراب“.
واحزر ماذا. إننا، أيضًا، بال مكان، وما من 
نا إلى أرٍض بعينها، حتى لو كانت  خيوٍط تشدُّ
شبرًا من تراب، وهو األمر الذي يعني، أيضًا، 
أننا قـــد بتنا خـــارج الزمان، في عالـــٍم حّوَله 
اإلرهاُب والتكفيُر، بشـــّتى صورهما، إلى ُثقَب 

إبرة. وانُفذ منه إن استطعت. ولن تستطيع.
ومـــا تطرُحه األســـئلة، وما تطمـــُح له من 
إجابـــات أوســـع بكثير من حالـــة العزلة التي 
نعيشـــها. فهـــي تفتـــرض وضعًا نكـــون فيه 
جالســـين في مكاتبنا، نتابع، مـــن خلفها، كلَّ 
ر به أو نهجوه.  جديٍد في عالم االبداع كي ُنبشِّ
وهـــذه رفاهيٌة ال تمنحنا إياها أياُمنا الراهنة. 
ولن يمنحنا إياها مستقبلنا الذي بات معدودًا 
على أصابع اليد الواحدة، أو االثنتين بالكثير، 
هذا إن لم يتوقف فجأًة، وعلى نحٍو ال حول لنا 

فيه وال قّوة!
فاأليام التي قرأنا عنها، وكنا قد حســـبنا 
أنهـــا باتـــت برســـم الماضـــي، قـــد أصبحت 
حاضـــرًا، وأيُّ حاضـــٍر. حاضٌر بـــات حصوُل 

، أو وجبة  الواحد مّنا، فيه، على ســـريٍر خاصٍّ
طعام، أو ثياب عيـــدا، أو حتى الحصول على 
قبٍر، يتطّلُب أن تخاطر، أنت وعائُلتك، أي أغلى 
ما تملـــك، بركوب أعالي البحـــار، كي تعيش، 
هذا إن اســـتطعت أن تصل، في بالٍد قد تكون 
ألوالدك، أو قـــد ال تكون، ولكـــنَّ المهّم أنها، لن 

تكون لك أبدًا!
على أنني، ومن حيث المبدأ، لم أكن طوال 
ســـنّي عمـــري، مّمـــن يركضون بشـــغف، هنا 
وهنـــاك، لمالحقة كّل جديـــد. فاإلعجاب الذي 
يأخذ شـــكل إجماع كبير، قد يثير ارتيابي، مع 

احترامي الشديد لكل إبداع أيًا كان حقُله. 
ولقـــد حاولُت هـــذا الصيـــف أن أتابع ما 
اســـتجّد من روايات عربية، عبـــر قراءة رواية 
”الطليانـــي“، فوجدُت أنني قـــد أضعُت يومين 
متتاليين، كان يمكن أن أفعل فيهما شيئًا أكثر 

نفعًا!
ثم إّن اإلحاطة بكلِّ ما هنالك، أمٌر خارٌج عن 
طاقتنا، وطاقة الوضع الذي وضعتنا األحداث 
فيه. ومتابعة كل جديد هي، كما أرى، من شأن 
الصحـــف ووكاالت األنبـــاء. واألهـــم، من ذلك 
كله، أن نســـتطيع، كمبدعين، أن نمسك بروح 
العصـــر، الذي تصـــادف أن وِجْدنـــا فيه، وأن 

نكون أبناء نجباء له، فعًال وليس قوًال.
ومتى اســـتطعنا ذلك، فســـنقبض تلقائّيًا 
علـــى روح الِجـــّدة والحداثة، وعلـــى إمكانية 
إنتاجهمـــا، حتى لو أّدت بنا عزلتنا ألن نرتبك 
أمام ســـؤال بســـيط، كأن ُيَطلُب مّنا، مثًال، أن 
ُنعـــّدد أفضل الروايـــات العربية الصادرة عام 

2015. فطزاجـــة أّي إبـــداع، وِجّدته، ال تتأتيان 
ه من  فقـــط، من أن يكـــون العمُل قد خـــرج لتوِّ
المطبعـــة، بل من الكيفيـــة التي صيغ بها ذلك 
العمُل، وكيف اســـتفاد من اإلرث الذي ســـبقه، 
وأيـــن هي المواضع التي حاول فيها أن يكون 
جديـــدًا، وما الـــذي جعله يتفّوق على نفســـه 

وعلى اآلخرين.
وال ينبغي أن يكـــون إلحاح متابعة كل ما 
يصـــدر نابعًا من الرغبة فـــي التعّلم. فإْن كان 
التعلُّم هو المطلـــوب من أيِّ قراءة، فإنَّ رواية 
مثل ”الصخب والعنف“ تعّلمنا عن فّن الرواية 
أكثـــر بكثير من أّي عمل روائـــي جديد، عربيًا 

كان أم عالمّيًا.
فاإلبـــداع ليس مجرد مراكمـــة، بل إضافة. 
وشّتان بين المراكمة وبين اإلضافة. فالمراكمة 
تســـتلقي علـــى األرض، واإلضافـــة تأخذ لها 
مكانـــًا ثابتًا في قلب الُبنيـــة ذات الداللة. فما 
الذي ُأضيـــَف في العام الحالي، وما الذي كان 

مجّرد مراكمة؟
إنه ســـؤال صعٌب. بل صعٌب جّدًا. ســـؤاٌل 
قد يكـــون بمقـــدور النقـــاد اإلجابـــة عنه. أو 
ربما تتســـارع األحداث فتقوم بترحيلنا نحن 
وأســـئلتنا إلى األجيال القادمة. أما نحن، اآلن 
وهنا، فمن األفضل لنا إْن أردنا أن نأكل ثمارًا 
وُفســـًتقًا أن ”نزرع حديقتنا“، على حدِّ تعبير 
العظيـــم فولتير في ختام روايته المســـّماة “ 

كانديد“.

* كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

أحمد صالح الدين

} أشعر بالســـعادة لصدور ترجمة الدكتور 
أنور إبراهيم ”مذكرات زوجة دوستويفسكي“ 
عـــن ”المركز القومي للترجمـــة“، وهو كتاب 
عظيم القيمة يكشـــف عن الكثير من األسرار 
في حياة هذا الكاتب العظيم. كما كان إصدار 
”وثيقـــة الترجمة“ من خالل جريـــدة ”أخبار 
األدب“ حدًثـــا هاًما ألنهـــا احتوت على عالج 
لمشاكل هامة تعاني منها الترجمة على مدار 

سنوات طوال.
لقد أحدثت مشروعات الترجمة كـ”المركز 
و”سلســـلة الجوائـــز“  القومـــي للترجمـــة“ 
فـــي مصر، و”مشـــروع كلمة“ فـــي اإلمارات، 
إضافـــة إلـــى مشـــروعات الترجمـــة التـــي 
تبناهـــا ”المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
اآلداب“ فـــي الكويـــت، والمنظمـــة العربيـــة 
للترجمـــة في بيـــروت، نقلة نوعيـــة حقيقية 
فـــي مجـــال الترجمـــة علـــى مدار ســـنوات 
وجودها، وأضافت للمكتبـــة العربية العديد 
والعديـــد من الكتب الهامة التي وّســـعت من 
مســـاحة المعرفـــة المتاحة للقـــارئ العادي 
والمتخصص على الســـواء. طبًعا باإلضافة 
إلـــى الجهـــود المتميـــزة للمنظمـــة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة (األلكســـو) في هذا 

الصدد.
ولألسف ليس لديه إحصائيات كافية عن 
عـــدد الكتب الصـــادرة هذا العـــام، وهذه من 
المشـــكالت الحقيقية التي تواجه الباحثين 
فـــي محاولتهـــم لمعرفـــة األرقـــام الدقيقـــة 
لإلصـــدارات أو حتـــى العناويـــن، وهـــو ما 
يحدث مشـــكلة كبيـــرة نظًرا لتكـــرار ترجمة 
بعض الكتب أحياًنا، حتى في البلد الواحد. 
لكن من الطبيعي أن تؤثر الظروف السياسية 
واالقتصاديـــة التـــي مرت بهـــا المنطقة في 
الســـنوات األخيرة على مجهودات الترجمة. 
لكّني أالحظ اهتماًمـــا متزايًدا بالترجمة من 
قبل دور النشـــر الخاصة وهو من األشـــياء 

اإليجابيـــة التي أتمّنى أن تســـتمر. أما على 
المســـتوى الرســـمي، فهناك حالـــة اهتمام 
حقيقيـــة بالترجمـــة، وهنـــا بالطبـــع لـــدى 
الجهات الرسمية ميزة أنها غير هادفة للربح 
باألســـاس، وهي نقطة تتفوق فيها الجهات 

الرسمية في مقابل دور النشر الخاصة.
أما عـــن حـــال المترجمين فيمـــا يّتصل 
بحجـــم مكافـــآت جهودهم وتثمينهـــا، فهذه 
مشكلة حقيقية، وإن كان الوضع في التعامل 
مـــع بعض الجهات الرســـمية أفضـــل، نظًرا 
اللتزامهم بدفع مستحقات المترجم، ووضع 
أســـعار إلى حّد ما مناسبة لجهود المترجم. 
المشـــكلة الحقيقيـــة مع الجهات الرســـمية 
تتمثل فـــي تأخـــر المســـتحقات، وتأجيلها 

لحين االنتهاء من العمل. 
أما من ناحية دور النشر الخاصة، فليس 
هنـــاك قواعد محددة للتعامل مـــع المترجم، 
وإن كان هنـــاك البعض من دور النشـــر التي 
تتعامـــل باحترام وتقدير لجهـــود المترجم، 
فهناك البعض من دور النشـــر التي تستولي 
على حقوق المترجمين، أو تبخســـهم حقهم 
تماًما. وهذا يتطلب وضـــع ضوابط صارمة 
حتى ال تضيع الحقوق، وحتى نشجع المزيد 
من خّريجي أقســـام اللغات علـــى العمل في 

المجال.
وفيما يتعلق بالجوائز الثقافية الخاصة 
في مجـــال الترجمة، فالحقيقـــة أنا أؤمن أن 
األديـــب والمترجم يعمل بهـــذا المجال ألنه 
يحبـــه، والمبـــدع الحقيقـــي ال يشـــغل باله 
بالجوائـــز، الجائزة كلمة شـــكر لمبدع يقدم 
فًنـــا راقًيا، نقدمهـــا له تقديـــًرا على جهوده 
وكوســـيلة لمساعدته في بعض األحيان على 

استكمال مشروعه.
مـــن ناحية أخرى، تســـاعد الجوائز على 
توســـيع دائـــرة تواجد أّي مبـــدع في مجاله 
ومشاركته في الفعاليات االقليمية والدولية.

* كاتب ومترجم من مصر

مريم شريف

} لألســـف، لـــم أتابـــع ما صـــدر هـــذا العام 
مـــن دواويـــن شـــعرية، بمعنى آخـــر ال أتابع 
اإلصدارات، ولكن أتابع شعراء معينين وأقرأ 
لهـــم، مـــا قرأته فـــي العـــام 2015 ولفت نظري 
للشاعرة المغربية  ديوان ”ربع قرن من النظر“ 

سكينة حبيب الله. 
وبمـــا أن المغـــرب قـد حضر هنـــا، فال بّد 
مـن أن أذكـر الشـــاعـرين عبـدالرحيـم الصايل 
وســـعيـد البــــاز، لـم أقــــرأ لهمــــا مجموعات 

شـــعرية ولكـــن أتابــــع مــــا ينشـــرانـه علـــى 
الفيسبـوك، وهمـا من األسماء القوية في 2015 

وقبلها.
الشـــاعر األردني عبدالله أبوبكر،  وأرشح 
الذي حصل علـــى جوائز عـــّدة آخرها جائزة 
بلند الحيدري للشـــعراء الشباب في المغرب، 
ليكون شـــخصية العام الثقافيـــة. وبرأيي فإن 
الجوائـــز تقـدم للشــــاعر اهتمامـــا إعالمّيا ال 

أكثر.

* شاعرة من األردن

المطلوب التغيير وليس التفسير

مشكلة المترجمين ومؤسسات الترجمة

العام الذي انقضى!

مشروعات الترجمة

أتابع شعراء معينين

خالد بريش

} يعتبـــر البعض الفترة التـــي تمر بها أمتنا 
العربيـــة منذ خمس ســـنوات أي منـــذ بداية 
الربيع العربـــي وإلى يومنا هذا هي األدق في 
تاريخها منذ مرحلة االســـتعمار لكونها تشكل 
بدايـــة لمرحلة جديدة قد تكون دولة المواطنة 
المدنيـــة القائمة على الديمقراطيـــة والعدالة 

والمساواة إحدى ثمارها.
تعانـــي الســـاحة الثقافية بشـــكل عام من 
اضطـــراب إما بســـبب عـــدم قـــدرة الكثير من 
المثقفيـــن علـــى التموضـــع واتخـــاذ موقف 
واضح وصريـــح من هذه الثـــورات التي كان 
مـــن المفروض أن يكونوا فـــي طليعتها وذلك 
ألســـباب كثيرة بعضها مـــادي وآخر له عالقة 
ببنيـــة المثقف العربي وتكوينـــه حيث ابتعد 
عن مفاهيـــم النضال االجتماعي والسياســـي 
بســـبب طبيعة مرحلة ما بعد الكامب ديفيدية 
التي قلبت موازين طبيعة المفاهيم النضالية 
وأشـــكالها في عالمنا العربي وأيضا بســـبب 
الخوف من ارتدادات ذلك عليه وعلى نتاجاته 
فتقوقع قسم منهم على أنفسهم واتخذ آخرون 
مكانـــا إلـــى جانب الساســـة يدافعـــون عنهم 
بشراســـة مما أحدث شـــرخا حال بين تكيفهم 
مـــع ثـــورات الربيـــع العربي الخالقـــة مما لم 
يؤهلهـــم بالتالـــي للقيـــام بعملية نقـــد فكري 
وسياسي واجتماعي من الممكن البناء عليها 
فتشـــكل جسرا تعبره شـــرائح المجتمع نحو 
المســـتقبل. بل غرقوا في دوامـــة كيل المديح 
لألنظمة وتكرار طروحات قديمة تخطاها حتى 

البسطاء.
وفـــي اعتقـــادي أن تقاعس كبـــار الكتاب 
والشـــعراء عن اتخاذ مكان لهم على الســـاحة 
النضالية فســـح المجال لظهور وجوه جديدة 
تعبـــر عـــن المرحلـــة وتؤكـــد أن مجتمعاتنا 
نبـــع ال ينضب فظهر جيل جديد من الشـــعراء 
تزيدهم بكتاباتهم منصات وســـائل التواصل 

االجتماعـــي المختلفة في الوقـــت الذي يعود 
فيه ديوان الشـــاعر الفلسطيني أشرف فياض 
”التعليمات فـــي الداخل“ الصادر في عام 2008 
ليفرض نفسه على الســـاحة األدبية من جديد 
بســـبب المأساة العبثية التي ســـببها له هذا 
الديـــوان وصدور حكم باإلعـــدام بحقه… دون 
أن ننســـى غزارة اإلنتاج في ما يمكن تسميته 
بـــأدب الســـجون والتعذيـــب فـــي ”منتجعات 

العروبة“ و“قصور ضيافتها“.
ومن إشـــراقات هذه المرحلة ظهور أغنية 
ثوريـــة هادفة علـــى امتداد الســـاحة العربية 
بعدما ظـــن كثيـــرون أنها ماتت مـــع الثنائي 

الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. 
أو أنها شاخت واتجهت نحو الكالسيكية 
وغـــدت خاصـــة بالنخـــب كنتاجات مارســـيل 
خليفة األخيـــرة. وظهرت وجـــوه كثيرة منها 
الفنان المصري مصطفى ســـعيد الذي شـــكل 
مع الشـــاعر تميـــم البرغوثي ثنائيـــا ال يمكن 
تجاهلـــه، وكذلـــك فرقة ”ســـندريال“ التي أدت 
كالم كبـــار الشـــعراء كصالح جاهيـــن وأمين 

حداد وغيرهما. 
وأطلـــت علينـــا أيضـــا موســـيقى الـــراب 
المتوافقـــة مع مزاج الجيـــل الجديد فعبر من 
خاللهـــا عن آمالـــه وأحالمه وثورتـــه فأبدعت 
فرقـــة ”اإلكســـتريم تيـــم“ في مخيـــم اليرموك 

و“الجنرال“ في تونس.
القصيـــرة  والقصـــة  الروايـــة  وتبقـــى 
األكثـــر محـــاكاة لنبـــض المجتمـــع وحركته 
فظهـــرت إبداعات وأعمال كثيـــرة منها رواية 
”الموريســـكي األخير“ للكاتب صبحي موسى 
التي تتحدث عن ســـقوط األندلـــس بعيدا عن 
البكائيـــات فيغمـــز فيها الكاتب في كل ســـطر 
وفقـــرة إلى وضـــع أمتنـــا وواقعهـــا حاليا… 
وكذلك رواية ”بـوالق أبوالعـال“ للكـاتب فتحي 
سليمان والتي تـأتي في وقـت تعيـد فيـه مصـر 
بشكل أو بآخر النظـر في تاريخها وعروبتهـا 
فُتقلـــب الرواية صفحــــات مصـر أيـــام ثورة 

يوليـــو النـاصرية وإنجازاتهـا ومشــــروعهـا 
العـروبي.

وفي ما يخص الســـينما فهنـــاك نتاجات 
كثيـــرة ومواهـــب واعـــدة على امتـــداد البالد 
العربيـــة اســـتطاعت تثبيـــت أقدامها وجذب 
أنظار العالم إليها وتســـلق ُسلم المجد، فكان 

آخر هؤالء المخرج المصري محمود ســـليمان 
حيث حـــاز مؤخرا علـــى جائزة أفضـــل فيلم 
في  روائـــي في ”مهرجـــان دبي الســـينمائي“ 
دورتـــه الـ12 عن فيلمه ”لم نكن أطفاال“، والذي 

حاز أيضا على جائزة أفضل مخرج.
بينمـــا بقـــي المســـرح يعانـــي من شـــح 

مـــن ناحيـــة النصـــوص التـــي كتبـــت أو من 
ناحية العروض تاركا الســـاحة للمسلســـالت 
التلفزيونيـــة ذات المســـتوى الهابـــط نصـــا 

وإخراجا وحبكة.

* كاتب من األردن

التنوير بال أيديولوجيا طريق الثقافة إلى الضوء الساطع
األدوار السلبية للسلطة في تراجع كبير

وجوه جديدة في المشهد الثقافي

زياد أبولبن

} بات واضحا للجميع أن حجم االنتفاضات 
العربية وتغيراتهـــا واختالفاتها كبير جدا، 
بل ملتبس حـــّد الغموض، مما جعل الثقافة 
العربيـــة في حالـــة تخبط فـــي التعبير عن 
األحداث، وفي دراســـة ما يحدث من ظواهر 
تحت شعارات ملتبســـة ومضللـة من جانب 
آخـــر، وكــــل أدوات التعبيـــر فـــي الثقافـــة 
العربية من شعر وسرديات نثرية ودراسات 
تاريخيـــة وتنظيـــرات فكريــــة قّصـــرت في 
تناول األحـــداث، طبعا هذا الرأي في حـدود 
معـرفتـــي ومطالعاتي ممـــا ُينتج في الوطن 
العربي، ســـواء على مســـتوى نشـــر الكتب 
أو إقامة النـــدوات والفعاليات والمؤتمرات 

والحوارات الصحفية واإلعالمية. 
وأظـــن أننـــي متابـــع جّيـد ومشـــغـول 
باألحــــداث وتطوراتها فـــي الوطن العربي، 
أعتقـد في مـا بعــد أي فـي السنـوات القليلـة 
القادمـــة تتبلـــور األحـــداث بشـــكل أوضح، 
وعندهـــا تنضج األفـــكار والـــرؤى وتتعمق 
أكثر، فعنـدهـــا تنهـض الثقـافة العـربيـة من 
تحــــت رماد الحالـة الملتبســـة، وكـل هـذا ال 
يتأتـــى إال مـن خــــالل مؤسســـات وهيئـات 
ومراكـز بحـوث ودراســـات تشـــغـل المثقف 

العـربي في قضـاياه المصيـرية.
ثقافـــي  مشـــروع  عـــن  حديـــث  أّي  وإن 
عربـــي مهم ومؤثـــر ال بـــد أن يرتبط بحركة 
التنويـــر، التـــي ال تخضـــع أليديولوجيات 
جاهـــزة أو مقولبة، أو أفكار تســـتمد قوتها 
من عالم الغيب، أو تنظيرات تســـتقي ماءها 
مـــن أيديولوجيات غربيـــة ال تصلح لبيئتنا 
العربية، فعلينا أن نعود للتراث الذي يحمل 
في طياته أفكارا تنويرية فعال تحتكم للعقل، 
وأن نبني عليها مشـــروعنا الثقافي العربي 
النهضوي، ونســـتفيد من التجارب الغربية، 
أو التجـــارب األخـــرى، حتـــى ال يفهم أنني 
أشـــير للتجارب األوروبيـــة واألميركية، بل 
هناك تجـــارب ناضجة ومتقدمة ألمم عالمية 
أخـــرى، فنحن العرب في ســـباق مع الزمن، 
لكي ننهض بمشـــروعنا المؤثر في الثقافات 
العالمية، والمشـــارك لها في رسم سياسات 

ثقافية عالمية.

* قاص وناقد -رئيس رابطة الكتاب 
األردنيين

هشام البستاني

} تســـتمر الثقافـــة العربيـــة فـــي تراجعهـــا 
بتأثيـــر عوامل عـــدة، أهمها إعـــادة إنتاج دور 
الســـلطة فـــي التأثير علـــى الثقافـــة وإغوائها 
وتحريـــف اتجاهاتهـــا النقديـــة العميقـــة من 
خـــالل آليـــات جديـــدة هـــي آليـــات الســـوق 
والنجوميـــة واالنتشـــار، والجوائـــز الماليـــة 
الكبـــرى  اإلعالميـــة  والبهرجـــات  الضخمـــة 
الملحقـــة بها وحجـــم الشـــخصنة والعالقات 
العامة والتحفظات السياســـية التي تتحكم في 

الخيارات الفائزة، وبعضها ال يحمل قيمة فنية 
تذكر. أحد العالمات األساسية للميل التسليعي 
لألدب هو االحتفـــاء بالروايـــة باعتبارها أهم 
األجناس األدبية، وتخصيص الجوائز المالية 
والنـــدوات الكبرى لهـــا، وبالتالي ســـحب كل 
المشـــهد النقـــدي والكتابي نحوها، ال لشـــيء 
إال ألنها النســـق الكتابي األســـهل على التلقي، 
واألكثر طواعية ليكون سلعة واسعة االنتشار، 
فقارئهـــا (نظرا لطبيعة الرواية األفقية وبنائها 
لألحداث والشخصيات على مهل وعلى امتداد 
صفحات كثيرة، وبكل التفصيالت، وغالبا بخط 

زمنـــي/ مصائري واحد) ال يحتـــاج إلى إتعاب 
نفسه في االشـــتباك مع النص أو الخوض في 
أعماقـــه أو زواياه المتعددة والمســـكوت عنها 

كما هو الحال في القصة والشعر.
قـــد تكون جائزة الملتقـــى للقصة القصيرة 
التي أعلن عن تأسيســـها قبل أيام في الكويت 
إضافـــة نوعية إلى المشـــهد الثقافـــي العربي، 
ولكن ال أدري إن كانت ستتمكن من تجاوز بقية 
االختـــالالت التي تنغل جســـم الثقافة العربية 
وتحّوله إلى مجّرد جســـد تابع لـــرّد فعلي غير 
قادر علـــى اجتراح الفعـــل، وأتمنى أن يحّصن 
القائمون على هـــذه الجائزة الجديدة منجزهم 
هـــذا ضد العالقات الشـــخصية، والمحاصصة 
ونـــزوات  الجنســـي،  والتحّيـــز  الجغرافيـــة، 
”الشـــخصيات“ المؤثرة: وهي طاعون المشهد 

الثقافي العربي وسبب خرابه.
علـــى الصعيـــد الفكـــري، انشـــغلت مجمل 
الكتابـــات بالتصـــدي الدعائـــي لمـــا يســـمى 
”التطـــّرف الدينـــي“، وكأن هـــذا األخير ظاهرة 
ســـقطت من الفضاء، وليســـت امتـــدادا للنهب 
والتفكيك االستعماريين، واألنظمة االستبدادية 
التي أتت بعده واستمرت بتدمير كامل الفضاء 
السياســـي في الدولة العربيـــة الُقْطرية ما بعد 
االستعمارية المصممة سلفا لتكون تابعة فاقدة 
للسيادة. هكذا انساق كثير من المعّلقين خلف 
أشكال الدعاية الســـلطوية عن ”إسالم معتدل“ 
و”إسالم متطّرف“، والتركيز على ”داعش“ دون 
اإلشارة إلى البنى التي أنتجت ”داعش“، ودون 
النظـــر إلى ”داعش“ بـــأدوات تحليل االقتصاد 

السياسي.
بهـــذا تحّولـــت الظواهـــر التكفيريـــة إلى 
ظواهـــر ”ال تاريخية“، واألنظمـــة العربية إلى 
بنى ”حامية“ للمجتمعات بعد أن كانت قبل أقل 
من عقد دولة قمعية اســـتبدادية تابعة فاسدة. 
أما الكثير من المثقفين فمســـتمّرون في توّسل 
السلطة، وأضيف إلى مهماتهم المجيدة تسّول 

الجوائـــز والنجوميـــة. قبـــل شـــهر ُطلب مني 
تقديـــم ورقة فـــي دارة الفنون فـــي عّمان حول 
أهـــم الكتب األدبية في الربـــع األخير من القرن 
العشـــرين، والحظت أثنـــاء العمل أن أعالم تلك 
المرحلة كانوا نجومها بشـــكل عـــاّم، وإن كان 
نتاجهـــم يتراوح نوعيا فيصعـــد حينا ويهبط 
حينا آخر، يصّرح تـــارة ويلّمح طورا، إال أنهم 
كانوا فـــي مجملهم ومجمـــل أعمالهم أصحاب 
مشـــاريع كتابية/ ثقافية، ال يتوانون عن النقد 
الحاد والســـافر والغوص العميق في الظواهر 
التي يقاربونها. ولعـــل الربع األخير من القرن 
العشـــرين هو الزمن األخير الـــذي يجتمع فيه 
المشروع الثقافي اإلبداعي الجدّي المتمكن مع 
االنتشـــار قبل أن يفترقا بعدها، ولنا أن نقارن 
حال ذلك الزمن بحال نجـــوم مرحلتنا الحالية 
ومشاريعهم المتركزة حول الذات والشهرة ولّم 

الجوائز وكتابة ما يطلبه الجمهور.
أمـــا حـــول أفضـــل مـــا قـــرأت في الســـرد 
فباإلمـــكان تســـمية ”كفن للمـــوت“ لعبدالرزاق 
ألنيـــس الرافعي  بوكبـــة و”مصحـــة الدمـــى“ 
مبتكرتان)،  قصصيتـــان  مجموعتـــان  (وهمـــا 
وفي الفكر أســـّمي كتاب علي قادري وهو كتاب 
يطـــرح باألمثلـــة والدالئل فكـــرة قديمة جديدة 
تبّين الكيفية التي تمـــت بها إعاقة التنمية في 
العالـــم العربي بل وتخريبهـــا على يد األنظمة 
العربية باعتبـــار هذه اإلعاقة مصـــدرا للربح، 
سواء لألنظمة نفسها أو لرعاتها األمبرياليين، 
ويقّدم الكتاب تصّورا حول الالتنمية والحروب 
بصفتهـــا غايـــات فـــي حـــّد ذاتها ال وســـائل، 
وانطالقا من هذه األرضيات يشـــرح لما فشلت 
االنتفاضـــات العربيـــة كتحـــّركات قامت ضمن 
فضاءات سياســـية مفقرة ومنتهكة وممسوحة 
بالكامل من قبل األنظمة ومن قبلها االستعمار، 
ولعل أحدا يلتفت إلى هـــذا الكتاب فينقله إلى 

العربية.
علـــى صعيـــد الســـينما، أوّد اإلشـــارة إلى 
فيلـــم ”ذيـــب“ للمخـــرج ناجي أبونـــوار، وهو 
أول فيلم من األردن يقدم مشـــهدية ســـينمائية 
رفيعة المستوى على صعيد الصورة، وإن كان 
يشـــوب القصة بعض ضعف، كما أوّد اإلشارة 
إلى تجارب ممتازة في ســـياق الموسيقى غير 
التجارية، فبرأيي أن مشهد هذه الموسيقى في 
األردن يأتـــي في مقدمة ما ينتج عربيا على هذا 
الصعيـــد، خصوصا االشـــتغاالت التي تقّدمها 
(راب)،  األمـــم“  و“كاز  (روك)  ”المربـــع“  فرقـــة 
باإلضافة إلـــى أغنية ”ُعْنُصْر َفَلْت“ لفرقة ”زائد 
ناقص“ مع محمـــد عبدالله، الممتازة بكلماتها 

وموسيقاها وجودة إنتاجها.

* قاص من األردن

بحثا عن تنوير 
بال أيديولوجيا

البهرجات تصادر الثقافة

الرسوم من الفنان بهرام حاجو

على الصعيد الفكري، انشغلت مجمل 
الكتابات بالتصدي الدعائي ملا يسمى 

{التطرف الديني»، وكأن هذا األخير 
ظاهرة سقطت من الفضاء، وليست 

امتدادا للنهب والتفكيك االستعماريني، 
واألنظمة االستبدادية التي أتت بعده
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الثقافة العربية تعيد إنتاج نفسها والتجديد يأتي من المنفى

أما آن األوان لكي ينزع الشعراء واألدباء عن كتاباتهم هاالتها القدسية

} أفضل الكتب التي قرأتها هذا العام هي: كتاب 
األكاديمي الفلسطيني طريف الخالدي ”اإلنجيل 
عن دار الجمل 2015، ُيشّكل  برواية المســـلمين“ 
نموذجا لما يمكـــن أن تكون عليه مناهج البحث 
األكاديمي، المفتقـــدة في جل الجامعات العربية 
والفلسطينية. وكتاب اإلســـرائيلّي غيش َعميت 
”بطاقـــة ملكّيـــة: تاريـــخ مـــن النهـــب والصون 
واالســـتيالء في المكتبة الوطنية اإلســـرائيلية“ 
ترجمـــة عالء حليلح عن مدار 2015. يتتبع عملية 
نهـــب 70 ألف كتاب كانت بملكية الفلســـطينيين 
أثنـــاء حـــرب 1948 وتحويلهـــا إلـــى جـــزء من 
مجموعات الكتب في المكتبـــة الوطنية. وكتاب 
أغوتـــا كريســـتوف ”األمية“ ترجمـــه محمد آيت 
حّنا عن دار الجمل، ســـيرة عـــن القمع والمنفى. 
وكتاب الهولنـــدي نيكوالس بيخمـــان ”الموالد 
والتصـــوف فـــي مصـــر“ ترجمـــه إلـــى العربية 
رؤوف مســـعد. يقدم ظاهـــرة، أو ظواهر، تحتاج 
دائما إلى مزيد من الدراســـات، عن أولئك الذين 
يقدمـــون، مقترحات بديلة، تحمل نســـغ هويات 
متراكمة طوال أزمنة ال تعد، في مواجهة، األديان 
الرســـمية األحادية، ونظريات الهوية، التي تقدم 

الناس، بشكل قســـري كقوالب متشابهة. وكتاب 
اإليرانية شوشـــا جوبي ”فتاة فـــي باريس“ عن 
ترجمـــة هالة صالح الدين، تقـــدم صورة نابضة 
بالحيـــاة، للعاصمـــة الفرنســـية، خـــالل عقـــد 
الستينات، والمشاكل االقتصادية واالجتماعية، 

التي عاشتها فرنسا، بعد االحتالل النازي.
وكتـــاب فيليـــب مانســـيل ”القســـطنطينية 
المدينة التي اشـــتهاها العالم“ ترجمة مصطفى 
محمد قاســـم. وكتاب محمود األطرش المغربي 
”طريق الكفاح في فلســـطين والمشـــرق العربي“ 
إعـــداد وتحرير ماهر الشـــريف، كتـــاب في غاية 
األهمية عن فتـــرة تاريخية فّوارة ودور األحزاب 

الشيوعية في فلسطين، ولبنان، وسوريا.
أمـــا الكاتب الـــذي خّيـــب أملي هـــذا العام 
فهو المـــؤرخ واألكاديمي المرمـــوق إيالن بابه، 
فـــي كتابه ”الفلســـطينيون المنســـيون – تاريخ 
فلســـطينيي 1948“، كتاب برأيي ال يتناســـب مع 
مكانة بابه، العلمية. صدر بترجمته العربية عن 
شـــركة المطبوعات للتوزيع والنشر في بيروت، 
وجاء ذكر أســـماء أماكن فلسطينية وشخصيات 
عربية فـــي الترجمة، أشـــبه بفضيحـــة. أخطاء 
بالجملـــة. مما يطـــرح أســـئلة حـــول المعايير 

المهنية لدى دور النشر العربية.

* كاتب من فلسطين

} الثقافـــة العربيـــة تعيد إنتاج نفســـها عبر 
تكرار األنشـــطة والفعاليـــات الثقافية بصورة 
كالســـيكية؛ معارض كتب هنـــا وهناك، ندوات 
ومؤتمـــرات وحفـــالت تكريم وملتقيـــات على 
امتـــداد الوطن العربي… هـــذا كل ما في األمر. 
الســـؤال هنا هل يعبر هذا عن مشـــروع ثقافي 
تنويـــري حقيقي نحـــن بأمس الحاجـــة إليه؟ 
مشـــروع يعالج الخلل والعطب الذي استشرى 

في كل مكان.
لنقـــل بصراحـــة ووضـــوح أن اســـتجابة 
المثقف وحتى المؤسسات الثقافية للتحديات 
الكثيـــرة التي تواجهنا، اســـتجابة خجولة، ال 
ترقى إلى مستوى تلك التحديات التي تعصف 
أحيانـــا بمصيـــر اإلنســـان وتعبـــث بحاضره 
ومســـتقبله. الـــكل ينـــادي بمشـــروع ثقافـــي 
وبتأسيس حقيقي لثقافة رصينة، لكن المسألة 
برأيي، ليست أكثر من محاوالت فردية ال تلبث 
أن تغـــرق في تفاصيـــل العـــادي واليومي من 
حياتنا. التحديـــات الكبيرة تتطلب بالضرورة 
جهـــودا كبيـــرة وصادقـــة. ربما التغيـــر الذي 
لمســـته كروائي هو تلك الموضوعات الجديدة 
التـــي دخلت علـــى المدونة الســـردية العربية 
مؤخـــرا، ولم تكـــن تحظى بالمعالجـــة الكافية 
فيما مضى. أتمنى أن ينزع الكتاب والشـــعراء 
والمفكـــرون عن أنفســـهم وعـــن كتاباتهم، تلك 

القداســـة والهالـــة األســـطورية المزيفة التي 
أرهقونا بها، ويقتربون أكثر من وجع البسطاء 
ونبضهـــم، مضيقين المســـافة التـــي ارتضوا 
مدهـــا بحجـــة تميزهم ونقائهـــم الفكري. رجل 
الشارع العادي استطاع أن يقرأ الواقع بصورة 
فاقت قدرة األدباء والمفكرين وهذه مسألة ال بد 

من التوقف عندها ودراستها بعناية.
الفكـــر العربـــي ال يزال يقبع فـــي محليته، 
وتنظيراتـــه الفكريـــة الجافـــة والكالســـيكية، 
التـــي ال تالمس الواقع في كثيـــر من األحيان، 
هو في أحســـن األحوال يعيد إنتاج التاريخي 
والمـــوروث، ويحـــاول تزويقـــه، والعبـــور به 
للمســـتقبل. في هذا العصر الـــذي نعيش فيه 
اليـــوم، ال بـــد من فكـــر تنويري عصـــري مرن، 
منفتح وجاذب، يواكب أحداث اليوم ومفردات 
الحيـــاة ويقرأها بعناية، ويرســـم مالمح الغد 

قبل أن نصل إليه.
أخيـــرا، أتســـاءل: هل هناك مـــن يعنيه أن 
تكون الثقافة العربية فاعلة ومؤثرة؟ لألســـف 
كثيـــرا ما وقفـــت المؤسســـات الرســـمية في 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع المشـــاريع الثقافيـــة 
الحقيقية، لكن عندما تورطت في مســـتنقعاتها 
السياســـية وطالتها نيران التطرف والتشـــدد 
والمشـــروع الظالمـــي، لـــم تجد غيـــر الثقافة 
والتنوير واالنفتاح وســـيلة تلجـــأ إليها لتقي 
نفســـها وشـــعوبها هذا الخطـــر. الرهان على 

الثقافة ليس ترفا.

* كاتب من األردن

} أعتقد أن اإلحاطة بالمشـــهد الثقافي العربي 
إحاطـــة تامة أمر صعـــب وال يســـتطيع أن يلم 
به فرد. األســـئلة المثارة تتطلـــب اإلجابة عنها 
تفرغـــا ثقافيا ومتابعة لجميع األجناس األدبية، 
وقد يحقق هـــذا مثقف يقيم في بـــالد فيها قدر 
من الحرية، أما البلـــدان العربية المنكوبة مثل 
العراق وسوريا وفلســـطين واليمن وليبيا فإن 
الحديـــث عن ثقافة أدبية فيها يبـــدو، لمن يقيم 
فيها، من باب الترف، فأكثـــر البلدان المذكورة، 
منـــذ ســـنوات، وهـــي تشـــهد تراجعـــا ثقافيا، 
واإلنجاز األدبـــي ألدباء هذه البلدان يتحقق في 

المنفى.
ما زال األمر على ما كان عليه وشهد تراجعا 
في العواصم الثقافية التقليدية، واستمرت دول 
الهامش ســـابقا تنجـــز حركة ثقافيـــة؛ الكويت 
واإلمارات والســـعودية. من خـــالل مجلة ”دبي 
ومتابعة األســـماء األدبية التي تنشر  الثقافية“ 
فيها يســـتطيع المرء أن يشكل صورة عن واقع 
الثقافة العربية. أعالم شعرية ونقدية وقصصية 
من المحيط إلى الخليج تنشر في هذه المجلة. 

على مستوى شخصي انشغلت بالكتابة عن 
أدب العودة والعائدين إلى فلســـطين؛ تساؤالت 
حول الظاهرة، مـــا جعلني أعيد قراءة نصوص 

قديمة. كما انشـــغلت بفكرة التحرر االجتماعي 
مدخـــال للتحرر الوطني، فأعـــدت قراءة روايات 

سحر خليفة وسيرة فدوى طوقان.
المالحظـــة الالفتـــة فـــي الروايـــة العربية 
المعاصـــرة هي كتابـــة أدباء كثر عـــن اليهود، 
وهي كتابة متخيلة أكثر منها كتابة صادرة عن 
تجربة معيشـــة، وهذا يثير العديد من األسئلة. 
وهنـــاك أدباء عـــرب كتبوا إلى جانـــب هذا عن 
الهولوكست في أثناء كتابتهم عن النكبة، وهذا 
أيضا مثار ســـؤال. هناك روايتان فلسطينيتان 
هما موضع ســـؤال: رواية سامية عيسى فسحة 
في كوبنهاجن ورواية ربعي المدهون ”مصائر“. 
إن إثارة ســـؤال النكبة وسؤال الهولوكست معا 
لهـــو موضع تســـاؤل. وممـــا قرأته عـــن رواية 
إليـــاس خوري الصادرة حديثـــا أعزز ما ذهبت 
إليه وليســـت هذه هي المـــرة األولى التي قارب 
فيهـــا إلياس هـــذا الموضـــوع، فقـــد قاربه في 

”مملكة الغرباء“ وفي ”باب الشمس“.
أشـــير إلـــى روايـــات عراقيـــة مهمـــة مثل 
”طشـــاري“ ألنعام كجه جي. إن موضوع الحرب 
في الروايـــة العربية، وقد شـــغلت بـــه الرواية 
اللبنانيـــة لفترة، يعود إلى الواجهة في الرواية 

العراقية ويثير أسئلة الهوية واألقليات.
الكالم يطـــول وال أدري ما هو تأثير الحرب 

على الثقافة بسوريا في قادم األيام.

* كاتب من فلسطين

} لعل الحدث الشــــعري األبرز في مصر هذا 
العام هو احتفالية ”بيت السناري“ القاهري، 
هــــذا العــــام باليــــوم العالمي للشــــعر والذي 
اشــــتمل على شعراء من دول العالم وكان هو 

األبرز في مصر في مجال الشعر. 
وأما أهــــم الدواوين الشــــعـرّية الصادرة 
هـذا العــــام، فأرى أن ديوان الشــــاعر الكبير 
حســــن طلــــب والــــذي يحمــــل عنــــوان ”باب 
الصبابات فصــــل الخطاب“، وهــــو اإلصدار 
األول لسلســــلة دار المعــــارف فــــي الشــــعر 
والتي تحمل عنوان ”زدني شــــعًرا“، إذ يحمل 
الديوان لغة أدبية خاصة تخص تجربة طلب 
الشعرّية وتحمل في طياتها براءة الحرف في 

عالم العشق.

وأما فيما يتعلق بأبرز األصوات الشعرّية 
بمصر هذا العام، فأرى أن هناك شــــعراء من 
جيــــل الســــبعينات مــــن أمثال حســــن طلب 
الذي حــــاز على ”جائــــزة الدولــــة التقديرية 
فــــي اآلداب“ هذا العــــام، وأرى أنه صعد إلى 
الساحة الشعرّية من األجيال المتعاقبة أمثال 
الشاعر عماد الغزالي، والشاعرة سحر سامي 
التي تكتب قصيــــدة النثر، والشــــاعر عزمي 
عبدالوهاب، وجرجس شكري، وسواهم ممن 

يحاولون إيجاد صورة شعرية تخصهم.
وأرشــــح الشــــاعر حســــن طلــــب ليكــــون 
وأن  خاصــــة  الشــــعرّية،  العــــام  شــــخصية 
المجلــــس األعلــــى للثقافــــة بمصــــر قــــد قدم 
أعمالــــه الكاملة في مجلدات ما زالت تتعاقب 
في الصدور، ونّطلع مــــن خالل ما يصدر عن 
دواوين جديدة للشــــاعر على قصائد لم يطلع 

عليها من قبل جيلنا الحالي.
وأعتقد أن الجوائز أمر مهم ال شــــك فهي 

تمثل بالنســــبة إلى الشاعر أهمية كبرى أوال 
اعتراف بمســــيرته القوية والمهمــــة، وثانًيا 
تؤمــــن دعما ماليا له خاصــــة وأن األديب في 
عالمنا العربــــي ال يكفيه أن يعتاش من أدبه، 
ولكن هناك أمر يجــــب مراعاته والعمل عليه 
وهو تنقية الجوائز من الشللية والمحسوبية 
والتــــي تعرفها معظم الجوائــــز، وهذا يعرفه 
كثيــــر مــــن العالميــــن والمهتميــــن بالحقــــل 
األدبي، إال أن هنــــاك جوائز أعتبرها من أهم 
الجوائز العربية وهي ”جائزة الشــــيخ زايد“ 
لما تقدمانــــه من دفع  و”جائـــــزة العويــــس“ 
للحركــــة األدبية والشــــعـرّية، وكـذلك ”جائزة 
البابطيـــــن“ واهتمــــام المؤسســــة بالشــــعـر 
بصفة خاصة وتقديم أجيال من الشعراء في 
مســــابقتها السنوية والتي تجمع عددا كبيرا 

من الشعراء العرب.

* شاعر من مصر

األدب العربي ينجزه المنفى

شخصية العام الشعرية

كتب قرأتها هذا العام

موضوعات جديدة في المدونة السردية

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥

ّ

زياد محافظة

عادل األسطة

الشريف منجود

أسامة العيسة

الرسوم من الفنان بهرام حاجو

شارك في االستطالع: حنان عقيل، أوس داوود يعقوب، وداد جرجس سلوم، عواد علي
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جوائز أدبية باإلنكليزية في 2015: السود وأناشيد العدالة

دبلن، والمان بوكر، وبوليتسر، حلقة الكتاب القومي، ونقاد الكتاب: جوائز مرموقة

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥

} شهدت سنة 2015 تسليم عدة جوائز خاصة 
بـــاألدب المكتـــوب باإلنكليزية، وقد ســـاهمت 
هـــذه الجوائـــز في رســـم خارطة لمـــا يكتب 
مـــن أدب حول العالـــم، ممهـــدة الطريق أمام 
أســـماء وكتابات جديدة في اآلداب اإلنكليزية 
والعالمية. ونسرد هنا لمحة عن أهم الجوائز 

التي تّم منحها هذا العام.

من الهامش إلى الواجهة

تمنـــح جائـــزة ”دبلـــن األدبيـــة العالمية“ 
سنويا منذ العام 1996، وتعّد من أكبر الجوائز 
األدبية العالمية من حيث القيمة المادية، وتبلغ 
قيمتها مئة ألف يورو. تمنح الجائزة للرواية 
المنشـــورة باإلنكليزية، ويتم ترشيح األعمال 
لها من قبل المكتبـــات العمومية حول العالم. 
فاز بالجائزة في دورتها العشـــرين لهذا العام 
2015، والتـــي أعلن عنها في صبيحة الســـابع 
عشـــر من يونيـــو، الروائـــي البريطاني جيم 
كريس عن روايته ”حصـــاد“، والتي وصفتها 
لجنة التحكيم بأنها ”قصيدة نثر طويلة: تلعب 
على المسامع كنهر من الكلمات. تحضر فيها 
الحياة اإلنسانية جميعها، بنعمها وعيوبها. 
فثمة حياة في كل حجر صغير، وفي كل زهرة 
ونصلة عشـــب“. تدور أحداث الرواية في زمن 
غيـــر معّين في الماضـــي، وتحكي قصة األيام 
األخيرة إلحدى القـــرى اإلنكليزية التي تندثر 
فيهـــا حياة ضاربـــة بجذورها فـــي الزمن. تّم 
اختيار الرواية من بين 142 عمال تّم ترشيحها 
مـــن طرف 114 مكتبة عموميـــة في 39 بلدا من 

أرجاء العالم المختلفة.
وتمنـــح جائزة ”مان بوكـــر العالمّية“ مرة 
في كل عامين إلى كاتب مازال على قيد الحياة، 
قـــدم مســـاهمة جوهرية إلـــى األدب العالمي. 
وبخـــالف جائـــزة البوكر الســـنوية، فإن هذه 
الجائزة، والتي تبلـــغ قيمتها المادية 60 ألف 
جنيه إســـترليني، تســـند على مجمـــل أعمال 
الكاتـــب وليس علـــى عمل واحـــد بعينه. فاز 
بالجائـــزة لهذا العام، والتـــي أعلنت نتائجها 
مســـاء التاســـع عشـــر من شـــهر مايـــو، في 
احتفالية أقيمت في متحف ألبيرت وفكتوريا، 
الروائي الهنغاري السلو كراسناهوركاي ألنه، 
بحسب رئيســـة لجنة التحكيم مارينا وورنر: 
كاتـــب رؤيـــوّي ذو فـــورة غير عاديـــة وأبعاد 
صوتية تقبض على نســـيج وجـــود الحاضر 
في مشـــاهد مرعبة وغريبة وهزلية حّد الفزع، 
ولكنها جميلة في الغالب على نحو صادم. إّن 
”ميالنخوليـــا المقاومة“ و“تانغو الشـــيطان“ 
و“سييبو في األسفل هناك“ أعمال ذات مخيلة 
عميقة وشغف مرّكب، تتسامى فيها الكوميديا 

اإلنسانية على نحو مؤلم.
وكانت القائمة النهائية للجائزة قد ضّمت 
مـــن العالـــم العربـــي كّال مـــن اللبنانية هدى 

بركات والليبي إبراهيم الكوني.
أمـــا جائزة ”بوليتســـر لـــآلداب والدراما 
والموســـيقى“ فهـــي مجموعـــة مـــن الجوائز 
ترعاها ســـنويا، ومنـــذ العـــام 1917، جامعة 
كولومبيـــا فـــي نيويـــورك، تخليـــدا لذكـــرى 
الناشـــر األميركي (الهنغاري المولد) جوزيف 
بوليتسر. تعلن النتائج في شهر مايو، وتمنح 
في إحدى وعشـــرين فئة، ينـــال الفائزون بها 
شـــهادة تقديريـــة وعشـــرة آالف دوالر، فيمـــا 
يحصل الفائز عن فئة الخدمة العامة لمسابقة 
الصحافة علـــى ميدالية ذهبية. فـــاز بجائزة 
القّص لهـــذا العام أنطونـــي داور عن روايته 
”كل الضـــوء الـــذي ال نســـتطيع رؤيته“ وهي 
روايـــة تدور أحداثها في فرنســـا المحتلة من 

قبـــل النازيين إبان الحـــرب العالمية الثانية، 
وتحكي قصة الفتاة الفرنســـية العمياء ماري 
لوبالن والصبّي األلماني اليتيم وورنر فيننغ 
الذي ينقـــذ حياتها من الشـــرير النازي الذي 
يطاردهـــا. وفي مجال الدراما، فـــاز بالجائزة 
ســـتيفن عدلي جرجس (وهو مـــن أب مصري 
وأّم أيرلندّية) عن مســـرحيته ”بين ريفرسايد 
وكرييـــزي“ والتي تـــدور حبكتها حول وولتر 
واشـــنطن، الشـــرطي النيويوركـــي المتقاعد، 
المهـــدد بإخالء بيتـــه، بعـــد أن ماتت زوجته 
وأطلق ســـراح ابنه للتّو من السجن. وأما عن 
فئة األعمـــال التاريخية، فقـــد ذهبت الجائزة 
إلى إليزابيث فين عن كتابها ”لقاءات في قلب 
العالم: تاريخ الشعب المانداني“، فيما ذهبت 
جائزة الّســـيرة إلى ديفيد كيرتســـر عن كتابه 
”البابا وموســـوليني: التاريخ السري لبيوس 
الحادي عشر وصعود الفاشـــية في أوروبا“. 
وكانـــت جائزة الشـــعر مـــن نصيب الشـــاعر 
 ،“Digest” األسود غريغوري باردلو عن ديوانه
والعنوان مســـتوحى من السلســـة الشـــهيرة 
”Reader’s Digest“، والـــذي يعني ”خالصة“، 
أو كل مـــا قّل في بالغته فأوجز. وكانت جميع 
كبريات دور النشـــر قد رفضت نشـــر الديوان 
حين أنهـــى باردلو كتابة قصائـــده في العام 
2008، حتى قبلت نشره، في خريف سنة 2014، 
 Way Books” دار نشـــر صغيرة تعرف باســـم
Four“. كانت مبيعات المجموعة، آن صدورها، 
متواضعـــة جدا، ولم تحـــظ بمراجعات نقدية 
مهمـــة، حيث كان كبـــار النقـــاد منهمكين في 
الكتابة عن أعمال الشـــعراء المكرســـين التي 
صـــدرت في العام ذاته. ثـــم راح الكتاب يلفت 
األنظار شيئا فشيئا حتى اختاره الناقد البارز 
ديفيد أور ضمن قائمة كتبه الشعرية المفضلة 
للعـــام 2014، والتـــي نشـــرها فـــي النيويورك 
تايمز، مما ســـاهم في ترشـــيح الديوان ألكثر 

من جائزة أدبية.
ولكن، وما إن أعلن عن فوز باردلو بجائزة 
”بوليتســـر“ حتـــى قفـــز اســـمه مـــن الهامش 
إلـــى متن الثقافة األميركية، وبات يشـــار إليه 
بالبنان، محتال مكانتـــه الخاصة في المدونة 
الشـــعرية المعاصـــرة. وكان باردلـــو قد تلقى 
خبر فوزه بالجائـــزة، وهو ينتظر عودة ابنته 
الصغيـــرة من المدرســـة، حيث تلقى رســـالة 
تهنئـــة على هاتفه النقال، فظـــن بأنها تتعلق 
بجائـــزة إرث هيرســـتن رايت، التـــي كان قد 
ترشح لها قبل بضعة أسابيع، ولكّن الرسالة، 
والرســـائل المتالحقـــة التي أعقبتهـــا، كانت 
تهّنئه بهذه الجائزة المرموقة. أصيب باردلو 
بدهشـــة عارمة، قائال ”أصحو في كل يوم وأنا 

أفكر: يا إلهي، لقد كان حلما غريبا“.
أمـــا الجائزة عن فئة األعمال غير الروائية 
فذهبـــت إلـــى إليزابيث كولبيرت عـــن كتابها 
”االندثار الخامـــس: تاريخ غير طبيعي“، فيما 
ذهبت جائزة الموسيقى إلى جوليا وولف عن 

ألبومها ”حقول فحم األنثراسايت“.

برهان على الطموح

جائـــزة ”مان بوكـــر“ للرواية هـــي جائزة 
تمنح ســـنوّيا، ومنذ العـــام 1968 (حيث كانت 
تعرف سابقا بجائزة ”بوكر-ماكونيل“ ألفضل 
عمل روائّي مكتوب باللغة اإلنكليزية تم نشره 
فـــي المملكة المتحدة. تبلـــغ قيمة الجائزة 50 
ألـــف جنيه أســـترليني. أعلنـــت النتائج هذا 
العام في الثالث عشـــر من أكتوبـــر، وفاز بها 
الروائـــي مارلون جيمس عـــن روايته ”تاريخ 
موجز لسبع جرائم قتل“ ألنها، بحسب رئيس 
لجنـــة التحكيـــم مايـــكل وود ”كتـــاب مدهش 
فـــي مدى أصواته ودفاتـــر أحواله، يتدفق من 
محكّية الشوارع حتى سفر الرؤيا. إنه تمثيل 
لثيمـــات سياســـية وأماكن، من تدخـــل وكالة 
المخابـــرات المركزية األميركيـــة في جامايكا 
وحتى الســـنوات األولى لعصابات المخدرات 

في نيويورك“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أّن جيمـــس هـــو أول 
جامايكي يفوز بهـــذه الجائزة العريقة، إّال أن 
صاحب ”شـــيطان جـــون كرو“ لـــم يكن بعيدا 
عن صخب التكريم وضّجة الميديا، فقد سبق 
لروايتـــه الجديـــدة، هـــذه، أن فـــازت بجائزة 
”بـــوكاس لـــألدب الكاريبي“، في بداية شـــهر 
أبريل، وبجائزة ”آنيســـفيلد- وولف للكتاب“ 
علـــى حد ســـواء، كما كانـــت روايتـــه الثانية 
”كتاب نســـاء الليل“ (2009) قد فـــازت بجائزة 
”ديتون للســـالم“ في العـــام 2010. وقد وصفت 
الناقدة األميركية البارزة ميشـــيكو كاكوتاني 
الروايـــة بأنهـــا: كمثـــل أن يعيـــد تارانتينو 

إخراج ”كلما أصبحوا أكثر ضراوة“ ولكن مع 
موســـيقى تصويرية لبوب مارلي ونص كتبه 
أوليفر ســـتون ووليام فوكنر، ربما مع تدخين 
بعـــض القّنب الهنـــدي كمحّفـــز إبداعي. إنها 
روايـــة ملحمية بكل ما فـــي الكلمة من معنى: 
ســـاحرة، أســـطورية، عالية في القمة، عظيمة 

ومعقدة على نحو مدّوخ.

ست حكايات

أما جوائز ”الكتاب القومي“ فهي مجموعة 
من الجوائز تمنح ســـنويا، ومنذ العام 1936، 
تقدمها ”مؤسســـة الكتـــاب القومي“، في حفل 
تقيمه في شـــهر نوفمبر مـــن كل عام، عن أربع 
فئات رئيسية: القّص واألعمال غير القصصية 
والشـــعر وأدب الناشـــئة. تبلغ قيمة الجائزة 
عشرة آالف دوالر عن كل فئة، كما ينال الفائزون 
دروعـــا برونزّيـــة. ذهبت جائـــزة القص لهذا 
العام إلى الروائي آدم جونسون عن مجموعته 
القصصيـــة ”ابتســـامات البخـــت“، صـــدرت 
المجموعة عـــن دار راندوم هـــاوس، وتتكون 
من ســـّت قصص: نيرفانا، وأعاصير مجهولة، 
وحقائق ممتعة، وجورج أورويل كان صديقي، 
ومرج معتم، وابتســـامات البخت. وهي ســـّت 
حكايـــات مـــن كوميديا ســـوداء وُســـوريالّية 
تغـــوص عميقا فـــي أحـــوال الحّب وأســـفار 
الخسارة والفقدان والكوارث الطبيعية ومدى 
تأثيـــر التكنولوجيـــا على حيواتنـــا وإلى أّي 
مدى تعمـــل الظروف السياســـّية على تكوين 
شـــخصية الفـــرد وتلخيص خياراتـــه، فعلى 
ســـبيل المثال، تتحدث قصة ”نيرفانا“، والتي 
ســـبق لها أن فازت بجائزة الصنـــداي تايمز 
للقصة القصيرة، عـــن مبرمج مصاب بمرض 
نادر يعثر على سلواه في محاكاة رقمّية زائفة 
لرئيس الواليات المتحدة. وفي قصة ”أعاصير 
مجهولة“، والتي سبق لها أن نشرت في كتاب 
”أفضل القصـــص القصيرة األميركية“، يبحث 
شاّب عن والدة ابنه في لويزيانا التي تهدمت 
جـــراء اإلعصارين كاترينا وريتـــا. وأّما قصة 
”جـــورج أورويل كان صديقي“ فهي تتبع حياة 
آمر أحد السجون في ألمانيا الشرقية يتنصل 

من ماضيه النازي جملة وتفصيال.

صرخات السود

 وأّما جائزة الشعر، فذهبت هذا العام إلى 
الشاعرة الســـوداء روبين كوست عن ديوانها 
”رحلـــة فينـــوس الســـوداء: وقصائـــد أخر“. 
كان فوز كوســـت بالجائزة حدثا اســـتثنائيا، 
فلم يســـبق للجائزة العريقـــة أن ذهبت لكتاب 
شـــعرّي أّول منذ أن فازت بها الشاعرة مارلين 

هاكر في العام 1974 عن ديوانها ”تعريف“.
احتفـــى النقاد بديـــوان لويس، والذي هو 
تأّمل في الجســـد األنثوي األسود عبر الزمن، 
بوصفـــه تحقيقا شـــعرّيا أّخاذا يســـتقصي، 
بقصائده الغنائّية، ظالل معنى أن تكون المرأة 
سوداء، ســـواء في أميركا اليوم أو في العالم 
قاطبة. إنه كتاب طافح بالـــرؤى البانورامية: 
من أحـــوال األمومة وعذاباتهـــا وحتى منظر 
والدة جامـــوس مـــاء فـــي ليلة هنديـــة، ومن 
الســـرديات التاريخية التي تمتح من عناوين 
الفن الغربي للجسد األنثوي األسود منذ غابر 
األزمان وحتى اللحظة الراهنة، ومن الجســـد 
المســـتعبد والملّون والزنجي وحتى الجسد 

األفريقّي المعـــذب في اللحظة الفارقة اآلن في 
القرن الحادي والعشـــرين: الجســـد الُموَثق، 
والجســـد الذي بال رأس أو قدمين أو ذراعين. 
جســـد إيزيس وأفروديت. الجسد الذي عّلمت 
فيـــه الســـياط وغّرزت فيـــه األيادي. الجســـد 
الذي يبحث عن اسمه في خرائط األلم ودفاتر 
التشّظي، وذاك الذي يفتش عن معناه العميق 
في فسيفساء تجلّيات االسم الذي رمته امرأة 

على الّنمش ثم ”غابت في الممّر اللولبّي“.
اســـتوحت كوســـت عنوان ديوانها، هذا، 
من عنوان الرســـمة الشـــهيرة التـــي أنجزها 
تومـــاس ســـتوثارد فـــي القرن الثامن عشـــر 
”رحلة فينوس الســـوداء من أنغـــوال إلى جزر 
الهند الغربّية“، والتي تصـــّور امرأة أفريقّية 
مرسومة على شاكلة فينوس اإليطالي ساندرو 
بوتيتشـــيلي، ولكن في نصـــف صدفة بحرّية 
ُمنّجدة على نحـــو غريب، تعبر مضيق تجارة 
العبيـــد، ترافقها حاشـــية مـــن مالئكة صغار 
ودالفين ويحرســـها اإلله البحر تريتون. وبما 
أّن فينوس بوتيتشـــيلي قد خرجت من البحر 
ووصلت الشـــاطئ امرأة كاملة، فـــإّن فينوس 
الســـوداء، في لوحة ســـتوثارد التي رســـمها 
ترويجا للعبودية، سوف تصبح، بعد أن تعبر 

مضيق العبودّية، امرأة كاملة. 
أمـــا جائـــزة أدب الناشـــئة، والتـــي تـــم 
استحداثها في العام 1996، فكانت من نصيب 
الروائي نيل شوسترمان عن روايته ”تشالنجر 
دييـــب“ وهي تحكي قصة كادن بوش، التلميذ 
النابغة، والذي يبحر في سفينة متوجهة إلى 
أعمـــق نقطة على ســـطح األرض. وأّما جائزة 
األعمـــال غير القصصّية فذهبت إلى الصحفي 
األســـود تاناهاســـي كوتس عن كتابـــه ”بين 

العالم وبيني“. 
الكتاب رسالة طويلة يوجهها الكاتب إلى 
ابنه المراهق ســـاموري، يســـبر مـــن خاللها 
أغـــوار العنصرية األميركية فـــي مطلع القرن 
الحادي والعشـــرين. رســـالة طويلة في ثالثة 
أجـــزاء يفتتحها تاناهاســـي بأبيات شـــعرية 
للشـــاعرة األميركية السوداء صونيا سانشيز 
تتحـــدث فيها عـــن أولئك الذيـــن يموتون كي 
نتذكرهـــم. إنه كتاب عن معنـــى أن يفقد المرء 
جســـده، ال لشيء، ســـوى أنه جسد أسود في 
مجتمع تحكمه قوانيـــن الرجل األبيض. عالم 
مســـيطر ال يســـتطيع فيه الجســـد األسود أن 
يـــردم الهـــّوة التي تزداد اتّســـاعا في كل يوم 
بينه وبين الجسد األبيض حتى ولو بدت تلك 
المســـافة قصيرة من الناحية البصرّية. هّوة 
تحـــاول ردمهـــا األقمار الصناعية وشاشـــات 
التلفزة التي ال تنظر إلى الجســـد األســـود إّال 
بوصفه شـــريطا إخبارّيـــا متواصال وكلمات 

خرساء. 

أنشودة العدالة

أما جائـــزة ”حلقة نقاد الكتـــاب القومي“ 
فهـــي مجموعـــة جوائـــز تمنـــح ســـنوّيا، في 
شـــهر مـــارس، من طـــرف حلقة نقـــاد الكتاب 
القومي األميركية، وهـــي منظمة غير ربحية، 
نشـــأت في العـــام 1974، تضم فـــي عضويتها 
نحـــو 400 عضو. تمنح الجائـــزة عن األعمال 
المنشـــورة في الواليات المتحدة خالل السنة 
الفائتة، وضمن ســـّت فئـــات: القّص واألعمال 
غير القصصية والشعر والســـيرة الذاتية أو 
المذكرات الشخصية والسيرة الغيرّية والنقد. 

فـــازت بجائزة القـــّص لهذا العـــام األميركية 
مارلين روبنســـن عن روايتهـــا ”ليلى“، وهي 
روايـــة تحكي قصة ليلى التي، وبعد ســـنوات 
من التشـــرد وحيدة هائمة على وجهها، تدخل 
إحدى الكنائـــس في مدينوا أيـــوا، لالحتماء 
مـــن المطر، فتقيـــم عالقة عاطفيـــة جارفة مع 
القّس جـــون إيميس. تلك العالقـــة التي تعيد 
تشكيل حياة ليلى من جديد، في محاولة منها 
للعثور علـــى جوهر معنى لحياتها الســـابقة 
في ظل الحياة اآلمنة الجديدة التي تنعم بها. 
وأّمـــا جائزة األعمال غيـــر القصصية فذهبت 
إلى ديفيـــد بريان ديفيس عن كتابه ”مســـألة 

العبودية في عصر عتق الّرقاب“. 
فيمـــا نالت روز تشاســـت جائزة الســـيرة 
الذاتيـــة عن مذّكراتها ”أال نســـتطيع الحديث 
عـــن شـــيء أكثـــر ســـرورا“، وهي ســـيرة عن 
ذكريات شـــيخوخة والديها وموتهما. وكانت 
جائـــزة الســـيرة الغيرّية قد ذهبـــت إلى جون 
الر عـــن كتابه ”تينيســـي وليامـــز: رحلة حّج 
الجســـد المجنونـــة“. وأّمـــا كتاب الشـــاعرة 
األميركية الســـوداء كلوديـــا رانكين ”مواطن: 
أنشودة أميركية“ فقد حقق مفاجأة من العيار 
الثقيل بنيله جائزة الشعر وجائزة النقد على 
حّد ســـواء، في ســـابقة لم تحدث فـــي تاريخ 
الجوائز األدبية في أميركا من قبل، وذلك ليس 
كالعنصرية  فحســـب،  الجريئة  لموضوعاتـــه 
الضاربـــة بجذورها عميقا في مفاصل الحياة 
اليوميـــة األميركيـــة، وإنما مـــن حيث طرائق 
كتابتـــه العابـــرة لألنواع األدبّيـــة، المراوغة، 

العصّية على التصنيف، كذلك. 
ومـــا إن هـــدأت حّمـــى الجوائـــز األدبية 
األميركّية، حتى تّم ترشيح كتاب رانكين، هذا، 
لجائـــزة ”فورواد“ للشـــعر فـــي بريطانيا، في 
دورتها الرابعة والعشـــرين لهذا العام، والتي 
تعّد واحـــدة من أكثر الجوائـــز األدبية عراقة 
في المملكـــة المتحـــدة وجمهورّيـــة أيرلندا. 
فهـــل يفوز بالجائزة ”مواطن“ كلوديا رانكين؟ 
سؤال يظل قائما إلى غاية اإلعالن عن النتائج 
فـــي بدايـــة العام المقبـــل. تقـــول رانكين في 
مفتتح الكتاب ”وحين تكون وحيدا وفي غاية 
الّتعب لدرجة أنك ال تســـتطيع أن تدير أّيا من 
أجهزتك المنزلية، تترك لنفسك أن تتوانى في 
مـــاض تكّدس بين وســـائدك. أنت، في العادة، 
مستكّن تحت البطانّيات والبيت فارغ. أحيانا 
يكـــون القمر مفقـــودا وخلف النافذة وأســـفل 
منها، يبدو الســـقف الرمادّي في متناول اليد. 
أضواؤه المعتمة تغّبش بدرجات تعتمد على 
شـــّدة الغيوم فتسقط ثانية في ذلك الذي يعيد 

تشكيل نفسه كاستعارة ما“.

السود يتسيدون املشهد األدبي

تعد اجلوائز األدبية فرصة كبرى الكتشــــــاف ما يكتب من أدب معاصر واكتشــــــاف كّتاب 
جدد وكتابات جديدة تضيف إلى األدب أســــــاليب وموضوعات جديدة تساهم في جتدده 
ــــــم، لذلك ال نبالغ إن قلنا عن اجلوائز األدبية إنها متثل شــــــرايني تضخ دماء جديدة  الدائ
ــــــوب باإلنكليزية من أهم اجلوائز  فــــــي قلب األدب، وتعتبر اجلوائز التي متنح لألدب املكت
ــــــة العاملية، لذلك نحاول رصد أهمها هذه الســــــنة لالطالع على جديد األدب العاملي  األدبي

وآراء النقاد فيه.

الجوائز األدبية نقلت كثيرا 

من الكتاب من هامش الثقافة 

األميركية إلى الصدارة 

وساهمت في الترويج لكتاباتهم 

لدى القراء الذين باتوا يثقون 

بنتائجها أكثر

قضايا كبرى عادت لتتصدر 

واجهة األدب العاملي كالتمييز 

العنصري والعرقي لكن لم 

يغفل األدب أيضا سواء 

في الشعر أو السرد قضايا 

املجتمعات اليومية

تحسين الخطيب
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} تعـــددت املعـــارض كالعـــادة فـــي األروقة 
الفرنســـية وبخاصة الباريســـية فـــي ٢٠١٥، 
وتوافد عشـــاق الفن على معارض الســـابقني 
والالحقني يستكشـــفون في أعمالهم ســـمات 
مخصوصة، أو يعيدون التمتع مبا ســـبق أن 
شـــاهدوه، كمن يستحلي االستماع مرات إلى 
سيمفونية ملوزار أو بتهوفن أو تشايكوفسي، 
وكانـــت أعـــداد الزوار غفيـــرة، خصوصا في 
متحـــف رصيف برانلي للفنـــون األولى الذي 
تقـــدم العام املاضي علـــى متحف اللوفر، رغم 

حداثة عهده.
وتنوعت بشـــكل يوافـــق كل األذواق، بني 
أعالم كالسيكيني طبعوا مرحلتهم، ومحدثني 
قدموا رؤى جديـــدة، ومعاصرين ثائرين على 
الســـائد واملألوف، يســـتنبطون بـــال انقطاع 
مقاربات غير مســـبوقة مستفيدين من تيارات 
مهدت لهم الطريق، دون أن تغفل عن التعريف 
بفنانني مجهولني وإنصاف املنسيني، وفسح 
املجال لفنون الشـــعوب األخـــرى، وإبداعات 

احلضارات القدمية كاإلنكا واملايا.

فنانون منسيون

من املنســـيني الذين أعيد إليهم اعتبارهم 
 (١٥٢٣/١٤٤٨) فاّنوتشـــي  بييتـــرو  اإليطالـــي 
الشـــهير بالبيروجـــي، فقد كان لـــه دور مميز 
وفن  فـــي الربط بني فـــن الـ”كواتروتشـــنتو“ 
النهضة، بفضـــل جتديده التصويري املتنوع 
الذي نهل منه عدة رســـامني، وكان املبتدئون 
فـــي بداية عصر النهضـــة يتوافدون عليه من 
أوروبا كلها ليستفيدوا من مقاربته، ويأخذوا 
عنه تقنيته التي تتميز بشفافية غير معهودة 
وألـــوان متناســـقة يســـّلط عليها ما يشـــبه 

األضواء املسرحية.
وقد اشـــتهر بطريقـــة جديدة في الرســـم 
تقوم علـــى الدقة الفائقة والســـيطرة التقنية 
البالغـــة والتعبيرية القويـــة وقواعد توليف 
جديـــدة، مثلما تقوم على إضفـــاء عناصر لم 

تكن موجودة في أعمال سابقيه.
مـــن املنســـيني أيضـــا دييغـــو فيالثكيث 
(١٦٦٠/١٥٩٩)، إذ لم يســـبق أن أقيم له معرض 
في فرنســـا، رغـــم مكانته وقـــوة إبداعه. وقد 
متيز عن مجايليه برســـم النـــاس، أّيا ما تكن 
مكانتهـــم، كما هـــم، دون جتميـــل أو تقبيح، 
يستوي في ذلك امللوك ورجال الدين واألقزام 

واملهرجون والبسطاء.
وبذلـــك أضفى علـــى العيـــوب والعاهات 
اخلَلقية نوعا من اخللود، واكتســـت ”الدمامة 
لشخوص لوحاته روعة فنية. هذا  اجلسدية“ 
اإلشبيلي العبقري الذي قال عنه كلود مونيه 
”إنه فنان الفنانني“ مبعنى رأســـهم وسيدهم، 
واســـتوحى بيكاســـو مـــن لوحته الشـــهيرة 
”وصيفات الشـــرف“ ما يقارب خمسني لوحة، 
تبدو لوحاته كالســـيكية في الظاهر، ولكنها 
تقيـــم في الواقع ملمحا فنيا جديدا، اســـتفاد 
منه أوغســـت رونوار وإدغار دوغا وسلفادور 
دالي. ومن املنسيني كذلك سيدة البورتريه في 
القرن الثامن عشر فيجيه لوبران (١٨٤٢/١٧٥٥) 
التي عرفت برّســـامة امللكة ماري أنطوانيت، 
وكانـــت خّصتهـــا بعشـــرين لوحـــة، وحازت 
شهرة واسعة في فرنســـا وخارجها كرسامة 

بورتريـــه، ولكنها لم متـــارس فقط ذلك النوع 
مـــن الفن، بل احتفت أيضا باملناظر الطبيعية 
ومبظاهر احلياة اليومية، وكذلك مبا يسّميه 

أهل الفن بالطبيعة امليتة.
كرافاييـــل  الكبـــار  نهـــج  علـــى  ســـارت 
وروبانـــس وفان ديـــك في رســـم بورتريهات 
األسر امللكية، ولكن لوحاتها متيزت بالتقشف 
وجتميل الصـــورة، فأحدثت بذلـــك ثورة في 
العالـــم الّنســـوي فـــي تلـــك الفتـــرة وحررت 
أجساد النساء لتكشف عن جمالهن الطبيعي. 
واملنسّي األكبر موريس فالمنك (١٨٧٦/ ١٩٥٨)، 
أحـــد رواد التوحشـــية، إذ لـــم ُيَقم له ســـوى 
معرضني، األول في رواق شاربنتييه بباريس 
عام ١٩٥٦ أي ســـنتني قبل وفاته، والثاني في 
متحف الفنـــون اجلميلة مبدينة شـــارتر عام 

.١٩٨٧
يحّيــــي فيـــه مؤرخـــو الفـــن عصاميتـــه 
واســـتقالليته، ويرون أنه، وإن كان رأسا من 
رؤوس احلركـــة التوحشـــية، فقد أنتج أعماال 
اســـتوحاها من طبعه الغريزي وحاجته إلى 
التعبير عن انفعاالته وأحاسيســـه واجنذابه 
إلى الطبيعة والبيئـــة الريفية. بدأ انطباعيا، 
ثـــم ســـيزانيا، ثم توحشـــيا، قبـــل أن يبتعد 
تدريجيـــا عـــن التيـــارات التصويريـــة وعن 

الصالونات الفنية الباريسية.
وآخر املنسيني طوما كوتير (١٨٧٩/١٨١٥) 
الـــذي احتفل في  عـــام ٢٠١٥ مبئويـــة مولده 
الثانية، فهو لم يحظ في حياته مبا يســـتحق 
من اعتراف رغـــم تنوع أعمالـــه وقدرته على 
مطاولة الكبـــار كـفيرونيزي وجان أوغســـت 

دومينيك آنغر.
نّصب نفســـه رائدا ملســـلك جديد في الفن 
يقف فـــي وجه ما أســـماه ”الفن املتفّســـخ“. 
وكان يقدم نفســـه عادة بصفته معلما قبل أن 
يكون رســـاما، ليس من بـــاب االدعاء، بل ألنه 
كان حريصـــا علـــى تعليم أتباعـــه ومريديه، 
فالتدريس بالنســـبة إليه كان أشبه بالديانة، 
ولعلها وســـيلته للحصول علـــى اعتراف كان 

النقاد ينكرونه عليه.

الفن الفرنسي

احتفت األروقة الفرنســـية أيضا في ٢٠١٥ 
بالعديـــد من الوجوه البـــارزة في تاريخ الفن 
الفرنســـي، أولهم نيكوال بوّسان (١٦٦٥/١٥٩٤) 
فاملؤرخـــون يعترفـــون بكونـــه ســـيد الفنون 
الفرنســـية األكبـــر، وكان الرســـام املبّجل في 
بالط لويس الثالث عشر، وصاحب ”الفصول 
األربعة“ إحدى الروائع التي يفخر بها متحف 
اللوفر، ولكنهم يختلفون في ما عدا ذلك، فهو 
في نظرهم مراوغ، يتبدل من عصر إلى عصر. 
فهو في القرن الثامن عشـــر فيلسوف متفصٍّ 
من الدين، وخليع يعشـــق رّبات إلهامه. وفي 
القرن التاســـع عشر رســـام مسيحي بامتياز. 
وفـــي القرن العشـــرين واقعي يعطـــي أهمية 
توثيقيـــة لكل مـــا يرســـم، فيما يـــرى النقاد 
املعاصرون أن ذلك من مميـــزات العبقري، إذ 
يتعدد النظر إليه باختالف العصور. والثابت 
أنـــه فنـــان موهـــوب ال يقّيد نفســـه بقوانني 

صارمة، بل ميارس فنه بحرية وشاعرية.
وثانيهم إدغـــار دوغا (١٩١٧/١٨٣٤) وعادة 
ما يرد ذكره ضمن احلركة االنطباعية مع كلود 
مونيه وإدوار مانيه وأوغســـت رونوار وبول 
ســـيزان، فقد شـــارك في ســـبعة من املعارض 
التي أقاموهـــا، وخالطهم فـــي مرحلة أولى، 

ولكنه اختلف عنهم مـــن حيث الرؤية الفنية، 
ثم اختلف معهم، إذ عّبر عن موقفه من أعمال 
االنطباعيني بعامة، ولوحات مونيه بخاصة.

فهو وإن ســـاهم بطريقته في ثورة الرؤية 
التـــي اقترحتها احلركة االنطباعية، فقد متيز 
عن أعضائها بتوجيـــه اهتمامه إلى األضواء 
االصطناعية، أو بتركيزه على موتيفات أقرب 

إلى الذاتية.
وثالثهم بييـــر بونـــار (١٩٤٧/١٨٦٧) وهو 
فنان يحـــار مؤرخو الفن ونقاده في تصنيفه، 
لتعـــدد ســـماته وتنـــوع جتاربـــه. بعضهـــم 
يضعه في خانـــة التصويريني مع جاكوميتي 
ولوســـيان فرويـــد، والبعض اآلخـــر يعتبره 
ملّونـــا مّهد الطريق لروتكو ونيومان وســـام 

فرنسيس.
عاصر االنطباعية والرمزية والســـريالية 
والتوحشـــية، وعرف جورج براك وبيكاســـو، 
ولكنه كان يســـخر من النظريات التي تساهم 
في تفقير الفن وتعقيمه. فقد اختار أن يرســـل 
فرشته على ســـجّيتها، مستكشفا منذ حداثة 
سّنه أسرار الفن ودروبه. في أعماله شيء من 
التي برزت  واّطو وبوّســـان وحركة ”ركوكو“ 
في القرن الثامن عشـــر، وكذلـــك االنطباعيني 

واللوحات اليابانية النافرة.

فنانون عامليون

احتفت أيضا األروقة الفرنســـية في ٢٠١٥ 
بفنانني طبقت شـــهرتهم اآلفـــاق، وإن اختط 
كل واحد منهم ســـبيال يخالف اآلخر جذريا. 
أّولهـــم اليابانـــي كاتسوشـــيكا هوكوســـاي 
(١٨٤٩/١٧٦٠) أشـــهر فنـــان ياباني في العالم، 
اســـتطاع من خالل لوحاته وأعماله احملفورة 
أو النافـــرة، التـــي جمـــع فيها بـــني املبادئ 
التقليدية للفن اليابانـــي واملؤثرات الغربية، 

أن يجسد روح بالده وعمقها احلضاري.
فلـــه قـــدرة عجيبة علـــى مداومـــة اخللق 
واالبتكار بغير انقطاع، قـــّدر إنتاجه باآلالف 
بعد مســـيرة دامت سبعني عاما، وكلها أعمال 
رائعة، ســـواء من حيث قيمتهـــا اجلمالية أو 
تنوع أساليبها، وتضم لوحات زيتية ورسوما 

ونقوشا وكتبا مصورة ومؤلفات مدرسية.
مارس في بداياته كل األجناس التقليدية، 
ثم انتقل منذ ثالثينات القرن التاسع عشر إلى 
سالســـله الكبرى عن املناظـــر الطبيعية التي 
يتناولها لذاتها، خصوصا سلسلته الشهيرة 

”ستة وثالثون مشهدا عن جبل فوجي“.
دارغـــر  هنـــري  األميركـــي  وثانيهـــم 
(١٩٧٣/١٨٩٢) الفنان العصامي الذي استطاع 
أن يخلـــق عاملا فريدا وغريبـــا، ميزج اخليال 
والثقافـــة  التاريخـــي  بالســـرد  املضطـــرب 
الشـــعبية األميركية ليصـــوغ أعماال على غير 

مثال.
عـــاش حياة رتيبـــة، حياة عامل بســـيط، 
ميـــارس هوايته في أوقـــات فراغه مبعزل عن 
النـــاس، وعـــن الوســـط الفني، ولم يكتشـــف 
املولعون بالفن جتربته إّال ُقبيل وفاته. جتربة 
تتمثل في رصيد هائل مـــن أعمال جنونية ال 
تناســـب ما يوصم به ذلك العجوز من بساطة 
تبلـــغ مبلـــغ البـــؤس. هـــذه األعمـــال تعكس 

تأثـــره العميق بالديانة املســـيحية وانبهاره 
بالعواصـــف واحلرائق، يتجلـــى فيها مزيج 
من العنف والرقة، وعوالم تتراوح بني جحيم 
جيروم بوش وبراءة الطبع الزائفة لـ”ســـاحر 
أوز“. وثالثهم األملاني ماركوس لوبيرتز الذي 
أقيم له أول معرض في فرنســـا منذ أشهر أي 
حينما بلغ الرابعة والســـبعني. له مكانة هامة 
في الساحة الفنية األملانية، وتأثير كبير على 

األجيال الشابة. 
ينتمـــي إلى جيـــل موهوب مـــن الفنانني 
األملـــان مثـــل رالـــف فينكلـــر الشـــهير ببينك 
وجرهـــارد ريختـــر وزيغمار بولكـــه وجورج 
بازليتـــز، ولكنـــه متيز عنهـــم بتجنبه البوب 
آرت وتطويره التعبيرية لتخليصها من أكثر 
مالمحها كاريكاتيرية، فقد غامر في اجتاهات 
عديـــدة، ثم عـــاد إلى ذاتيـــة الفنـــان، خالفا 
األكادميية  والنزعة  املعاصريـــن،  للطالئعيني 
الصارمـــة، كما تتبدى في االنطباعية األملانية 

اجلديدة. 
هو يؤمـــن بالفن وقيمـــه، لكونه ”يناضل 
ضد العمى الذي يصيب العالم بأســـره“، كما 
يقول، ويقف ضد الهمجية املعاصرة، ويسمو 

باإلنسان ليجعله متحضرا.
دوالم  ويفـــري  الكوبـــي  ورابعهـــم 
(١٩٨٢/١٩٠٢) وهو فنان رحالة، تلّونت أعماله 
فـــي البداية بألوان األماكـــن التي عاش فيها 
وعانق في أعطافهـــا مختلف التيارات الفنية 
الســـائدة. ازدادت جتربتـــه نضجا باحتكاكه 
بكبار الفنانـــني وخاصة بيكاســـو. ومع ذلك 
فالتحول اجلذري في مسيرته كان عند التقائه 
بإميي ســـيزير املدافع عن الزنوجة، فصارت 
اللوحة عنده مآلنة بعناصر غريبة ومدهشة، 
تدعو الســـود إلى التخلص من نير العبودية 
والـــذل واملهانة. وكان يقـــول ملنتقديه ”أردت 
بـــكل طاقتي أن أرســـم مأســـاة بلـــدي، ولكن 
بالتعبيـــر بعمق عن روح الزنوج، عن اجلمال 
التشـــكيلي للسود. كنت مثل حصان طروادة، 
تنبثـــق منه وجـــوه مذهلة، قـــادرة أن تفاجئ 

وتربك أحالم املستغلني“.

فنون أفريقية

منذ زمن طويــــل، قرن الغــــرب منحوتات 
اخلشب املنتجة في أفريقيا الغربية، وخاصة 
في ساحل العاج، مبجرد قطع من الصناعات 
التقليدية. وبالرغم من استفادة كبار الفنانني 
األوروبيني من الفنون األفريقية، مثل ماتيس 
وبيكاســــو، ظل الغرب ينظــــر إلى املنحوتات 

األفريقيــــة، ليــــس كقطــــع فنية، بــــل كأدوات 
طقوســــية نشــــأت عن فكر جماعــــي وصاغها 

حرفيون مهرة.
وانعكســــت تلــــك النظــــرة االســــتعالئية 
لتكريس فكرة مفادها أن أمة ال متلك مبتكرين 
ومبدعني هــــي أّمة متخّلفــــة بالضرورة، وقد 
أقيم معرض ملنحوتات ســــاحل العاج إلبراز 

خصائص فن غير أوروبي، ولكنه بديع.
معــــرض ثــــان أقيم لفنــــون كونغــــو منذ 
بدايات احلركة الفنية في كونغو كينشاســــا 
عــــام ١٩٢٦ حتى عــــام ٢٠١٥، وضمت مختلف 
التجارب الفنية في الرســــم والنحت للقدامى 
واحملدثني، مع التركيز على اجلانب اإلبداعي 

األصيل، اخلارج عن املنظومة األكادميية.

الفن املعاصر

عرفت األروقة الفرنســــية أيضا في ٢٠١٥ 
معارض احتفت بتجــــارب من الفن املعاصر، 
أّولها جتربــــة ملك البــــوب آرت أندي وارول 
(١٩٨٧/١٩٢٨) الــــذي جلــــب األنظــــار بلوحاته 
اخلارجــــة عــــن مألــــوف األعمــــال الفنية من 
وحجمهــــا وطريقة عرضها،  حيث صياغتها 
وبأفالمــــه الطليعيــــة ومســــاهماته في عالم 

املوسيقى.
وبرغم اختــــالف اآلراء حــــول فنه، يبقى 
وارول عالمة مميزة فــــي البوب آرت، لقدرته 
علــــى إرباك انتظارات الزائر، وإبهاره بألوان 
مستحدثة، يطور من خاللها عالقة اجلمهور 
بالعمــــل الفني، فهــــو لم يفتأ يوّســــع حقول 
جتاربه بشكل يفيض عن املكان، حتى قيل إنه 
ال يرســــم لوحات، بل يخلق بيئة، تتعانق في 
أعطافها مكونات كثيرة جاهزة في األســــواق 

أو من ابتكاره. 
وثانيتهــــا الضغطية أي فــــن الغرافيتي، 
وأساســــها البحــــث عــــن الصيغــــة األجمــــل 
لتشكيل رسوم من حروف متشابكة يخضعها 
كل فنان ألسلوبه اخلاص، مستعمال رشاشة 
الســــوائل امللونــــة، وتقنية تقــــوم على تخّير 
املسافة وسرعة األداء وطريقة مسك الرشاشة 
والضغــــط علــــى كبســــولتها لتحديــــد أبعاد 

اخلطوط، من حيث سمكها وكثافتها.
واحلركة ال تســــتمد تســــميتها من ضغط 
الرشاشــــة وحــــده، بــــل من الضغط املســــلط 
على الفنانــــني، وضغط املدينــــة وفضاءاتها 
الواســــعة التي تفرض على أعمال الغرافيتي 
أحجاما أكبر فأكبر، وضغط اجلمهور املتلقي 
الــــذي لم يكن يحفل كثيرا بهذا النوع اجلديد 

من الفن.
وثالثتها جتربــــة األميركي جيف كونس 
أكثــــر أعــــالم الفــــن املعاصر األحياء شــــهرة 
وأغالهــــم، فأعماله تقــــدر مباليني الدوالرات، 
رغم اســــتخفاف النقاد بقيمتها الفنية، ورغم 
أنه ال يصوغ أعماله بنفسه، بل يكتفي بتقدمي 
أفكار وتصورات ثــــم يعهد بها إلى مجموعة 
مــــن املتعاونــــني احلرفيــــني.  فّنه هــــو نقطة 
التقاء عدة مقاربات سابقة، فقد أخذ الـ”ريدي 
ميد“ من مارســــيل دوشامب، وأشياء املعيش 
اليومــــي الضخمــــة مــــن كالس أولدنبــــورغ 

والبوب آرت من أندي وارول.

الثقافي

فرنسا الجريحة تحتفي بتجارب السابقين والالحقين

معاصرة ثائرة على السائد والمألوف

أبو بكر العيادي

طوما كوتير معلم قبل أن يكون رساما

أعمال هوكوساي تمثل روح اليابان

ــــــل أيام بألوان من التجارب التشــــــكيلية،  احتفــــــت باريس على مــــــدار العام الذي ولّى قب
الفرنسية والعاملية، فأقامت معارض لفنانني كالسيكيني وآخرين محدثني، بعضهم ال يزال 
حاضرا في الذاكرة، وبعضهم اآلخر طوى النســــــيان خبره. كما ســــــاهمت في التعريف 
بالفنون البدائية أو الفنون األولى لشــــــعوب ســــــادت ثم بادت. محطات فيها اســــــتجالء ملا 
خفي من سير الكبار، وفيها من العجيب والغريب ما نّوهنا به في حينه. وكعادة ”العرب“ 

نستذكر مع قرائنا الكرام أهم تلك احملطات.

نيكوال بوسان يعترف املؤرخون 

بكونه سيد الفنون الفرنسية 

األكبر، وكان الرسام املبجل في 

بالط لويس الثالث عشر

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥



المجلـــة  صنفـــت   - (المغــرب)  مراكــش   {
األميركيـــة (روب ريبـــورت)، المتخصصـــة في 
الســـياحية الفاخرة،  والوجهـــات  المنتجـــات 
مدينة مراكش من بين الوجهات العشر األوائل 
ضمن قائمة من الوجهـــات الفخمة الـ21 األكثر 

شعبية في العالم.
وعرضت المجلـــة على الســـياح عام 2015 
قائمـــة بأفضل 10 مســـارات ســـياحية ضمت، 
إلـــى جانب مراكش وســـيم ريب وإســـطنبول، 
هانوي وبراغ  ولندن وروما وبوينس آيروس، 

وباريس وكاب تاون في جنوب أفريقيا.
وأبرز العدد الحالي لهذه المجلة المرجعية 
بالنســـبة إلى زبائـــن المنتجـــات الراقية، أنه 
والفنادق الفخمة  فضال عن روعة ”الرياضات“ 
بالمدينـــة العتيقة، لـــم تفتأ المدينـــة الحمراء 
عن التمدد فـــي الصحراء القريبة لتعزيز تنوع 

عرضها السياحي.
ولم تكتف مراكش بهذا التتويج بل اختارت 
المجلـــة الرقميـــة األميركيـــة ”لكشـــري ترافل 
إنتلجنس“ فندق ”ماندارين أورينتال“ بمراكش 

كأفضل فندق فاخر في العالم لسنة 2015.

وأوضح بالغ لمؤسسة ”موزاييك إيفانتس 
آنـــد كو“ أن الفنـــدق، الذي افتتح فـــي أكتوبر، 
اســـتطاع دخول نادي أفخم الفنـــادق بالعالم، 
متقدما علـــى مجموعة من الفنـــادق األوروبية 

واآلسيوية المشهورة.

وتعتبـــر مدينـــة مراكـــش المغربيـــة، من 
بيـــن أجمل المدن التي كســـبت ســـمعة جيدة 
وشـــهرة عالمية دفعتها إلى التربع على عرش 
الســـياحة المغربية، لتصبح المالذ السياحي 

األوقـــات لـــكل مـــن يرغب في قضـــاء أجمل 

بين أحضان الماضي بكل تفاصيله، وأحضان 
الحاضر بكل تطوراته، واالســـتمتاع بالطبيعة 
الخالبـــة، فالمدينة ونواحيها تســـمح لزوارها 
باستكشـــاف كل الظواهر الطبيعية الموجودة 
على وجه األرض، وهذه خصائص قّلما نجدها 
فـــي باقي المدن، فهي ال تبعد ســـوى عشـــرات 
كيلومترات فقط عن الجبال والبحر والصحراء.

مدينـــة  أو  الحمـــراء  مراكـــش  وتحتـــوي 
النخيل، أو كما يحب أن يطلق عليها أصحابها، 
البهجـــة على العديد مـــن المنتزهات بمختلف 
أنواعها ( شـــاطئية، جبلية، صحراوية..) ذات 
قيمـــة ســـياحية عاليـــة، تعرض 
االحترافية  الخدمـــات  مـــن 
والجـــودة  يتماشـــى  مـــا 

المعمول بها عالميا.
وتعتبـــر الحدائق مثـــل حدائق 
«المنـــارة» و«أكدال» وقبور الســـعديين 
وســـوق الســـمارين، وآثار ســـاقية «اشـــرب 
وشـــوف» أساســـا حيويـــا للبنية الســـياحية 

للمدينة.
الســـياحية  االســـتثمارات  راعـــت  وقـــد 
الحفـــاظ علـــى طابـــع المدينـــة وعدم تشـــويه 
صورتهـــا التاريخية. وظلت الطـــرز المعمارية 
والزخارف والرســـوم والنقوش كما هي ويبدو 
ذلـــك واضحا فـــي قصر «المؤتمـــرات» حيث ال 
يختلف عن المعمار «المرابطي» أو «الموحدي» 

أو «المرينـــي». وأحدثـــت هـــذه االســـتمرارية 
المعمارية في االســـتثمارات العصرية، ســـواء 
فـــي الفنادق الفخمـــة والمخيمات الســـياحية 
والتجهيـــزات الترفيهية أو فـــي مراكز الجذب 
الســـياحي خارج المدينة مثـــل مناطق التزلج 
على الجليد في «أوكيمـــدن» و«أوريكا» ومراكز 
وغيرهـــا،  و«البـــرج»  و«الويـــدان»  «إســـني» 
تكامال ســـياحيا يدعمه ســـوق رائج للصناعة 
التقليديـــة والمطاعم والمقاهـــي والمتنزهات 
ووكاالت الســـفر والســـياحة ووســـائل النقـــل 
الســـياحي والمـــدارس الفندقية والســـياحية 
ومدارس تكوين المرشـــدين السياحيين. وفي 
الوقت الذي يتباهـــى الكثيرون بزيارات المدن 
المغربيـــة واالعتـــزاز ببناياتهـــا ومنتجعاتها 
الســـياحية ومؤسســـاتها الراقيـــة، نجد نوًعا 
من الســـياح الذين يعشـــقون صحراء مراكش 
المميـــزة بكثبانهـــا وتاللهـــا الرمليـــة التـــي 
يقصدها الســـياح من أنحـــاء المعمورة، ففيها 
يقف الســـائح مبهورا من منظر هـــذه الكثبان 
والتـــالل الذهبيـــة التـــي تتحول إلـــى أمواج 
متحركة، ويزداد االنبهـــار إثارة عند غروب أو 
شروق الشـــمس، أو حين يدفن السائح جسمه 
في الرمال الســـاخنة، أو تتحـــول تجربة النوم 
في الخالء الرملي إلى متعة شخصية ال تتكرر، 
يـــوّدع خاللها النهـــار بغروب مثير للشـــمس، 
ويستقبل النهار الموالي بشروق ممتع ورائع.

} جيورنيكــو (سويســرا) –  يحفــــل كانتون 
ألتو تيســــينو السويســــري الذي يطلق عليه 
أيضا اســــم تيسينو الشــــمالي وهو منتجع 
سياحي بالعديد من الوديان البرية المنعزلة 

وباألماكن الرائعة.
المنطقــــة  إلــــى  النظــــر  المعتــــاد  ومــــن 
الشــــمالية من هــــذا الكانتون كمجــــرد موقع 
للمــــرور واالنتقــــال إلى مكان آخــــر أو كجزء 
من سويســــرا يتم تجاهله. غير أن المســــافة 
الممتدة والتي يبلغ طولها 60 كيلومترا وتمر 
بمناظــــر طبيعية بديعة بين ممــــر جوتهارد 
الجبلي في قلب األلب وبين مدينة بيلينزونا 
الجميلــــة وهــــي عاصمــــة كانتون تيســــينو 
وتوجــــد بها مجموعــــة من أبراج وشــــرفات 
تستحق  الحصون، تشكل ”إيطاليا صغيرة“ 

الزيارة تماما.
فيوجد بها الكثير من المعالم التي تنتظر 
مــــن يستكشــــفها ويســــتمتع بجمالهــــا ومن 
بينها مناظر قمم جبال األلب الوعرة وحقول 
الجليد دائمة التجمد ومنحدرات التزلج التي 

تثير الرغبة في التحدي.
وتتألق أشجار النخيل في الوديان تحت 
أشــــعة الشــــمس، وتمتــــد أيضا علــــى مرمى 
الســــكينة وبحيرات  تســــودها  البصر مراع 
صافية كالبّلور إلى جانب السهول الخضراء 
التي يسهل استكشافها في ليفينتينا وبلينو 
وريفيــــرا، هذا إذا لم نذكر العديد من المعالم 

الثقافيــــة الريفيــــة. ويعد كــــرم الضيافة من 
المســــّلمات في هذه المنطقة كمــــا أن معالم 
الجــــذب المتعلقة باألطعمة كثيرة جدا، ويعد 
المطبــــخ فــــي المنطقــــة نقطة جــــذب للزوار 
فــــي حد ذاته خاصــــة األطباق الشــــهية مثل 
”بروســــيتو ديل ألــــب“ وهو طبق مــــن اللحم 

المدخن.
ومن محطــــة الــــوادي لقطــــار ريتموبان 
المعلق يؤدي ممر للســــير على األقدام طوله 

1.5 كيلومتــــر صعودا إلى مــــروج ألب بيورا 
المطلــــة على بحيــــرة ريتوم. ويقــــوم الزوار 
الذيــــن يقضــــون عطالتهــــم وكذلك الســــكان 
بشــــراء منتجــــات المزارعين فــــي ألب بيورا 
وغيرها من المروج المرتفعة من متاجر تقع 
بالشوارع الضيقة في الحي القديم من مدينة 
بيلينزونــــا. ويمكن للــــزوار أيضا أن يقوموا 
بجولــــة يطرقون خاللها أحد أبواب الحانات 

التقليدية المعروفة في المنطقة.
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سياحة

] المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة يختار 
المدينة المنورة عاصمة للسياحة اإلسالمية لعام 
٬2017 بينما تعتبر مدينة كونيا التركية عاصمة 

للسياحة اإلسالمية لعام 2016، وذلك خالل الدورة 
التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
الذي انعقد في نيامي٬ بحضور وزراء السياحة 

واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.

] منصة ”قمة البرج، برج خليفة“، تحصد  لقب 
أعلى منصة مشاهدة في العالم، مع فوز دبي 

بجائزة ”أفضل وجهة في العالم لعام 2015“ من 
موقع ”أتراكشيونكس“ المتخصص بحجز تذاكر 
أبرز الوجهات في العالم. وحصلت ”قمة البرج“ 

على المرتبة الثانية عن فئتي ”أفضل وجهة 
أو جولة رومانسية لعام 2015“ و“أفضل منصة 

لعام 2015. مشاهدة“ 

] هيئة السياحة في الصين تعلن أن هناك 
ما يقرب من 120 مليون صيني سافروا إلى 

الخارج خالل 2015. واعتبرت الهيئة أن هذا 
الرقم يجعل العمالق اآلسيوي يحافظ على 
مكانته كأكبر مصدر للسائحين في العالم. 

وشهد عدد السائحين الصينيين في الخارج 
زيادة بنسبة 19.5 بالمئة بعد أن وصل إجمالي 

عددهم في 2014 إلى 109 ماليين شخص.

] كشف عدد من خبراء السياحة عن أن 
الفنادق القطرية شهدت إقباال كبيرا خالل 

فترة إجازات رأس السنة نظرا لزيادة 
اإلقبال من السياح الخليجيين واألجانب 

لالستمتاع بدفء الجو في مثل هذه الفترة 
من العام. وأشاروا إلى أن نسبة اإلقبال على 
الحجوزات بمعظم الفنادق تراوحت ما بين 

80 و100 بالمئة .

] دراسة تظهر أن دبي تعتبر وجهة مفضلة 
للسياح الروس على وجهات عالمية أخرى وأن 
معظمهم يفضلون الفنادق القريبة من الشواطئ 

أو مناطق التسوق. وأظهرت الدراسات التي 
أجريت حديثا أن معظم السياح الروس 

يفضلون البقاء في بيئة مريحة بوجود موظفين 
ناطقين بالروسية ولديهم توقعات عالية جدا 

بالنسبة إلى جودة الخدمة.

مراكش على قائمة أفضل الوجهات السياحية في العالم
مالذ لقضاء أجمل العطل في الجبال والبحر والصحراء

مواعيد سياحية [

◄ برج خليفة أفضل وجهة في العالم◄  الصين أكبر مصدر للسياح◄ المدينة المنورة عاصمة السياحة اإلسالمية ◄ إقبال خليجي على الفنادق القطرية ◄  السياح الروس يفضلون دبي

منتجع {ألتو تيسينو} عنوان كرم الضيافة السويسرية

] أين تذهب

 رحلة بني قمم األشجار 

االستوائية في كوستاريكا
} ســان خوســيه – ضـــم كوســـتاريكا ثـــروة 
طبيعية وحيوانية فريدة من نوعها في العالم، 
حيث تزخر الغابات االســـتوائية بالعديد من 
الحيوانـــات والطيـــور البديعـــة، كما تشـــّكل 
البراكيـــن واألنهـــار والبحيـــرات المنتشـــرة 
فـــي جميع أرجائها عوامل جذب للســـياح من 

مختلف دول العالم.
ويظهـــر أفراد المجموعة الســـياحية وهم 
يرتـــدون خـــوذات لحمايـــة الـــرأس وأحزمة 
التســـلق، ويقفـــون علـــى المنصـــة المعدنية 
بارتفـــاع 10  نصبهـــا  تـــم  التـــي  الصغيـــرة 
أمتار فوق قمم األشـــجار بغابـــة الضباب في 
كوســـتاريكا. ويقع بركان رينكون دي ال فيجا 
على مسافة قريبة من هذا المكان، الذي تظهر 
به فجوة في هذه المساحات الخضراء، تتيح 
للســـياح إلقـــاء نظرة علـــى الـــوادي العميق 

المشدود فوقه اثنين من الكابالت الفوالذية.
وتنمو الطحالب ونباتات الســـرخس على 
فـــروع وأغصان األشـــجار، ويخيـــم الصمت 
على أرجاء المكان وال يقطعه ســـوى أصوات 

الطيور من وقت إلى آخر.
وأشارت المرشدة السياحية إلى أن العبور 
بواســـطة الكابالت المشـــدودة فـــوق الوادي 
العميـــق بســـيط للغاية، حيث يترك الســـياح 
أنفســـهم يتحركـــون ببســـاطة ويســـتمتعون 

بإطاللة رائعة على المناظر الطبيعية.

[ كاتريــن مــن النرويــج: تحليت بالشـــجاعة 
فـــي البدايـــة، وقمت بربط الحلقـــة في البكرة 
األول،  الفـــوالذي  الكابـــل  علـــى  الموجـــودة 
وقمت بربط خطاف التأميـــن بالكابل الثاني. 
وانطلقت فوق قمم األشـــجار من خالل أرجحة 
بسيطة في البداية، ويظهر الوادي العميق من 
أســـفلها، وتمتد الغابات االســـتوائية الكثيفة 
من حولها. وعلى الرغم مـــن أن عبور الوادي 
ال يستغرق ســـوى ثوان معدودة، إال أنه يظل 
عالقًا بالذاكرة لساعات طويلة، وهو ما يعتبر 
المرحلة األولى فقط في هذه الجولة السياحية 

الممتعة.

[ جوليــان مــن فرنســا: يمكـــن التنقـــل عبر 
الكابالت طوال اليوم، وتشكل ”دورة طرازان“ 
نهاية هذا المشهد البديع، حيث يمكن للسّياح 
التنقـــل مـــا بين قمم األشـــجار مثـــل طرازان 
بواســـطة الكابـــل الفـــوالذي بطـــول 13 مترًا. 
ويوجد فـــي كوســـتاريكا حوالي 100 مســـار 
كانوبي للتنقل ما بين قمم األشجار لمشاهدة 

المناظر البديعة.  

[  خوســيه مرشد ســياحي: يمر السياح فوق 
الجســـور المعلقـــة، ويتعيـــن عليهـــم في تلك 
األثنـــاء االلتـــزام بالصمت والهـــدوء، حتى ال 
يتســـبب ذلك في إزعاج الطيـــور والحيوانات 
التـــي تعيش فوق قمـــم األشـــجار. وال ُتظهر 
الببغـــاوات أو طيـــور الطوقـــان أو الديـــوك 
الروميـــة الســـوداء أي تأثير لزيارة الســـياح 

األجانب لبيئاتهم الطبيعية. 

للسياح آراء [

التكنولوجيا والتحديات الطبيعية

لوحة فنية ساحرة

يعتبر المغرب من أفضل الوجهات الســــــياحية في العالم لما يحتويه من مقومات سياحية 
متنوعــــــة إضافة إلى عامل األمن الذي يعتبره الســــــائح المحــــــدد األول لتحديد وجهته في 

عطلته، وتعتبر مراكش المدينة التي توفر للزائر الجبل والبحر والصحراء

وأوضح بالغ لمؤسسة ”موزاييك إيفانتس
أن الفنـــدق، الذي افتتح فـــي أكتوبر، آنـــد كو“
اســـتطاع دخول نادي أفخم الفنـــادق بالعالم،
متقدما علـــى مجموعة من الفنـــادق األوروبية

واآلسيوية المشهورة.

لل أج ء قض في ب ير ن تكل خاألوق وهذه األرض، وج ى
فـــي باقي المدن، فهي ال ت
كيلومترات فقط عن الجبال
ا مراكـــش  وتحتـــوي 
النخيل، أو كما يحب أن يط
البهجـــة على العديد مـــن
( ( شـــاطئية، جبلي أنواعها
ققييمـــة ســـيا
ال مـــن 
ي مـــا 
المعم
وتعتبـــر ال
«المنـــارة» و«أكدال
وســـوق الســـمارين، وآ
وشـــوف» أساســـا حيويـ

للمدينة.
االســـت راعـــت  وقـــد 
الححفـــاظ علـــى طابـــع الم
هتتهتهتهتهـــا التاريخية. وظل ررررور ص
والرســـوم والن رارف والزخ
و و واضحا فـــي قصر « ذلـــك
ع عن المعمار «المر يختلففف



}  سامســــونغ تصمــــم أول حــــزام ذكــــي 
صحــــي من إنتاجها، يتيــــح لمرتديه ضبط 
عاداته الصحية من خالل تســــجيل أحجام 
وعــــدد  الغذائيــــة  وعاداتهــــم  خصورهــــم 

خطواتهم اليومية.
وأطلقــــت سامســــونغ علــــى الحزام اســــم 
”ولــــت“، وعلــــى الرغم من أن شــــكل الحزام 
يبــــدو تقليديــــًا للغايــــة إال أنــــه أدمجت به 
مجموعــــة من األجهزة االستشــــعارية التي 
تقترن باألجهزة الذكية عن طريق البلوتوث. 
ويسجل تطبيق مصاحب للحزام البيانات 
ويخزنهــــا ثم يقــــوم بتحليــــل المعلومات 
ويعطي المستخدم اقتراحات بديلة صحية 

لعاداته الغذائية ولياقته البدنية.

} دوســلدورف (أملانيــا) - حذر مركز حماية 
املســـتهلك بوالية شـــمال الراين فســـتفالن 
األملانية من انتشار العديد من رسائل تصيد 
البيانات حاليـــا، والتي تتخفى وراء العديد 
من الشـــركات العاملية مثل أمازون وباي بال 

ومستر كارد.
وأوضح اخلبراء األملان أن هذه الرسائل 
تهدف إلى خـــداع عمالء هذه الشـــركات من 
أجـــل احلصول على بياناتهـــم ومعلوماتهم 
الشخصية، حيث يتلقى عمالء شركة أمازون 
رسالة إلكترونية مزعومة تفيد بتغيير نظام 
األمان أو تعرض حساب املستخدم الختراق 
القراصنـــة وتطلـــب منهم إدخـــال البيانات 

اخلاصة بهم عبر البريد اإللكتروني.
وتطلـــب الرســـائل الوهميـــة اخلاصـــة 
بشـــركتي ماســـتر كارد وبـــاي بـــال نفـــس 
املعلومـــات مـــن املســـتخدم، حيـــث يزعـــم 
أنشـــطة  بوجـــود  واحملتالـــون  القراصنـــة 
وتعامـــالت غيـــر معتـــادة علـــى البطاقـــات 
املصرفية، كما أن هذه الرســـائل الوهمية قد 
حتذر املســـتخدم من إمكانية حظر استعمال 
البطاقـــة اخلاصـــة بـــه إذا لم يقـــم بإدخال 

البيانات واملعلومات الشخصية.
وفي جميـــع هذه احلـــاالت نصح خبراء 
حماية املســـتهلك بعدم النقر على أّي روابط 
فـــي مثـــل الرســـائل اإللكترونيـــة املزيفة أو 
القيام بإدخال أّي بيانات خاصة باملستخدم، 
مع عدم تنزيـــل أّي مرفقات وحذف مثل هذه 

الرسائل على الفور.
ويحـــّذر خبراء أمن مـــن مخاطر احتمال 

شـــن هجمات على أنظمة الدفـــع املالي عبر 
أجهزة الهاتف احملمـــول، أو تعّرض بيانات 

املستخدمني لالختراق.
وقـــال أميـــت يـــوران رئيـــس إدارة أمن 
البيانات في شركة «إي إم سي»  في توقعاته 
لعـــام 2016 فيما يخص األمن اإللكتروني، إن 
التالعب بالبيانات االستراتيجية وتعطيلها 
يعتبـــر من أبرز تلك املخاطر، حيث ســـتدرك 
الشركات شـــيئًا فشـــيئًا أن بياناتها ليست 
فقـــط عرضـــة لالســـتخدام غيـــر املصرح به 
وحســـب، ولكن يتم التالعـــب بها وحتريفها 

أيضًا.
وأضـــاف أن البيانـــات تشـــكل احملـــرك 
الدافع لصنع القرارات بالنســـبة إلى األفراد 
وأنظمـــة الكمبيوتـــر، وعندما يتـــم التالعب 
بتلـــك البيانـــات على نحـــو غيـــر معروف، 
فســـيتم صنع هذه القـــرارات اســـتنادًا إلى 
بيانات مزيفة وغير حقيقية، وهو ما ستنتج 
عنه عواقب مريعة محتملة في حال استخدام 
البيانات احملّرفة ضمـــن جملة من العمليات 

وأنظمة التحكم وعمليات التصنيع.
وحـــذر من تزايد الهجمـــات على مزودي 
خدمـــات التطبيقات، وقال إنه عندما تشـــعر 
الشـــركات مبزيد من االرتيـــاح جتاه منوذج 
«كخدمـــة»، تصبـــح العديـــد مـــن تطبيقاتها 
وبياناتها األكثر أهمية وحساســـية مستقرة 
في الســـحابة، ويشـــكل جتمع هذه البيانات 
الصادرة عن العديد من الشركات هدفا مغريا 
ملجرمـــي اإلنترنـــت وعصابـــات التجســـس 
اإللكترونـــي، لذا يتطلب األمر من الشـــركات 

إجـــراء تقييم أعمق وأكثر دقـــة في املخاطر 
الناشئة عن خدمات الطرف الثالث. ويتوقع 
خبراء األمن أن تتضمن معارك العام اجلديد 
اســـتغالل القراصنـــة لتقنيـــات حديثة، مثل 
تزايـــد االعتماد على دفع املـــال عبر األجهزة 
احملمولة، كما سيشـــهد هجمـــات إلكترونية 
تتمحور حول الصراعات السياسية القائمة، 
مثل مواجهة عدد مـــن دول العالم مع تنظيم 

«داعش» وانتخابات الرئاسة األميركية.
وكشـــف راي كافيتـــي، نائـــب الرئيـــس 
ملنطقة الشرق األوســـط وتركيا وأفريقيا في 
عن ازديـــاد املخاطر حول  شـــركة ”فاير آي“ 
منو الهجوم االلكتروني ســـواء كان ذلك من 
قبـــل عصابات إلكترونيـــة محترفة أو مجرد 
هـــواة خالل هذا العام، إضافة إلى أن ازدياد 
هـــذه املخاوف يعود إلى اخللل الذي يســـود 
قطـــاع األمن حيـــث يعتبر معدل اخلســـائر 
املرتبطة بتعطـــل األعمال من أعلى املعدالت، 
إذ أن نســـبة 27 باملئـــة من جميـــع الهجمات 
تبدو متقدمة ومتطورة، وهناك احتمال كبير 

بشن هجمات لتعطيل اإلنتاج.
وقال إنه في ظـــروف معينة يكون اخللل 
أكثـــر مـــن مجرد عـــدم القـــدرة علـــى تنفيذ 
العمليات العادية املتعلقة باألعمال، وبسبب 

بعـــض احلـــاالت التـــي كان الهجـــوم فيها 
متقدمـــا للغاية، اضطر كبار مســـؤولي أمن 
املعلومـــات إلى تغييـــر الضوابـــط املتعلقة 
باملخاطر حيث ميكن اآلن أن يقوم شخص ما 
باقتحام املواقع وحذف كل شيء من دون أّي 

مخاطر أو عواقب تالية.
وأعرب عن ســـبب آخر أيضـــا يثير هذه 
املخـــاوف، وهو يتعلق بتزايد الهجمات على 
البنيـــة التحتية، حيث تســـتثمر الصناعات 
الثقيلة مثل قطاع الطاقة في التكنولوجيات 
اجلديدة لتحويل أنظمـــة اإلنتاج إلى أنظمة 
آليـــة، وبالتالي تزداد حتما احتماالت شـــّن 
الهجمات عليها، وسوف نبدأ في رؤية املزيد 
من الهجمات ضد أنظمة التحكم الصناعية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن التحول إلى خدمة 
على نطاق كبير ســـيؤدي إلى  الـ“واي فاي“ 
زيادة احتماالت شـــن الهجمات، ورمبا يفتح 
األبـــواب علـــى مصراعيها ملزيد مـــن أعمال 
اإلرهـــاب اإللكتروني التي تســـتهدف البنى 
التحتية اخلاصـــة باملواقع الهامة، ولضمان 
التصـــدي جلميـــع التهديـــدات يجـــب على 
اإلدارات  ومجالس  الرئيســـيني  املســـؤولني 
أن يقومـــوا مبعاجلة وســـائل األمن املتعلقة 
بأنظمـــة التحكـــم الصناعية عنـــد مراجعة 
مســـتويات املخاطر احملتملـــة والبدء كذلك 

بتخصيص ميزانيات أكبر للحماية.
ومـــن املُرّجح خـــالل عـــام 2016 أن ُيرّكز 
القراصنة ولصوص البيانات جهودهم على 
الهواتف الذكية في ظل انتشـــارها املتنامي 
وتعزيز حمايات أجهزة الكمبيوتر احملمولة، 
كما قـــد ُيواجه قطاع جتـــارة التجزئة الذي 
كّرس الكثير من اجلهد واملال لتأمني األنظمة 
التقليديـــة للمبيعـــات، موجـــًة أخـــرى مـــن 
الهجمـــات في ظل االعتماد علـــى ُنظم الدفع 

عبر الهواتف احملمولة.

} إل جي تعلن عن مســــاعدها الشــــخصي 
الجديد ”سمارت ثينك“، قبل ظهوره رسميًا 
خــــالل معرض اإللكترونيات اإلســــتهالكية 
”سي إي إس �2016. ويشابه جهاز ”سمارت 
من الناحية الشكلية جهاز المساعد  ثينك“ 
الشخصي الخاص بشركة أمازون ”إيكو“. 
وشــــبهت إل جي جهازها الجديــــد ببوابة 
لمنزل المستخدم الذكي، حيث يمكن ربطه 
مع الثالجات الذكية والغساالت والمكيفات، 
ويقــــوم بعرض المعلومــــات الخاصة بتلك 
األجهزة على شاشــــة ”إل ســــي دي“ ملونة 

بقياس 3.5 إنش.
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الهاكرز يغيرون من أقنعتهم وأساليبهم في 2016

هجمات تصيد البيانات تتخفى وراء شركات عالمية

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

بتحذيــــر  تهــــدد  مايكروســــوفت   {
المســــتخدمين في حالة تعرض حساباتهم 
لمحــــاوالت اختــــراق تقــــف خلفهــــا جهات 
حكومية. وقالت الشــــركة إنها تلتزم تمامًا 
بحمايــــة خصوصيــــة مســــتخدمي بريدها 
إلــــى  باإلضافــــة  ”أوتلــــوك“،  اإللكترونــــي 
خدمتها للتخزين السحابي ”وان درايف“، 
وأضافت أنها ستخطو خطوة جديدة حيال 
هذا األمر من خالل منع محاوالت االختراق 

التي قد تقوم بها جهات حكومية.

} الشــــبكة االجتماعيــــة للتدويــــن تويتــــر 
تصدر تحديثا جديدا لتطبيقها المخصص 
ألنظمة مــــاك إل كابيتان. وأصبح التطبيق 
يدعــــم اآلن بعــــد التحديــــث عــــرض صور 
مقاطــــع  وتشــــغيل  المتحركــــة  ”جيــــف“ 
الفيديو المضّمنة وإمكانية كتم حســــابات 
مســــتخدمين محددين. كما حصل التطبيق 
على تجديدات وتغييرات بصرية بســــيطة 
حيــــث يظهر زر اإلعجاب الموجود ســــابقًا 
علــــى الموقع ضمــــن الصــــور والتغريدات 
اســــتخدام  إلــــى  باإلضافــــة  المقتبســــة، 
تغريدات االقتباس األصلية ودعم رســــائل 

المجموعات الخاصة.

أمام اتســــــاع دائرة اســــــتعمال اإلنترنت يتوقع الخبراء أن ترتفــــــع الهجمات اإللكترونية 
التي تســــــتهدف القطاع المالي وسرقة كميات ضخمة من األموال من األنظمة المصرفية، 

وعمليات اختراق وتخزين وبيع البيانات المسروقة.

} لنــدن -  يعمـــل الباحثـــون والخبـــراء في 
التكنولوجـــي على تطوير وســـائل  الميـــدان 
تقنية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على 
متابعـــة آخر التطورات فـــي الميدان المعرفي 
والفنـــي، وكانـــت الطابعـــة ثالثيـــة األبعـــاد 
الوسيلة التي مكنتهم من ابتكار تقنية التعرف 
على اللوحات الفنية واإلصبع القارئ وطباعة 

كتب برايل بمرونة.
وطور مصور ســـابق تقنية جديدة لطباعة 
لوحات تشكيلية باالعتماد على الطباعة ثالثية 
األبعـــاد لتمكين المكفوفين مـــن التعرف على 
هـــذه األعمال التي تـــم تزويدها أيضا بأدوات 
استشـــعار تجعـــل الكفيـــف يـــدرك العناصر 

الرئيسية للوحة الفنية.
ويســـتعين روميـــو إدميد -وهـــو كفيف- 
بأناملـــه للتعـــرف علـــى عالم لم يشـــاهده من 
قبـــل بعد أن كّف بصره وهـــو ال يزال بعد ابن 
الثانيـــة لذا كانت عالقتـــه بالفنون والمتاحف 
شـــبه معدومة. وسمع إدميد كثيرا عن األعمال 
الفنية الكالســـيكية لكن الرحالت المدرســـية 
للمتاحـــف لم تكن تروق له ويقول ”كنت أذهب 
إلـــى مدارس عامة مع أطفال مبصرين ولم تكن 
لدّي مثلهم نعمة البصر.. كان اللمس محظورا 

بالضرورة“.
ويصف أدميد شـــعوره وهو يمر بأصابعه 
على نســـخة مصنوعة بتقنية الطباعة ثالثية 
األبعـــاد من لوحة (جورج واشـــنطن يعبر نهر 
ديالويـــر) للفنان األميركـــي ايمانويل لويتس 
فـــي مكتبة للمكفوفين بمدينـــة نيويورك قائال 
”ظللـــت طـــول حياتي أســـمع عن الرســـامين 
المشـــهورين وأعمالهم الفنيـــة.. لكنني لم أكن 
بالضرورة أقوم بتجميع صور فعلية لها ألنها 
ليســـت منحوتة في الذاكرة لكن األمر يختلف 

تماما عندما تلمسها“.
ومبتكـــر هـــذه التقنية هو جون أولســـون 
أســـس  وهـــو مصـــور ســـابق بمجلة ”اليف“ 
شـــركة للطباعة ثالثية األبعاد لألعمال الفنية 

الشـــهيرة بعـــد أن حصل على حقـــوق طباعة 
الفنون الجميلة بهذه التقنية. وقال أولســـون 
إن هذه العملية تشـــمل ثـــالث مراحل، األولى 
التقاط صـــورة تقليدية ثنائيـــة األبعاد للعمل 
الفنـــي ثم تحويلها إلى بيانات ثالثية األبعاد، 
والخطـــوة الثانية هي إرســـالها إلى آلة تقوم 
بتحويـــل هذه البيانات إلـــى منحوتة مصمتة 
ذات طول وعرض وســـمك وملمـــس، ثم تأتي 
المرحلـــة الثالثـــة في ماكينـــة الطباعة ثالثية 
األبعـــاد للحصول على تضاريس تماثل العمل 
الفني. وقامت شـــركة أولسون بتركيب سلسلة 
من أدوات االستشـــعار فـــي جميع نقاط العمل 
الفني تصدر أصواتا عندما تالمسها األصابع 
لتعطي معلومات صوتية تجعل الكفيف يدرك 
العناصـــر الرئيســـية للعمـــل الفنـــي. وقضي 
أولسون ســـبع سنوات البتكار هذه التقنية ثم 

قام بجمع تبرعات للتوسع في نشاطه.
وطـــور باحثون آخرون تقنية جديدة تمّكن 
فاقـــدي البصـــر من قـــراءة أّي نـــص مطبوع 
باســـم ”فنقر ريدر“ أي ”اإلصبع القارئ“ وهي 

مصممـــة باســـتخدام الطباعة ثالثيـــة األبعاد 
وهي شبيهة بالخاتم ومزودة بكاميرا من أجل 
مسح الكلمات وقراءتها بصوت عال في الزمن 

الحقيقي دون استخدام طريقة برايل.
وحســـب الباحثين فـــإن ”اإلصبع القارئ“  
مفيد لكل من فاقدي البصر وكذلك أولئك الذين 
يعانون صعوبة القـــراءة ويقدم تجربة مفيدة 

ويتمتع بالمرونة الكافية للقيام بذلك.
إلـــى جانب ذلك هذا الجهـــاز مزود بتقنية 
التعرف الضوئي على المحارف التي تتضمن 
آلية للكشـــف عـــن النصوص ونطقهـــا، ووفقا 
للمطور روي شـــيلكروت فإنـــه الجهاز القابل 
لالرتـــداء هو الوحيد الذي يســـمح للمكفوفين 
بالقـــراءة باســـتخدام إيماءة اإلصبـــع لتتبع 

النص المكتوب.
يذكر أن التطـــورات التكنولوجية األخيرة 
ســـاهمت في إنتاج مـــواد مطبوعة مفيدة جّدًا 
للمعاقيـــن بصريـــا وضعاف البصـــر، وقد تم 
تطويـــر تكنولوجيا حديثة لتســـهيل التعرف 
على األشياء باللمس وذلك بفضل التقارب بين 

تكنولوجيـــا الطباعة ثالثيـــة األبعاد والعالج 
باالنحسار الحراري ثالثي األبعاد، والتي يمكن 
أن يشار إليها باعتبارها ثورة في تكنولوجيا 
التصنيع. باستخدام هذه التكنولوجيا أصبح 
باإلمـــكان إنتاج كتب برايـــل بمرونة أعلى من 
ناحية اللون والحجم باإلضافة أيضًا إلى كتب 
الصور والمواد التعليميـــة بلغة برايل. وهي 
أيضا غير ضارة لجســـم اإلنســـان حيث أنها 
ال تحتاج طالء باألشـــعة فوق البنفســـجية أو 

معالجة بمواد كيميائية ضارة.
وطّور فريـــق البحث في المعهـــد الكوري 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا ســـنة 20104 طريقـــة 
جديدة بالتقارب بيـــن الطباعة ثالثية األبعاد 
والمعالجة باالنحســـار الحراري إلنتاج أشياء 
تفصيليـــة.  ومنحنيـــات  بخطـــوط  ملموســـة 
واســـتخدم فريـــق البحث العالج باالنحســـار 

الحراري لتحسين مدى المتانة وااللتصاق.
واختار فريـــق الباحثين تقنيـــة الطبقات 
مـــن بيـــن تقنيـــات الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد 
والتـــي تكـــّدس الطبقات واحدة تلـــو األخرى 
بنـــاًء علـــى النموذج ثالثـــي األبعـــاد. وتتيح 
هـــذه التكنولوجيـــا تصنيـــع نمـــاذج أّولّيـــة 
لألجســـام المعّقدة بواســـطة الرسم بمساعدة 
الكمبيوتـــر وذلك بتكلفة قليلـــة ووقت قصير. 
وبهذه الطريقة يمكن التحكم بالشكل والحجم 
والسمك للمنتج النهائي عن طريق ضبط عدد 

الطبقات.
وتضيف األشـــياء التي أنتجت بواســـطة 
تلك التقنية المتعة والفضول للكتب المكتوبة 
بطريقـــة برايـــل الحاليـــة بإضافـــة جـــداول 
والتـــي  للمحتـــوى،  توضيحيـــة  ورســـومات 
ســـتجعل القراءة أكثر متعة لألفراد المعاقين 
بصريا وضعـــاف البصر. باإلضافـــة إلى ذلك 
فتغيير ألوان الخيـــوط أدى إلى نماذج ثالثية 
األبعـــاد دون صعوبات، وتم إنتـــاج تركيبات 
كثيـــرة معقـــدة مثـــل المناطـــق الجبليـــة في 

الخرائط بألوان تشابه الحقيقة.

طابعة {ثري دي} تنير طريق الفن والعلم للمكفوفين

خبراء أمن يحذرون من مخاطر احتمال 

شن هجمات على أنظمة الدفع المالي 

ض 
ّ
عبر أجهزة الهاتف المحمول، أو تعر

بيانات المستخدمين لالختراق



¶ لندن - يرى باحثون أن جل عاداتنا اليومية 
تســـتوجب قدرا معينا من الحركة التي يمكن 
تطويرها وإثراؤها بسلسلة من الحركات التي 
تحّســـن مرونة األعضاء وتحرق قدرا هاما من 

السعرات الحرارية المخزونة في الجسم.
األســـنان  تنظيـــف  تطويـــع  ويمكـــن 
واالستحمام وقيادة الســـيارة والتحادث عبر 
الهاتف وصعود الدرج وغيرها من األنشـــطة 
اليومية إلى تمارين منتظمة تنّشـــط الجســـم 

وتنعش دورته الدموية.
يمكـــن  الصباحـــي  االســـتحمام  فأثنـــاء 
الوقوف بشـــكل مائل أمام حائـــط الحمام مع 
وضـــع اليدين علـــى الجـــدار لالقتـــراب منه 
واالبتعاد عنه. وعند تنظيف األسنان أو غسل 
اليدين، يساعد الوقوف على ساق واحدة، مع 
تكرار القرفصـــاء ولو لدقائق قليلة، في تقوية 
الحوض وحفظ التوازن وشـــّد عضالت الفخذ 

الخارجية.
وخـــالل عمليـــة تنظيـــف األســـنان التي 
تمارس عـــادة صباحا ومســـاء، ينبغي شـــد 
عضـــالت البطن جيدا، تزامنا مع الوقوف، مع 
إبقاء الحوض مواجها إلى األمام ثم رفع ساق 
واحـــدة إلى الجانب وتكرار هـــذا التمرين مع 
الســـاق الثانية مرات متتاليـــة، حتى االنتهاء 
من تنظيف األسنان، الذي يفترض أن يستغرق 
دقيقتين مبدئيًا. وتســـاعد هذه الحركات على 
التخلـــص من أكثر من 342 حريرة في الشـــهر 

الواحد.
ويوصـــي مدربـــو اللياقة بصعـــود الدرج 
بســـرعة بدال من الصعود البطيء أو االعتماد 

على المصعد الكهربائي.
ولالســـتفادة أكثر من النشاط يفضل عدم 
ركن الســـيارة أمـــام المنـــزل أو قريبا من مقر 

العمل إلعطاء فرصة أكبر للمشي.
وتنـــدرج العالقة الحميمة بيـــن الزوجين 
أيضـــا إلـــى مجمـــوع العادات التـــي تخفض 
الوزن وتقـــوي العضالت. وقد أكدت دراســـة 
كنديـــة حديثة أن ممارســـة الجنس هو أفضل 
طريقة لتخفيض الوزن، وأن ثالثين دقيقة من 
العالقة الجنسية قادرة على إحراق الكثير من 
الســـعرات الحرارية، وفق ما نشرته صحيفة 

الدايلي ميل البريطانية.
واقترحـــت الدراســـة، التي أشـــرف عليها 
باحثـــون من جامعة كيبيك الكندية، ممارســـة 
الجنـــس باعتبـــاره وســـيلة أكثـــر فعالية من 
ممارسة التمارين الرياضية. وأشار الباحثون 
إلى أن الرجال يحرقون 120 سعرة حرارية في 
خالل نصف ساعة، في حين تحرق النساء 90 

سعرة حرارية في نفس المدة.
وأجريت الدراســـة علـــى 20 زوجا بين 18 
و35 عامـــا، اقتـــرح عليهـــم ممارســـة الجنس 
مرة واحدة في األســـبوع مدة شهر، والركض 
مدة 30 دقيقة، وتم تزويدهم بإشـــارات لقياس 
مقدار السعرات الحرارية التي تخلصوا منها 

وقياس الطاقة المستهلكة.
وخلصت الدراسة إلى أن النشاط الجنسي 
كان أكثـــر متعة للنســـاء ونجحـــن خالله في 
التخلـــص من الســـعرات الحراريـــة، بخالف 

ورغـــم  التـــي  الرياضيـــة  التماريـــن 
فعاليتها تظل مرهقة.

 وأثبت بحث آخر أن ممارسة 
األزواج للجنـــس ثالث مرات في 
األسبوع (بمتوســـط 20 الى 30 
دقيقـــة كل مـــرة)، يســـاهم في 
التخلـــص مـــن 7500 حريـــرة، 

مـــا  وهـــو  ســـنويا، 

يعادل الركض إلى مسافة تقدر بـ120 كلم.
وذكـــر التقرير أن ممارســـة الجنس تعتبر 
نشـــاطا يحرك الجســـم كلـــه، وبالتـــي يعتبر 
نشـــاطا رياضيـــا، خصوصـــا بالنســـبة إلى 
الكثيريـــن الذيـــن ال يقومـــون خـــالل حياتهم 

اليومية بأّي نشاط رياضي.
وبينت التجارب أن ممارســـة الجنس لمدة 
15 دقيقة تمّكن من حرق ما بين 130 و150 سعرة 
حرارية، وأن القبلة تســـاعد على التخلص من 
2 إلـــى 3 حريرات فـــي الدقيقـــة، بينما ترتفع 
هذه النســـبة إلى 25 حريرة إذا تواصل تبادل 
القبـــل طوال 10 دقائق، أما األشـــخاص الذين 
يمارســـون الجنس لمدة أطول فإنهم يحرقون 
ســـعرات حراريـــة أكثر، وكل ذلك يســـاهم في 
إنقـــاص وزنهـــم، إضافة إلى تنشـــيط الدورة 

الدموية.
وأشـــار عدد من الباحثين إلـــى أن عملية 
التســـوق نفســـها تعد فرصة ثمينة لتنشـــيط 
الجسم، ال سيما إذا تم اعتماد بعض الحركات 
الصحيحة. فيمّكن التسوق واقتناء األغراض 
طوال 3 ســـاعات من حرق 640 سعرة حرارية. 
ويحث األطباء على حمل البضائع شـــخصيا 
واالســـتغناء عـــن عربـــة التبضـــع. ولتحقيق 
التوازن بين الجانبين األيمن واأليسر ينصح 
بحمـــل أوزان متقاربـــة وهو ما يســـاعد على 
التخلص مـــن 60 حريرة إضافية، مع الحرص 
علـــى عـــدم المبالغة فـــي رفع األغـــراض ذات 

األوزان الثقيلة.
ويعتبـــر الضحك تمرينا منشـــطا للوجه. 
األمر الذي دفع بالكثير من الدراســـات للتأكيد 
على ضرورة تشغيل كل عضالت الوجه وعدم 

االكتفاء باالبتسامة الباهتة.
وأظهـــرت الدراســـات أن الضحك يخفض 
واإليبنفريـــن  كورتيـــزول  هرمونـــي  نســـب 
باإلجهـــاد  يتحكمـــان  اللـــذان  (الهرمونـــان 
والتوتـــر)، ويســـاعد علـــى توســـعة األوعية 

الدموية، ويحسن وظائف جهاز المناعة.
الضحـــك  أن  الجديـــدة  الدراســـة  وتـــرى 
المتكـــرر يؤثر على الهرمونات بنفس الطريقة 
التـــي تقوم بهـــا التماريـــن الجســـدية، وفقا 
للدكتـــور لي بيـــرك، وهو أخصائـــي الرعاية 

الوقائية، والباحث في جامعة لوما ليندا.
وفي دراســـة أخرى، اشـــترك 300 متطوع 
ليشـــاهدوا فيلمـــا كوميديا مضحـــكا. وتمت 
مراقبـــة تفاعل أجســـامهم مـــع الضحك بفعل 
المواقف الكوميدية. فأظهرت نتائج الدراســـة 
أن الضحك لدى هؤالء المتطوعين المشتركين 
في الدراســـة أدى إلى زيـــادة في قطر األوعية 
الدموية مـــن 30 إلى 40 بالمئـــة تقريبا. وهذا 
التمـــدد لألوعيـــة الدموية مشـــابه تماما لما 
يحـــدث عنـــد ممارســـة الرياضة. وهـــو الذي 
يســـاعد في تدفق الدم بطريقة جيدة ويحّسن 
صحة الجسم عموما والقلب واألوعية الدموية 

وكذلك التخلص من االلتهابات.
الضحـــك  نوبـــات  أن  الباحثـــون  ويـــرى 
المتواصلـــة تتضاعـــف آثارهـــا علـــى الوجه 

وتزيده نضارة وحيوية.
يذكر أن الهاتف وسيلة شائعة االستعمال 
طوال فتـــرات اليوم فـــي العمل والبيت 
وتســـتغرق الكثير مـــن الوقت الذي 
يمكن اســـتغالله فـــي تأدية حركة 
بسيطة تساهم في نشاط الجسم، 
فبدل الجلـــوس والحديث مطوال 
الوقـــوف  يفّضـــل  حركـــة  دون 
والمشـــي ذهابـــا وإيابـــا إلـــى 
غايـــة انتهـــاء المكالمـــة التي 

ينصح فيها باســـتخدام الهاتف المحمول أو 
الالســـلكي. وكشفت إحدى الدراسات أنه كلما 
ارتفع الصوت وكان متبوعا بحركات تفاعلية 
على الوجه كلما ارتفع عدد السعرات الحرارية 

التي قد تصل إلى 102 حريرة في الساعة.
وتحرق قيادة السيارة لمدة ساعة واحدة 
مـــن 130 إلى 140 حريـــرة. ويحث األطباء على 
تثبيت الرأس على المســـند األعلى للكرســـي 
لتقويـــة عضالت الرقبة التي تضعف بســـبب 
الجلوس الطويـــل أمام الكمبيوتر أو المكتب. 
ويمكن اســـتغالل وقت توقف الســـيارة أثناء 
االختناق المـــروري إلجراء بعـــض الحركات 
الرياضيـــة الخفيفة، مثل شـــد البطن والظهر 
لثوان دون إيقاف عملية التنفس ثم إرخائهما 

وإعادة التمرين، مجددا.
ونشـــرت وســـائل إعالم ألمانية جملة من 
الدراســـات التي تثبـــت أن الموظفين يمكنهم 
تعزيـــز نشـــاطهم وتخفيـــف ضغوطاتهم عبر 
أداء بعض الحركات البسيطة في مكان العمل. 
فقد جمع الخبراء مجموعة من التمارين التي 
يمكن ممارســـتها في مـــكان العمل كما أنها ال 
تحتاج إلى مالبس رياضيـــة وال لوقت طويل 
وال تســـتغرق أكثـــر من 7 دقائق. فـــي البداية 
يفضل خلع الحذاء ثم أخذ نفس عميق والبدء 
بتحريـــك الرقبـــة ناحية اليمين واليســـار مع 
الحـــرص على عدم تحريك الكتفين. وبعد أداء 
هذا التمرين لعدة مرات، يمكن تحريك الرقبة 
إلى أعلى وأســـفل ثـــم تحريكها في نصف 

دائرة أمامية ناحية اليمين واليسار.
وبعـــد تمريـــن الرقبة يأتـــي تمرين 
الكتفيـــن ويكون عن طريـــق تحريكهما 
فـــي حركات نصف دائرية ناحية األمام 
ثم اليســـار فـــي نفس وضـــع الجلوس 
العـــادي، وفقـــا لسلســـلة التماريـــن التي 

األلماني. نشرها موقع ”أبوتيكين أومشاو“ 
ويعتبر الظهـــر من أكثـــر المناطق التي 
تعاني من أوضـــاع الجلـــوس الخاطئة، لذا 
تحمل تمرينات الظهـــر أهمية كبيرة ويمكن 
ممارســـتها ببســـاطة أثنـــاء الجلـــوس على 
المكتب. ويتم ذلك بوضع اليد على الفخذ ثم 
تحريك الجسم كله ناحية الخلف في االتجاه 

المعاكـــس مـــع الحرص على بقـــاء الظهر في 
حالة استقامة.

أما بالنســـبة إلى فترات االستراحة أثناء 
العمـــل فيمكن اســـتغاللها في عمـــل تمارين 
بســـيطة في وضـــع الوقوف، إذ يتـــم الوقوف 
على قـــدم واحدة ثـــم تحريك القدم والســـاق 
األخرى على شكل حرف 8 وعمل نفس الشيء 
مع القـــدم األخرى. ولتدريـــب الذراعين يمكن 
اإلمساك بكتابين ثم فرد الذراعين وتحريكهما 
في حركات دائرية في اتجاه األمام ثم الخلف.
وحتـــى خالل مشـــاهدة التلفزيـــون يمكن 
تنشـــيط الجسم لمحاربة الخمول الذي يهدده 
عند التسّمر أمام الجهاز لفترة طويلة. فيمكن 
التخّلـــي عن جهاز التحكم عـــن بعد وبدًال من 
التحّكـــم بدرجـــات الصوت مثًال مـــن المقعد، 
يفضل خفضه أو رفعـــه من األزرار الموجودة 

على الشاشة أو جهاز التلفزيون.
وخـــالل الفاصـــل اإلعالني يمكـــن القيام 
ببعض الخطوات في الغرفة نفسها أو الذهاب 
إلى غرفة أخرى أو أداء بعض األنشـــطة التي 
تتطّلـــب الوقـــوف مثل كـــّي المالبـــس أثناء 

مشاهدة أحد األفالم أو البرامج.
وأثنـــاء الجلـــوس يمكـــن وضع الســـاق 
على الســـاق مع المراوحة بين الســـاقين كل 
خمس دقائـــق وتركيز العمود الفقري بالكامل 
على ظهر الكرســـي. وبيـــن وقت وآخر ينصح 
باحثون بإدارة الجســـم يمينًا وشماًال كما لو 
كنـــا ننظر بنصفنـــا األعلى إلـــى الخلف، ولو 

لثواٍن قليلة لكل جهة.
وعلـــى عكس ما يعتقد كثيرون، يســـتطيع 
الجسم استعادة نشـــاطه سريعا وهو ال يزال 
فـــي الفراش عبـــر القيـــام ببعـــض التمارين 
البســـيطة. وأوصت أوشـــي موريابـــادي من 
الجامعة األلمانية للوقايـــة واإلدارة الصحية 

بمدينة زاربروكين، بممارسة تمارين صباحية 
قبل النهـــوض من الفراش. وأوضحت أن هذه 
الحـــركات من شـــأنها أن تعمل على تنشـــيط 
الـــدورة الدموية، وتهيئ الجســـم الســـتقبال 

اليوم الجديد بنشاط وحيوية.
وأشارت موريابادي إلى أن تمارين اإلطالة 
والتمدد هي أبسط أشكال التمارين الصباحية 
التي يمكن ممارستها في الفراش. ومن يرغب 
في تمريـــن أكثر تعقيدًا تنصحـــه موريابادي 
بشد الساقين تجاه القفص الصدري، مع ضّم 
الركبتين باأليدي، ثم تحريك الظهر في حركات 
دائرية صغيـــرة. وقالت ”يعمل هـــذا التمرين 
على تنشـــيط الدورة الدموية، وتأهيل العمود 

الفقري لتحّمل أعباء اليوم“.
ولمزيد من النشـــاط تنصـــح موريابادي، 
الحاصلـــة علـــى دبلـــوم فـــي علـــم الرياضة، 
بممارســـة تماريـــن التنفـــس الصباحية أمام 
النافذة. وعن كيفية أداء هذه التمارين، بينت: 
يتم تحريك الذراعيـــن إلى الجانب ثم رفعهما 
إلى أعلى، مع أخذ نفـــس عميق ببطء والنظر 
إلى الســـماء الصافية في الصباح، ثم إخراج 
هذا النفس ببطء أيضًا مع إنزال الذراعين عبر 

تحريكهما إلى الجانب.
وبعـــد تكرار هذا التمريـــن أربع أو خمس 
مرات، ُيمكن حينئٍذ البدء في ممارســـة تمارين 
تنشـــيط العضالت باليدين. ولممارســـة هذه 
التماريـــن أوضحـــت الخبيـــرة الرياضية أنه 
يتم تنشـــيط منطقة الفخذين بالتربيت عليها 
باليدين، بحيث يتم البدء بالجانب األمامي ثم 
الداخلـــي والخارجي، وأخيـــرًا الخلفي. وبعد 
ذلك يتم االنتقال إلى المقعدة ومنطقة أســـفل 

الظهر.
وتستكمل موريابادي شـــرح طريقة تأدية 
هـــذه التماريـــن بقولهـــا: يتم إنهـــاء تمارين 
تنشـــيط العضـــالت باليدين بمنطقـــة األذرع، 
بحيـــث يتم اســـتخدام اليد اليمنـــى للتربيت 
على الذراع اليســـرى حتى الوصول عاليًا إلى 
الكتف أو الرقبة، ثم يتم تكرار التمرين نفســـه 

مع الذراع األخرى.
وأضافـــت الخبيـــرة األلمانية أنـــه ُيمكن 
لمحبـــي ممارســـة الرياضة مواصلـــة القيام 
ببعض التمارين داخل الحمام أيضًا من خالل 
تأديـــة تمـرين ثنـــي الركبتين بمـعـــدل 20 إلى 
30 مرة أثناء تنظيـف األســـنان أو بممـارســـة 
تمـرين الضغـــط إلى الوراء مع ســـند اليدين 
على حافة حوض االســـتحمام بمعـدل 15 إلى 

20 مرة.
وعن أهمية ذلك قالت: من ينجح في إدخال 
التماريـــن الصباحية ضمن أنشـــطته اليومية 
كعملية تنظيف األسنان هذه، لن ُيمكنه تحفيز 
دورته الدموية فحســـب، إنما يســـتطيع بذلك 
تحسين شـــعوره بالراحة واالســـترخاء على 
مـــدار اليـــوم، وتهيئة نفســـه بدنيًا ونفســـيًا 

لمواجهة التحديات واألعباء اليومية.
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تطويع العادات اليومية للتمارين الرياضية يعزز اللياقة

تنشيط الجسم باستمرار على مدار اليوم يخلصه من التوتر

لياقة

إضافة بعض الحركات لعملية تنظيف األسنان تحرق  342 حريرة في الشهر

كشف باحثون أنه يمكن لمن ال يجدون الوقت الكافي لممارسة الرياضة، تطويع عاداتهم 
اليومية إلى تمارين وحركات تســــــاعد على تعزيز اللياقة وتخفيف الوزن، دون االضطرار 

إلى تخصيص وقت مطّول لنوع معين من الرياضات.
من ينجح في إدخال التمارين الصباحية 

ضمن أنشطته اليومية يستطيع 

تحسين شعوره بالراحة واالسترخاء على 

مدار اليوم

قيادة السيارة، لمدة ساعة واحدة، 

تساعد على حرق من ١٣٠ إلى ١٤٠ 

حريرة

وخلصت الدراسة إلى أن النشاط الجنسي
كان أكثـــر متعة للنســـاء ونجحـــن خالله في
التخلـــص من الســـعرات الحراريـــة، بخالف

ورغـــم التـــي الرياضيـــة  التماريـــن 
فعاليتها تظل مرهقة.

 وأثبت بحث آخر أن ممارسة 
األزواج للجنـــس ثالث مرات في 

30 20 الى األسبوع (بمتوســـط
دقيقـــة كل مـــرة)، يســـاهم في 
0التخلـــص مـــن 7500 حريـــرة،

مـــا وهـــو  ســـنويا، 

الوجه  المتواصلـــة تتضاعـــف آثارهـــا علـــى
وتزيده نضارة وحيوية.

يذكر أن الهاتف وسيلة شائعة االستعمال 
طوال فتـــرات اليوم فـــي العمل والبيت 
وتســـتغرق الكثير مـــن الوقت الذي 
يمكن اســـتغالله فـــي تأدية حركة 
بسيطة تساهم في نشاط الجسم، 
فبدل الجلـــوس والحديث مطوال 
الوقـــوف  يفّضـــل  حركـــة  دون 
و ي و و ج وب

والمشـــي ذهابـــا وإيابـــا إلـــى 
غايـــة انتهـــاء المكالمـــة التي 

0مـــن 130 إلى
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تتطلـــب الوقـــوف مثل كـــّي المالبـــس أثناء 
مشاهدة أحد األفالم أو البرامج.

وأثنـــاء الجلـــوس يمكـــن وضع الســـاق 
على الســـاق مع المراوحة بين الســـاقين كل 
خمس دقائـــق وتركيز العمود الفقري بالكامل 
على ظهر الكرســـي. وبيـــن وقت وآخر ينصح 
باحثون بإدارة الجســـم يمينًا وشماًال كما لو 
ح ي ر و و ن وبي ي ر هر رى و

كنـــا ننظر بنصفنـــا األعلى إلـــى الخلف، ولو 
لثواٍن قليلة لكل جهة.

وعلـــى عكس ما يعتقد كثيرون، يســـتطيع 
ٍ

الجسم استعادة نشـــاطه سريعا وهو ال يزال 
فـــي الفراش عبـــر القيـــام ببعـــض التمارين 
البســـيطة. وأوصت أوشـــي موريابـــادي من 
الجامعة األلمانية للوقايـــة واإلدارة الصحية 



} قطاف ثمار نضال النساء من أجل المساواة بين الجنسين مازال بعيد 
المنال، بل إنه سيســــــتغرق قرنا أو أكثر بالنســــــبة للمســــــاواة في األجور، 
بحســــــب التقرير الســــــنوي للمنتدى االقتصادي العالمي الصادر مؤخرا. 
وال زالت المرأة العربية مطالبة بالتحلي بالصبر ألنها ستظل تدفع ضريبة 
كونها امرأة ال يحــــــق لها الحصول على نفس رواتب زمالئها الرجال ولم 
ــــــادة والمناصب العليا في  يحــــــن بعد الوقت لتنال نصيبها من مراكز القي
شتى المجاالت. فهل ســــــتتمتع حفيدات األجيال الراهنة بعدالة التوظيف 

وتتساوى أجورهن مع الرجال؟
ــــــاة العربية إلى المدارس  منذ زمــــــن ليس بالبعيد لم تكن فكرة دخول الفت
والجامعــــــات ونجاحها في الحصول على شــــــهادات عليا تحظى بالقبول 
ــــــب، بل كانت احتماالت تحققهــــــا من قبيل الخيال، اليوم أصبحت  والترحي
نســــــب الطالبات تفوق الطلبة الذكور وأصبحت أعداد خريجي الجامعات 
ــــــل إن أداء الطالبات أفضل من  مــــــن الفتيات تفوق الخريجين الشــــــباب، ب
زمالئهم في العديد من الدول. هذه المقاربة نســــــتدل بها للقول إن نضال 
المــــــرأة من أجل نيل حقوقها فــــــي التعليم تحقق ولو بعد عقود من الزمن، 
وهــــــذه المقاربة يمكن أن نأخذها لقياس بلوغ المســــــاواة بين الجنســــــين 
ولو بعد قرن.وتقول المشــــــرفة على التقرير السنوي للمنتدى االقتصادي 
العالمي الســــــعدية زاهدي إن ”عدد النساء الدارسات في الجامعات أكثر 

من عدد الرجال في أكثر من 100 بلد (من 145 بلدا يغطيها التقرير)، لكن 
غالبية النساء يتقلدن المناصب العليا فقط في حفنة من البلدان“.

ــــــم ينعكس على دخولها ســــــوق العمل مواكبا  نجــــــاح المرأة في التعليم ل
ــــــى الرجال، كما لم يترجم في حصولها على  لتفوقها العددي والنوعي عل
ــــــج التقرير أن حجم  ــــــة والعليا، ولكن األســــــوأ في نتائ المناصــــــب القيادي
الالمســــــاواة في األجر المدفوع لنفس المهام بالنســــــبة للرجال والنساء 
مختلف تماما، ويقدر تقرير المنتدى أن الفجوة في األجور بين الجنســــــين 

ال يمكن أن تردم قبل عام 2133.
إذن ال وجود لمســــــاواة في األجور بين الرجال والنســــــاء في غالبية دول 
العالم قبل 118 عاما، وهو الرقم الذي توصلت إليه نتائج المنتدى بعمليات 
حسابية بسيطة ارتكزت على بيانات تؤكد أن أجور المرأة اليوم تبلغ أجور 

الرجل في عام 2006.
وأضاف التقرير أّن التقدم المتحقق في ردم الفجوة تعثر خالل السنوات 
ــــــرة منذ عام 2008، عندما توقفت الجهود لتضييق فجوة األجور بين  األخي

السيدات والرجال بعد االنهيار االقتصادي في العالم.
والمالحظ أنه رغم توقف المساعي لبلوغ المساواة في األجور، ازداد عدد 
النساء اللواتي دخلن سوق العمل حيث بلغ عددهن نحو 250 مليون امرأة 

خالل العقد الماضي.

ــــــات على الطالب الجامعيين في بلدان عدة،  ويزيد عدد الطالبات الجامعي
ــــــن وظائف ذات  ــــــؤد إلى زيادة عدد النســــــاء اللواتي يتولي ولكــــــن هذا لم ي

مهارات مهنية أو مراكز قيادية أو مسؤوليات في مراكز عليا في الدول.
الخالصــــــة أن تأخر المرأة عن اللحاق بركب األجــــــور العالية والمناصب 
القيادية يدل على أن رجال األعمال وأصحاب القرار والقيادات الحكومية 
فــــــي أغلب الدول لم يتخلوا عن الصورة النمطية للمرأة خاصة في المجال 
المهني، وهذا ما يضر كثيرا المرأة العربية حيث تعمل في أغلب األحيان 
ــــــر من الرجل إذا أخذنا بعين االعتبار المهــــــام اإلضافية عن وظيفتها  أكث
خارج المنزل وهي المهام األسرية والشؤون المنزلية غير مدفوعة األجر، 
لكــــــن فــــــي المقابل ال تجني -إال في ما قل وندر- أجرا مســــــاويا أو يفوق 

بشكل طفيف ما يتقاضاه الرجل.
ــــــث الزمن وعدد العقود  ــــــع هذه العناصر تكشــــــف تأخرا أكثر من حي جمي
الالزمة لتبلغ النســــــاء العربيات هدف المســــــاواة مع الرجال. ولو أضفنا 
لها الوضع االقتصادي المتأزم واألوضاع السياسية واألمنية المضطربة 
ــــــر الحكم أو إلى مصاف القوى  مع صعود التيارات اإلســــــالمية إلى دوائ
المؤثرة، كما في سياســــــات هذه الدول والتي تســــــتهدف حقوق النســــــاء 
ــــــا أن نجزم أن ردم  وترفــــــض المطالبة بالمســــــاواة بين الجنســــــين، يمكنن

الفجوة بين المرأة العربية والرجل ستستغرق أكثر من 118 عاما.

} اإلصالحات الدســـتورية القائمة ومشـــاريع 
القوانـــني التي مـــن املنتظر أ ن يتـــم اعتمادها 
في املغـــرب مكنت مـــن إحراز تقـــدم في مجال 
مســـاهمة املرأة فـــي احليـــاة االقتصادية وفي 
التنميـــة. ويرى بعض املراقبني أن دورها يبقى 
غير كاف في ظل غيـــاب رؤية واضحة لتحقيق 
املساواة الفعلية بني اجلنسني على املستويات 
واالقتصاديـــة،  واملؤسســـاتية،  السياســـية 

واالجتماعية، والثقافية.
وفي هذا الصـــدد، قال علـــي لطفي الكاتب 
العـــام للمنظمة الدميقراطية للشـــغل في حوار 
مـــع ”العرب“ إن: ”املرأة املغربية ال زالت تعاني 
وتتعرض لعدة أشـــكال مـــن التمييز واإلقصاء 
والتهميش. وال زالت هناك فجوة واســـعة على 
مستوى املساواة بني الرجل واملرأة في العمل ، 
فنسبة مشاركة املرأة في سوق العمل لم تتجاوز 
25 باملئة هذا العام رغم حتسن مستوى التعليم 
عند الفتيـــات وانخفاض معدالت اإلجناب، كما 
تعاني املـــرأة في املغرب من البطالة مقارنة مع 
الرجل حيث تصل نســـبة بطالتها إلى 25 باملئة 
مقابـــل 1 باملئـــة للرجل، فضال عن أن شـــريحة 
واسعة من النساء يشتغلن في مجال االقتصاد 
غيـــر املنظم أو ما يســـمى العمـــل الهش وغير 
الالئق مثـــل العمل الزراعي املوســـمي بأجور 

زهيدة جدا أو دون أجر“.
وأضـــاف لطفي ”أما على مســـتوى األجور 
فيقل متوســـط ما حتصل عليه املـــرأة املغربية 
بنســـبة 40 باملئة عما يحصـــل عليه الرجل في 
القطاع اخلاص، مع غياب احلماية االجتماعية 
وبعقـــود محدودة املـــدة، علمـــا أن 7 باملئة من 
املقاوالت املغربية ال حتترم مدونة الشغل، وأن 
66 باملئـــة من العمال ال يتوفرون على عقد عمل، 
ويرتفـــع هذا الرقم لدى النســـاء إلـــى أزيد من 
87 باملئة“، معتبرا أنه رغم وجود التشـــريعات 
اإليجابية لفائدة املساواة بني اجلنسني، خاصة 
تلـــك التي جاء بها الدســـتور اجلديد الذي أقر 
مجموعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
ونص صراحة على وجوب املساواة بني الرجل 
واملـــرأة في احلقـــوق والواجبـــات بجانب وما 
ورد مبدونة األســـرة واالحتكام إلى املعاهدات 
الدوليـــة التـــي صادق عليهـــا املغـــرب، إال أن 
الفجوة مازالت كبيرة بني الرجال والنســـاء في 
شتى املجاالت مبا فيها احلق في الشغل الالئق 

واألجر الالئق.
وشـــدد لطفي، على ضرورة املســـاواة بني 
املرأة والرجل، وتطبيق قانون املساواة بينهما 
فـــي العمـــل وفـــي األجر، وفـــي تقلـــد مناصب 
املسؤولية، موضحا أنه ال ميكن حتقيق التنمية 
املنشـــودة إال بتمكـــني املرأة من املشـــاركة في 

صنع القرار داخل املجتمع.
وحســـب التقديـــرات الدوليـــة، في مجال 
التفاوت في األجور بني النساء والرجال، فإن 
املغـــرب يحتل املرتبة 130 بعـــد بلدان عربية 

مثل قطر والكويت والبحرين وتونس، وبلدان 
أفريقية مثل الســـنغال. كمـــا أن املغرب يحتل 
املرتبـــة 133 من أصل 142 بلـــدا على صعيد 
املشاركة االقتصادية للنساء. ووفقا ملعطيات 
الصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان االجتماعي، 
فإنه في سنة 2013 بلغ معدل الراتب املصرح 
به بالنســـبة للنســـاء 4171 درهمـــا، مقابل 
4941 بالنسبة للرجال. وبصفة عامة نالحظ 
أن رواتب النســـاء أضعف مـــن الرجال في 

القطاع اخلاص ما عدا في مجال البناء الذي ال 
يشتغلن فيه كعامالت. ومن املالحظ أن النساء 
األجيرات ينتجن 3.6 باملئة من الناجت الداخلي 

اخلام، مقابل 8.4 باملئة بالنسبة للرجال.
ويـــرى مراقبون أن عددا كبيرا من النســـاء 
يتعرضن للتمييز في ســـوق العمل، خاصة تلك 
التي ال تدركها الســـلطات العمومية واملجتمع 
املدنـــي. وبدون وضـــع اســـتراتيجية عمومية 
وطنيـــة، ووعـــي جماعي باآلثار التـــي تخلفها 
أشـــكال التمييز ضد املرأة في مكان العمل على 
احلياة املهنية للنســـاء من ناحية وعلى تطوير 
االقتصاد الوطني من ناحية أخرى، سيكون من 

الصعب التغلب على هذه اإلشكالية.
من جهة أخرى قال علي لطفي إن ”الدستور 
اجلديد لســـنة 2011 أقر عددا من احلقوق التي 
تتماشى مع مضامني االتفاقيات الدولية والتي 
تهـــدف لتحقيق املســـاواة بني الرجـــل واملرأة 
في املجتمع املغربي، وتســـعى إلـــى إزالة كافة 
أشكال التمييز ضد املرأة، فضال على أن املغرب 
صادق على عدد من املعاهدات الدولية املتعلقة 
بحقوق املـــرأة العاملة والصـــادرة عن منظمة 

العمل الدولية“.
ودعـــا الكاتب العام للمنظمـــة الدميقراطية 
للشـــغل، احلكومـــة املغربية إلـــى التوفر على 
اإلرادة السياسية في التغيير وجتاوز املقاربات 
التقليدية والنمطية الباهتة، وتفعيل الدستور 
واعتمـــاد املزيـــد مـــن التدابيـــر الراميـــة إلى 
القضـــاء على التمييز على أســـاس اجلنس في 
العمل واألجور والعمل الالئق، واملســـاهمة في 
توسيع الوعي اجلماعي مبشكلة تهميش املرأة 
والعنف ضد املرأة في العمل، ودعم النشاطات 
التـــي من شـــأنها معاجلة عواقبها وأســـبابها 
العميقـــة، واحترام مدونة الشـــغل الوطنية في 
التعاطي مـــع حقوق املرأة األجيـــرة من خالل 
اتخاذ إجـــراءات جريئة ومبتكرة إلتاحة فرص 
متكافئـــة أمـــام اجلميع لتعزيز دور ومشـــاركة 

املرأة في املجتمع  وتكريس ثقافة املساواة 
بـــني اجلنســـني وإدماجها في 

برامج العمل.

} في كثير من األحيـــان حتظى املرأة العاملة 
فـــي مجتمعاتنا وبعـــد التطور الـــذي أحرزته 
على فرص عمل متساوية مع تلك التي يحصل 
عليهـــا الرجـــل، فـــي ما يخـــّص األجـــور أوال 
واحلصـــول على درجـــات وظيفية تســـتحقها 
بالفعـــل ثانيا. إذ غالبا مـــا يكون التقييم الذي 
يخضع له املوظف من اجلنســـني تابعا للخبرة 
واملؤهالت والقدرة علـــى العطاء والعمل، لكن 
وباملقابل توجد حاالت نقيضة تكون املرأة فيها 
ضحيـــة فكر اجتماعي يحرمها حقها في األجر 

وفي إمكانية الترقية.
وفـــي محاولـــة إلضـــاءة على هـــذه الفكرة 
التقينا، مرمي الشناصي صاحبة دار الياسمني 
للنشـــر والتوزيع ورئيســـة جمعية الناشرين 
اإلماراتيـــني، وقـــد أطلعتنا علـــى جتربتها في 
هذا املوضوع بشـــكل شـــخصي وأضاءت على 
التجربة العامة. فقالت ”نحن في دار الياسمني 
ال ننظر إلى عنصري الذكـــورة واألنوثة داخل 
املؤسســـة عند احلديث عن اســـتحقاق العمل 
واألجر املقابل، فمعاييرنا تتجّســـد في الكفاءة 
واخلبـــرات والقـــدرة علـــى اســـتيعاب العمل 
وتنفيذه. وهـــي املعايير التـــي نعتمدها أثناء 
تقييمنا للموظف وحتديد األجر الذي يستحقه، 
وبالتالي ثمة مســـاواة فـــي منهجنا الوظيفي. 
كمـــا أن املوضـــوع ينطبق علـــى جتربتي في 
العمل بشـــكل عام، حتى في أعمالي احلرة في 
قّطـــاع العطور، وأظن أن الكثير من الســـيدات 
لـــم يواجهن أي معايير ظاملة في مجتمعنا عند 

احلديث عن سوق العمل“.
ولعّل الفكرة أعمق بالنسبة للشناصي التي 
أشـــارت إلى أن ”املســـاواة بني الرجل واملرأة، 
بني الذكر واألنثـــى، كانت متحققة في املجتمع 
اإلماراتي منذ نشأته. فجميعنا أفراد في خدمة 
الوطن وكل لـــه دوره ومكانه. لكن هذا ال يعني 
أن الطبيعـــة اإلنســـانية تفـــرض أعمـــاال على 
الرجـــل ال تصلح لها املـــرأة والعكس صحيح. 
كذلـــك حني أنشـــئت املدارس فإنها اســـتقبلت 
البنني والبنات، أما فـــي الزمن املاضي البعيد 
فهي لم تكن موجـــودة للولد وللبنت. وما أريد 
التأكيد عليه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ال تعاني إشـــكالية في هذا املوضوع، فاألجور 
تتحـــدد فـــي مرافق العمـــل ســـواء احلكومية 
أواخلاصـــة وفقا ملعاييـــر اجلـــودة والكفاءة، 

والفـــرص الوظيفيـــة ُمتنـــح بنـــاء علـــى هذا 
األساس. مع العلم أن االختالف إن وجد فحتما 

يكون حالة فردية ال ميكن تعميمها“.
مـــن جهتهـــا تؤكد ســـيدة األعمـــال جنالء 
املطـــّوع احلاصلة علـــى منصـــب تطوعي هو 
عضو مجلس إدارة في مجلس ســـيدات أعمال 
اإلمارات ”من خالل جتربتي في حقل العمل ملا 
يقارب الـ20 سنة، قضيت منها 17 سنة أعمل في 
مؤسسة شـــبه حكومية ولها مكانتها الكبيرة، 
فإن نظام حتديد األجور بني الرجل واملرأة كان 
مختلفا بالطبع. ما يعني أن الرجل كان يحصل 
علـــى مرتب شـــهري أعلـــى مما حتّصـــل عليه 
املرأة، وهذا يرجع لرؤيـــة اإلدارة التي تعتبره 
معيال ألسرته وله مصاريفه الكثيرة والتزاماته 
العديـــدة مع العائلـــة واألوالد وفـــي املجتمع. 
بينما املرأة ال تخرج من إطار كونها مســـؤولة 
من املعيل نفســـه، لذا فهي يجب أن تنال مرتبا 

أقل من مرتب زمالئها الرجال في العمل.
أما عـــن طبيعة الفـــارق في األجـــر فتقول 
”التفـــاوت ال يكون فـــي املرتب األساســـي بقدر 
ما هـــو موجود في بدل الســـكن ومنط التأمني 
الصحي وحتى فـــي بدل تعليـــم األوالد. وذلك 
انطالقـــا من النقطة الســـابقة ذاتها. حيث يتم 
التعامـــل مـــع املوظفـــة املتزوجة داخـــل قطاع 
العمـــل مثلها مثـــل أي موظفة عزبـــاء، بغض 
النظر عن ظروفها املادية وإن كان زوجها يعمل 
أم ال، وأي اعتراض من قبلها يفاجئها بالقول: 

أنت لست معيلة“.
وتضيـــف ”ينطبق األمـــر كذلك علـــى آلية 
التطـــور الوظيفي. فنظـــرة املعيل وغير املعيلة 
انعكســـت حتى علـــى إمكانيـــة احلصول على 
فـــرص أفضـــل. وشـــخصيا أكملت دراســـتي 
اجلامعيـــة وحصلت علـــى درجة املاجســـتير، 
باإلضافـــة إلـــى أني كنـــت مـــن املتفوقني على 
الدفعـــة، إال أن هذه األمـــور لم جتعلني أحّصل 
على درجة وظيفية أعلى. وهو ما يجعلنا نبحث 

في العقول االجتماعية التي تقّيد مستقبلنا“.
وتختـــم  ”هـــذه احلالة ال ميكـــن اعتمادها 
كحالـــة عامة فـــي مجتمعنـــا. فالكثيرات ممن 
يعملن في مؤسسات حكومية أو شبه حكومية 
-إن لم تكـــن الغالبية الكبـــرى-  يحصلن على 
حقوقهن كاملة بالتســـاوي مـــع حقوق الرجال 
+في نفس قّطاع العمل. وثمة شهادات توثيقية 
عديدة على أرض الواقع. أي أن طبيعة التعامل 
في ما يخـــّص األجور بني الرجل واملرأة ترجع 

لطرق تفكير اإلدارة ونظرتها إزاء املوضوع.

املساواة بني الجنسني في املغرب 
رهينة تفعيل الدستور

املرأة ضحية فكر اجتماعي 
يحرمها حقوقها
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مرأة

أجور النساء والرجال لن تتساوى قبل قرن من الزمن
التمييز في مجال العمل يؤخر إشراك املرأة العربية في التنمية

دون وضع استراتيجية عمومية 
وطنية ووعي جماعي باآلثار 

التي تخلفها أشكال التمييز 
ضد املرأة، سيكون من الصعب 

التغلب على هذه اإلشكالية

االختالف إن وجد في دولة اإلمارات يكون حالة فردية

فاطمة الزهراء كريم اهللا
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مـــع حقوق املرأة األجيـــرة من خالل  التعاطي
اتخاذ إجـــراءات جريئة ومبتكرة إلتاحة فرص 
اجلميع لتعزيز دور ومشـــاركة  متكافئـــة أمـــام

املرأة في املجتمع  وتكريس ثقافة املساواة 
بـــني اجلنســـني وإدماجها فيييييي

برامج العمل.



¶ لنــدن - أكـــد خبـــراء األســـرة والعالقـــات 
الزوجيـــة أن ابتعـــاد الحماة عـــن التدخل في 
الكثيـــر مـــن القضايا التـــي تخـــّص الزوجة 
وحياتها يجنـــب العالقات الزوجية الخالفات 

والمشاكل.
وذكرت دراسة حديثة أنه في مقابل الصراع 
التقليدي بين الحماة والكنة، فإن هناك نســـاء 
يقلن إّن أفضل صديقاتهن هن حمواتهن. وفي 
هـــذه الحالة هنـــاك جملة مـــن الحقائق التي 
تؤدي إلى هـــذا النوع من العالقـــة المتوازنة 
والوطيدة بين الحماة والكنة من بينها توازن 
شخصية الحماة وخبرتها في الحياة، وحّبها 
المتوازن والعقالني لالبن وعدم معاناتها من 
الغيرة التافهة، باإلضافة إلى  النضج العقلي 
للكّنـــة إذا كان عمرها ما فوق 28 عاما، كما أن 
قوة شـــخصية االبن تفرض على الطرفين بناء 
عالقـــة متوازنـــة واالحترام المتبـــادل بينهما 
منذ البداية، وعـــدم تدخل كل منها في الحياة 

الخاصة لآلخر.
وأضافت الدراســـة أن الكنة يجب أن تدرك 
أيضـــًا أن حماتهـــا ربما ال تريد تقربـــًا وثيقًا 
منها؛ ألن شخصّيتها مبنية على أسس أخرى. 
كما ينبغي أن تحترم االختالفات بين األجيال.

هذا وأشـــارت نتائج دراســـة يابانية إلى 
أن الضغط النفســـي الذي تعانـــي منه المرأة 
التي تضطر للعيش مع حماتها، يزيد احتمال 
إصابتها بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ووجـــدت الدراســـة التي أجريـــت ما بين 
عـــام 1990 و2004 فـــي اليابان وشـــملت عددًا 
كبيرًا من النســـاء أن المـــرأة التي تعيش مع 
أبويهـــا أو والدي زوجهـــا وأطفالها معرضة 
لإلصابة بأمـــراض القلب ثالث مّرات أكثر من 
نظيرتهـــا التـــي تعيش مع زوجهـــا. ووصفت 
المشاركات في الدراسة الحموات بأنهن ”قوة 

مدمرة“.

وفي المقابل كشـــفت دراسة يابانية أخرى 
أن الحماة التي تعيش مع ابنها وزوجته أكثر 
عرضة للمتاعب الصحية وربما الوفاة مقارنة 

مع تلك التي تعيش مع ابنتها.
ووجـــدت الدراســـة أن النســـاء الكبيرات 
في الســـن الالتـــي يتلقين الرعايـــة في بيوت 
أبنائهن قد ال يعشـــن طويال مثـــل نظيراتهن 

الالتي يعشن مع بناتهن أو حتى بمفردهن.
وأكدت أن الشـــرخ األزلـــي في العالقة بين 
الحماة والكّنة قد يكون السبب الرئيس لسوء 
حالة الحماة الصحية بعد سنين من المجادلة 
والمشـــاكل مع كّنتها. وأظهرت الدراسة التي 
اســـتغرقت أربع ســـنوات وضمـــت 200 رجل 
وســـيدة طاعنين في الســـن، أن بقـــاء الحماة 
فـــي بيت ابنهـــا وتلّقيها الرعايـــة من زوجته 
يمكن أن يؤثر ســـلبيا علـــى حالتها الصحية. 
وقالت الدراسة إن الحموات الالتي يعشن مع 
أبنائهن وزوجاتهن يتعرضن إلى خطر الوفاة 

ضعف الحموات الالتي يعشن مع بناتهن.
وقـــال الباحثـــون مـــن جامعة تســـوكوبا 
”تعـــد هـــذه النتائج اســـتفزازية ألنها تشـــير 
إلى أن الحمـــاة التي تعيش مـــع كّنتها تملك 
هامش نجاة أقل مـــن الحماة التي تعيش مع 
ابنتها، وهذه ضريبة أو جزاء بقاءها في بيت 
ابنها وزوجته“. وقال مصطفى يونس، باحث 

اجتماعي من مصر عن آثار التوتر بين الحماة 
وزوجة االبن ”إن األســـباب التـــي من الممكن 
أن تؤّدي إلى حدوث ذلك تنقســـم إلى نفســـية 
واجتماعية واقتصادية، فإن تركيب كّل من الكنة 
والحماة يميل إلى القيادة، وأن كل شـــخصية 
تميل لالنفـــراد للتحّكم في أمور المنزل، حيث 
أن الزوجة ترى أن البيـــت مملكتها الخاصة، 
وأن الشـــيء األساســـي عندهـــا االســـتحواذ 
على آراء وأفكار الزوج، دون النظر إلى أطراف 
أخـــرى، ألنها تـــرى في الســـيطرة على الزوج 
ســـيطرة على المنزل بالكامل، وإذا استطاعت 
الســـيطرة على الـــزوج تكون نجحـــت في كل 
شيء، في حين أن األم ترى أنها هي التي رّبت 
وتعبت، وأن مجرد دخول شـــريك لها في حب 
ابنها يســـّبب لها ألمًا، فهـــي صاحبة الفضل 
عليـــه، لهذا تشـــعر دائمـــًا ومـــن داخلها بأنه 
أصبح لها شريك في البيت والمنزل، وال يكون 
أمامهـــا إال أن تتأقلـــم مع الوضع لتســـتطيع 
التعامل مع الزوجة، وإما أن تتنافر شخصية 

األم مع الزوجة وينتج التوتر“.
وأضاف: أما عـــن األســـباب االجتماعية، 
فقد يحـــدث التوتر نتيجة اختـــالف الثقافات 
والعادات، وأســـلوب الحيـــاة االجتماعية لكل 
من الزوجة واألم، أما عن اآلثار التي تنتج في 
حالـــة عدم التوافق في إحـــدى الجوانب فهي 

حدوث توتـــر بين الزوجـــة واألم، هذا التوتر 
يؤّثر على األسرة بأكملها، إذ أن كل فرد يسعى 
إلثبـــات مكانته عند ”الـــزوج واالبن“ فيصبح 
الـــزوج في حالة عدم توازن نفســـي، ألنه ال بد 
أن يميل ألحد الطرفين، وقد يحدث الميل دون 
عقالنية، وحـــدوث هذا النوع من المشـــكالت 
يؤدي إلى تصّدع األســـرة، والكثير من حاالت 

الطالق يكون السبب فيه هذا التوتر.
يذكر أن دراســـة ســـابقة أظهرت أن موعد 
انقطاع الطمث عند المرأة شـــهد تغيرًا وبات 
يحصل في وقت مناسب لتفادي المنافسة بين 

الحماة والكنة.
وأفـــادت الدراســـة التي قام بهـــا باحثون 
بجامعتي شـــيفيلد وتوركو في فنلندا ودققوا 
مـــن خاللها فـــي معـــدل الـــوالدات والوفيات 
بين الــــ1700 و1900 أن مرحلة انقطاع الطمث 
تحصل في وقت أبكر عند النساء بغية تفادي 

التنافس بين الحماة والكّنة.
وأوضحـــت أن الهدف مـــن انقطاع الطمث 
هو الســـماح للنساء بالتركيز بشكل أكبر على 
أحفادهـــن. ووجدت أن عدد أحفاد المرأة أكبر 
إذا توقفـــت عن اإلنجاب في الخمســـينات من 
العمر، بســـبب انخفاض نســـبة التنافس بين 
الحمـــاة والكّنة والدعم الـــذي يمكن أن تقدمه 

الجدة ألحفادها.
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الهدايا واملجامالت وسائل مثالية لكسب ود الحماة

أسرة

ملاذا ال نعيش في سالم

¶ كشـــفت مصممة األزياء اإلماراتية ســـارة 
بنت محمد عن آخر تصاميمها من القفاطين، 
تميـــزت المجموعـــة الجديـــدة بالمزج بين 

الموضة العالمية والقفطان الشرقي.
مـــن  العديـــد  المجموعـــة  وتضّمنـــت 
الموديـــالت، وغلبـــت عليهـــا موضـــة عدم 
التجانس في الطول حيـــث الجزء الداخلي 
من القفطان على شـــكل فستان قصير يصل 
إلـــى الركبة أو أعلـــى بقليل، بينمـــا الرداء 
الخارجي طويل بحيـــث يصل إلى الكاحل، 
كما أضافت على األجزاء القصيرة الداخلية 
بضع ســـنتيمترات من الشـــبك الذي ينتهي 
بخيوط طويلة أضافت للتصاميم الحيوية، 
كما اســـتخدمت المصممة اإلماراتية ألوانًا 

مشرقة ومزجتها بطريقة أنيقة.
يذكر أن قفاطين بنت محمد صاحبة 
ماركة ”باليه دي أرغانو“ تستقطب الكثير 
من اإلعالميات والنجمات العربيات، حيث 
تعاملت في مناسبات عديدة مع أسماء 
المعة في عالم الفن واإلعالم مثل أصالة 
نصري، نسرين 
طافش، ليلى 
إسكندر.

   موضة

   طبق اليوم

األحد 2016/01/03 

الخرشوف المحشو باللحم

¶ بينت آخر اإلحصائيات أن متوسط 
عمر اإلنسان في المجتمعات األوروبية 

واألميركية هو 83 سنة، وبعض اإلحصائيات 
تقول إن متوسط عمر اإلنسان ارتفع حتى 87 

سنة، أما في مجتمعاتنا العربية فال توجد 
إحصائيات دقيقة، لكن من المؤكد أن إنسان 

هذا العصر صار يعيش أكثر من سابقه 
بسبب التطور الكبير للطب وعلم األدوية، 

لكن بدأت تظهر مشكلة جديدة وهي مشكلة 
الشيخوخة، تلك الشريحة المتزايدة من 

البشر الذين تقاعدوا ولم يعودوا ُمنتجين، 
وأغلبهم يعاني من أمراض الشيخوخة 

ويتطلب طاقما خاصا للعناية به.
وما يهمني هو الجانب النفسي 

والمعنوي في المشكلة، فالشيوخ يصبحون 
كاألطفال ويحتاجون كثيرا إلى العاطفة 

والحنان، وقد ال يحتاجون غيرها، ومن خالل 
عملي كطبيبة عيون في المشفى الوطني في 

الالذقية حيث كنت أجري عملية الساد (الماء 
الزرقاء) لشيوخ، رّوعني في الحقيقة وضعهم 

األسري الُمزري من الناحية العاطفية وعدم 
احترامهم كبشر من قبل أقرب الُمقربين 

إليهم، أي األوالد واألحفاد.
وال أريد أن أكون كالنعامة وأقول إننا 
في مجتمعاتنا العربية ُنكّرم كبار السن، 

فلألسف كنت شاهدة على حاالت مرّوعة من 
كره الشيوخ والرغبة الفاضحة في موتهم، 

وكم من شيوخ أوصلهم أوالدهم إلى المشفى 
كي أجري لهم عملية الماء الزرقاء ثم تركوهم 

أليام ولم يحضروا الستالمهم ولم يطمئنوا 
عليهم، حتى كنت أضطر إلى أن أتصل 

بأوالدهم ليأخذوهم إلى البيت ألنه لم يعد 
من داع لبقائهم في المستشفى.

طبعا ال يجوز التعميم فهناك أوالد 
يحترمون آباءهم الشيوخ ويعاملونهم 

بحب وإنسانية، بل وُيضّحون من أجلهم، 
لكن ظاهرة كون الشيوخ يمثلون عبئا على 

أوالدهم، وكذلك طول أعمارهم، أصبحت 
تشكل مشكلة عالمية تحتاج إلى حل.

ففي المجتمعات األوروبية الغنية، والتي 
يتمتع فيها المواطن بالتأمين الصحي، ُحّلت 

مشكلة الشيخوخة عن طريق بيوت أو دور 
رعاية للعجزة، فيعتنون بهم جسديا ونفسيا 

ويشركونهم في برامج مسلية موسيقية 
وثقافية، أما في عالمنا العربي -وهو الذي 
يهمني- فحال كبار السن أو الشيوخ مزر، 

ألنهم جزء من حياة مزرية، وألن أوالدهم 
وأحفادهم يعانون من الفقر وعدم األمان 

وبالكاد يوفرون حاجاتهم األساسية، أحد 
هؤالء األبناء صرخ في وجهي حين قلت له 
إن والده العجوز سوف يحتاج الستعمال 
قطرة مدى الحياة بسبب إصابته بالماء 

السوداء (ارتفاع ضغط العين) وثمن القطرة 
الواحدة 1800 ليرة سورية! صرخ قائال: من 
أين سأجلب المال وأنا بالكاد أؤمن الرغيف 

ألوالدي األربعة، وحين نبهته أن والده 
سوف ُيصاب بالعمى إن لم يستعمل القطرة، 

رد بالمباالة: وما ذنبي أنا، ال أملك المال، 
فليصب بالعمى.

قد يبدو هذا االبن عاقا، ولكن حين تتأمل 
وجهه الذي تفصح مالمحه عن مدى معاناته، 

وحين تتأمل أسنانه المنخورة البنية ألنه 
ال يملك ماال لعالجها، تشعر أن كل إنسان 

في عالمنا العربي ضحية، الشيوخ ضحية 
وكذلك أوالدهم وأحفادهم، فال يوجد تأمين 
صحي حقيقي للمواطن العربي، وال توجد 

دور عناية لكبار السن والشيوخ وإذا وجدت 
فإنها تحتاج إلى المال وقّلة من يتمّكنون من 

توفيره، وحتى الجمعيات الخيرية ال تملك 
اإلمكانيات لذلك ال يمكنها أن تستوعب إال 

عددا قليال جدا من الشيوخ.
وكم هو مؤلم إحساس هؤالء الذين أطال 
الله في عمرهم فهم يشعرون أن أيامهم التي 

يعيشونها زائدة بالنسبة إلى أقرب الناس 
إليهم (أوالدهم)، ويشعرون أن أوالدهم 

يتأففون من خدمتهم ومصاريف عالجهم، 
ويتعّجبون من تصحر المشاعر البشرية 

حتى بين اإلخوة وبين األهل وأوالدهم، لكن 
حين تكون الحياة بالغة القسوة على الجميع 
فإنه من الصعب على اإلنسان أن يكون ُمحبا 

ومعطاء، أليس المحبة هي أروع عطاء في 
الحياة؟ كم أحب هذا المثل الصيني ”إذا 

أحببت شخصا فاهده وقتك“.
من يملك وقتا للشيوخ الذين غالبا ما 

يتّذمرون من أوجاعهم وأمراضهم ويشحذون 
العاطفة ويتألمون خاصة حين يتذكرون أن 
أولى الوصايا العشر: أكرم أباك وأمك لكي 

يطول عمرك، لكن يبدو أن اإلنسان مسحوق 
الكرامة والُمهان والُمعنف والُمهمش -وهو 
حال معظم شبابنا العربي- ال يستطيع أن 
يعطي ما ال يملكه، أي ال يستطيع أن يحب 

ويحنو وهو ُمهان ومحتقر وال يشعر بكرامته 
كمواطن، وال يحّس باألمان كي يستطيع 

أن يعطي والده العجوز أو والدته الشعور 
باألمان، ففاقد الشيء ال يعطيه.

والوضع الحالي حيث أصبح العالم 
العربي هو العالم الذي يموت فيه األطفال 
والشباب وأصبح الموت الطبيعي غريبا 

بل أشبه بالرفاهية، فإن مشكلة الشيخوخة 
وطول العمر أخذت بعدا أكبر وأصبحت 

أكثر وطأة على األسرة كما لو أن لسان حال 
الناس يقول: أيموت كل هؤالء الشبان في 
عمر الورود شهداء أو غير شهداء ويبقى 

العجائز أحياء، لقد سمعت هذه العبارة من 
كثيرين، حتى شعرت أن الشيوخ يجب أن 
يعتذروا لمن حولهم وخاصة لألسر التي 

فقدت أوالدها الشبان بأنهم ال يزالون أحياء، 

وأحد اآلباء الُمكتوي بفقد ابنين في الجيش 
السوري قال لي: تصوري ال يزال أبي الذي 
بلغ التسعين حيا! وكأنه يصّب نقمته على 

والده، كأن والده سرق الحياة من ابنيه 
الشهيدين!

يا لهول الحياة المأساوية في عالمنا 
العربي، حياة تحولت إلى ملحمة ألٍم تطال 

الجميع، وكم أدهشني حين كنت أقرأ 
دراسات عن األدب الياباني أن ثمة عادة 
عند بعض اليابانيين أن يأخذوا آباءهم 

الشيوخ حين يبلغون الثمانين إلى قمة جبل 
ويتركونهم هناك كي يموتوا بطريقة ما 
وغالبا ما يكونون طعاما للنسور! لكّني 
ال أعرف أسباب هذه العادة وخلفياتها 

ألن الدراسة لم تشر لألسباب.
ال أستبعد أن نصل في عالمنا 

العربي إلى حالة مشابهة من احتقار 
كبار السن وصّب جام الغضب 

واإلحساس بظلم الحياة والحكام 
عليهم، فالحاالت التي اطلعت عليها 

وسمعت عنها كانت ُمرّوعة، فحين يتحول 
وطن كسوريا مثال إلى ساحة وغى ويصبح 
القتل اليومي أشبه بتعبير الخبز اليومي، 
وحين تحدث مجازر تحصد أطفاال وشبانا 
وعلى مدى أكثر من خمس سنوات، وحين 

تتزين جدران المدينة بصور شهداء تنضح 
وجوههم المبتسمة بحب الحياة، وحين 

تتحول كل النشاطات االجتماعية إلى مجرد 
تعاز، وتمّر األعياد واآلباء يقضون العيد في 

المقابر فوق أضرحة أوالدهم، وقد ال يضم 
القبر إال نتفا من جثة، حين تنهار الليرة 

السورية وتنقرض الطبقة الوسطى وتصبح 
نسبة غير قليلة من األطفال والنساء تأكل من 

القمامة وتنام في الشوارع أو على األرصفة 
أو مدخل البنايات، أمام كل هذه المعطيات 

يبدو الشيوخ كأنهم لعنة، كأنهم سرقوا 
الحياة من الشباب.

إذا أحببت شخصا فاهده وقتك

هيفاء بيطار

العالقــــــة بني الزوجة وأّم الزوج تســــــودها 
التوترات واحلساســــــية، ويرجع الســــــبب 
في ذلك إلى رغبة كّل منهما في االستئثار 
باهتمام الزوج، ومن شــــــأن هذا التوتر أن 
يؤدي إلى مشــــــاكل عديدة جتعل العالقة 

* المقادير:أكثر تعقيدا.
• عبوة من الخرشوف.

• 250 غرامًا من اللحم المفروم.
• حبة من البصل المفروم.
• ملعقة صغيرة من الملح.

• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
• كوبان من عصير الطماطم.

• مرق خضار.
• لتر من الماء.

• حبة من الليمون يقع عصرها.
• ملعقة صغيرة من الملح لسلق الخرشوف.

* طريقة اإلعداد:
• تسلق حبات الخرشوف في الماء 

والليمون والملح لمدة نصف ساعة حتى 
تطرى وتصبح ناضجة ثم تصفى.

• يقلب اللحم المفروم في مقالة على النار 
حتى ينشف من الماء.

• تضاف البصلة المفرومة إلى اللحم.
• يضاف الملح والفلفل ويترك اللحم على 

النار حتى ينضج.
• تحشى حبات الخرشوف باللحم وتوضع 

في طبق الفرن.
• يخلط عصير البندورة مع مرقة الخضار.

• يسكب الخليط في طبق الفرن.
• يغطى الطبق بورق األليمنيوم ويدخل 

للفرن لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى 
يجف الخرشوف.

• يحّمر الوجه ويقدم طبق الخرشوف 
المحشو باللحم مع األرز األبيض والسلطة.

قفاطني تحافظ 

على سحرها الشرقي

 توتر العالقة بني الزوجة واألم يؤّثر 

على األسرة بأكملها، إذ أن كل فرد 

يسعى إلثبات مكانته عند ”الزوج 

واالبن“ فيصبح الزوج في حالة عدم 

توازن نفسي

تعاملت في مناسبات عديدة مع أسماء 
المعة في عالم الفن واإلعالم مثل أصالة 
نصري، نسرين 
طافش، ليلى 
إسكندر.
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¶ لنــدن - أثبـــت صانع ألعاب نادي أرســـنال 
اإلنكليـــزي، الدولي األلماني مســـعود أوزيل، 
بمـــا ال يدع مجاال للشـــك أنه ُيعـــّد واحدا من 
أفضـــل الالعبيـــن في عالـــم كرة القـــدم خالل 
الوقت الحالي، وذلك بفضـــل مهاراته العالية 
ونظرتـــه الثاقبة وقدرتـــه الفائقة على صناعة 
اللعـــب وتســـجيل األهداف، األمـــر الذي جعل 
جماهير المدفعجية تطلق عليه لقب بابا نويل 
الـــدوري اإلنكليزي. واســـتحّق نجم كرة القدم 
األلمانية البالغ مـــن العمر 27 عاما عن جدارة 
لقب بابـــا نويل الدوري اإلنكليـــزي، وذلك في 
ظل المســـتويات الالفتة التي يقدمها الالعب 
األلماني رفقة فريق المدفعجية، حيث يواصل 
توزيـــع الهدايـــا (التمريرات الحاســـمة) على 
زمالئـــه في الفريق اللندنـــي. ورغم أن الالعب 
األلماني ال يتمّيز بامتالكه مؤهالت جسمانية 
خارقـــة، فقامته ال تفـــوق 1.80 متـــر ووزنه ال 
يتعدى 76 كغ، إال أنه عّوض كل ذلك بانسيابية 
في حركته وبتحكمه الجيد في الكرة وحســـه 
الكبير لقراءة تحركات الالعبين، ونبوغه الذي 
قـــل نظيره بين أقرانه من العبي خط الوســـط 

في العالم.
ونجـــح صانع ألعـــاب فريـــق الغانرز في 
اســـتغالل كل هذه المميزات مـــن خالل قيادة 
فريقـــه العتالء عـــرش صدارة جـــدول ترتيب 
بطولة الـــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
وذلك بعدما ســـّجل هدفا وصنع آخر، لُيساهم 
في فوز فريقه علـــى ضيفه بورنموث، بنتيجة 
هدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين 
الفريقين على ملعب اإلمارات ضمن منافسات 
الجولة التاسعة عشرة من بطولة البريميرليغ. 
وأهدى الالعب الـــذي قاد منتخب بالده للفوز 
ببطولـــة كأس العالـــم 2014 التـــي أقيمت في 
البرازيـــل صيف العـــام الماضـــي، زميله في 
الفريق، البرازيلي غابريل باوليستا، كرة على 
طبق من ذهب من ركلة ركنية، لُيقابلها األخير 
برأســـية رائعة سكنت شباك بورنموث، ُمعلنة 

عن تسجيل الهدف األول لصالح المدفعجية.
ووصـــل أوزيل من خـــالل صناعتـــه لهذا 
الهـــدف إلى تمريرته الحاســـمة رقـــم 16 هذا 
الموســـم رفقة فريقه اللندني، لُيصبح الالعب 
األلمانـــي على بعد أربعة أهـــداف فقط لُيعادل 

رقـــم مهاجم نادي أرســـنال الســـابق، 
الفرنسي تييري هنري، التاريخي الذي 

صنـــع 20 هدفا في موســـم واحد فـــي بطولة 
الـــدوري اإلنكليـــزي. ويعتبر مســـعود أوزيل 
ملك ”األسيســـت“ ورجل الحســـم في أرسنال، 
والمســـاهم فـــي كل انتصـــار هـــذا الموســـم 
تقريبا.. فهو أغلى صفقة في تاريخ أرســـنال، 
وأغلى العـــب ألمانـــي عرفه التاريـــخ. حاول 
البعض تحطيمه إعالميـــا، انتقدوه، وطالبوا 
برحيلـــه، لكنه صمد في وجه الهجمة العنيفة، 
وعاد اآلن ليطلب من الجميع الصمت، فاضطر 
مهاجمـــوه ســـريعا لرســـم االبتســـامة علـــى 
وجوههم، واإلشـــادة به يوميـــا مرددين ”قلنا 
لكم من قبل إنه رائع!“. أوزيل صفى حساباته 
مع محاولي تحطيمه فـــي أرض الملعب، لكن 
ما الذي ســـاعد عازف الليل علـــى العودة إلى 
دور المايسترو والبطل، وما الذي جعلنا نرى 
الوجه المتألق من النجم األلماني من جديد؟

ضعني في مكاني

المشـــكلة الكبرى التي عانى منها مسعود 
أوزيل هي تغيير مكانه بشـــكل متكرر لعيون 

جـــاك ويلشـــير أو لضـــرورة منـــح بعض 
الالعبين مثل والكوت ورامسي وكازورال 

دقائـــق أكثر. تم الطلـــب منه أن يلعب 
فـــي الجناح األيســـر، وهـــذا خلق 

الدفاعية  مســـاهمته  ضـــرورة 
بشـــكل أكبر مما لـــو كان في 

المركز 10، فكان هبوط المستوى غير المبّرر، 
وبدأ البعض ينسج قصصا خيالية عن كسله 
وكثرة ســـهره. في هذا الموسم، وألن مصائب 
قوم عنـــد قوم فوائـــد، فقـــد أدت إصابة جاك 
ويلشـــير إلـــى قلة عـــدد الالعبيـــن المقنعين 
ألرســـين فنجر في خط الوســـط، فتمت إعادة 
أوزيـــل إلى المركز 10، وهذا المركز الذي لعب 

فيه مع ريال مدريد، فكانت العودة الرائعة 
بأرقام قياسية في صناعة األهداف.

واعترف مسعود أوزيل مؤخرا بأنه 
خضـــع لتدريبات خاصـــة لتقوية بنائه 

العضلي ومستوى لياقته البدنية. ومن الالفت 
جدا أن نجد مســـعود أوزيل يكمل 10 مباريات 
يبدأهـــا من أصـــل 18، دون أن يقع تغييره في 
أي لقاء إال بعد الدقيقة 75، وفي معظمها كانت 
النتيجـــة محســـومة لصالح فريقـــه، علما أنه 
كان أكثر العب تم اســـتبداله في فترة تواجده 
مع ريال مدريد لمدة 3 مواســـم. وأكثر شيء 
يحتاجه العب خط الوسط أن يكون 
متفاهمـــا مع مـــن هـــم حوله من 
العبي خط الوسط والهجوم، وهذا 
ما حصل أخيرا مع توقف أرســـين 
فينغر عن سياســـة المـــداورة التي 
تســـبب الصداع في رأس مســـعود 
أوزيل. اآلن بات قادرا على أن يعرف 
كيـــف يتحرك مـــن هم حولـــه، ألنه 
يلعب معهم تقريبا في كل مواجهة، 
وبـــات باســـتطاعته أن يتوقـــع 
ثبـــات الالعبيـــن ليخلق بذلك 
سهولة في التعامل وتفاهما 
العب  يحتاج  فمـــاذا  أكبر، 
تتركز قدرته في التمرير 
وتوقـــع  التفاهـــم  إال 
ماذا سيفعل زميله.

سعادة كبيرة

ناحية  من 
أعرب  أخرى 

ه الالعـــب األلمانـــي عن  ضـــا ر
علـــى الكبيـــر بالتطور الذي طرأ 

يـــرى مستوى فريقه هذا الموسم.  و
أن  األلماني  الدولـــي  أرسنال الالعب 

، أصبح يتمتع بنهـــم كبير إلثبات  تـــه ا ذ
كمـــا يعتقد في قـــدرة الفريق علـــى التغلب 
علـــى أّي منافـــس بعـــد األداء الرائـــع الذي 
قدمه فـــي النصف األول من مســـابقة الدوري 
اإلنكليزي. وقال أوزيل ”نحن نتمتع بثقة أكبر 
هذا الموســـم.. أشعر كالعب داخل الملعب أن 
الفريـــق أصبح أكثر ثقـــة وأننا نفرض طريقة 
لعبنا على الفريق المنافس“. وأضاف ”الفريق 
يثق بنفسه بشكل أكبر وهذا األمر لم يبدأ اآلن 
ولكن كان مســـتمرا طوال العام.. لعبنا كرة 
قدم جيدة في النصف الثاني من الموســـم 
الماضـــي.. الالعبـــون يثقون فـــي نجاحنا 
هذا الموســـم“. وتابع ”أثق بأننا سنقتنص 
النقاط الثالث من مانشستر 
ســـيتي.. نرغب في تحقيق 

الفـــوز ألننا نخـــوض المباراة علـــى ملعبنا.. 
نشـــعر بنهم أكبر هذا الموسم.. إذا نظرت إلى 
مباراتنا في بطولـــة دوري أبطال أوروبا أمام 
أولمبياكوس في أثينا، كنا نحتاج إلى هدفين 
ولكننا بحثنا عن تســـجيل هدف ثالث.. نشعر 

بنهم كبير“. 
ويواجـــه أرســـنال في دور الســـتة عشـــر 
مـــن البطولة األوروبية برشـــلونة األســـباني 
الـــذي تـــّوج ببطولـــة كأس العالـــم لألنديـــة، 
وهـــي المبـــاراة التـــي يراها أوزيـــل اختبارا 
حقيقيـــا لفريقه. واســـتطرد النجـــم األلماني 
قائال ”برشـــلونة هو أصعـــب فريق في العالم 
يمكـــن مواجهته.. هو أفضـــل فريق في العالم 
فـــي الوقت الراهن.. نحن نعـــرف هذا ولكنني 

كالعب أتطلع لخوض مباريات مثل هذه“.
وأشـــاد أرســـين فينغـــر بصانـــع ألعابـــه 
مســـعود أوزيل معتبرا إيـــاه أفضل العب في 
الـــدوري اإلنكليـــزي الممتـــاز هذا الموســـم. 
وقال ”يكفـــي النظر إلى األرقام واإلحصائيات 
والتمريرات الحاسمة التي قام بها، فهي تتكلم 
عن نفســـها“. ولم يتردد المدرب الفرنسي في 
تشـــبيه أوزيل بمايســـترو خط وسط أرسنال 
الســـابق الهولنـــدي دنيس برغكامـــب بقوله 
”كان برغكامب يســـجل عددا أكبر من األهداف، 
لكن أوزيل بدأ بدوره تســـجيل األهداف أيضا 

وبالتالي يمكن تشبيهه ببرغكامب“.
وكانـــت االنتقـــادات انهالت علـــى أوزيل 
من كل حدب وصوب الموســـم الماضي حيث 
اعتبر النقاد بأن مســـتواه غير مستقر إضافة 
إلى غيابه التام في بعض المباريات خصوصا 

الكبيرة منها. 
لكـــن فينغـــر بقي مؤمنـــا بقـــدرات صانع 
ألعابـــه ورشـــحه لنيل لقـــب العـــب العام في 
إنكلترا في المســـتقبل وقال فـــي هذا الصدد 
”إنه بيضـــة القبان في فريقنـــا. ال أدري ما إذا 
كان قـــّدم أفضل أداء له في مواجهة بورنموث، 
فأنا شـــاهدت مباريات تألق فيها بشـــكل كبير 
في السابق أيضا. ما هو مهم بأن يثبت أوزيل 
بأنـــه ليس العبا مهاريا فقـــط بل أن يعمل من 

أجل مصلحة الفريق“.
 وتابـــع ”لقد أضـــاف ميـــزة التهديف إلى 
اختصاصه في التمريرات الحاسمة وبالتالي 
أصبح العبا كامـــال“. وقال أيضا ”يتعّين على 
كل العـــب أن يطّور مســـتواه من مبـــاراة إلى 
أخرى، بعـــض الالعبين يملكـــون القدرة على 
التركيـــز والمحافظـــة علـــى ثبات المســـتوى 

والبعض اآلخر ال يملك هذه القدرة“.
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رياضة

بات تألق األملاني مســــــعود أوزيل أمرا مألوفا في الدوري اإلنكليزي، فإذا كان أرســــــنال 
يعتلي العرش ولو بشــــــكل مؤقت حاليا، فذلك بفضل العبه الذي حاز على أجمل عبارات 

املديح من صحافة أوروبا والعالم.

رجل الحسم يصمد في وجه العاصفة
مسعود أوزيل.. نقطة الضوء في الدوري اإلنكليزي

األحد 2016/01/03

ســـابق، 
خي الذي 

حد فـــي بطولة 
مســـعود أوزيل 
أرسنال،  ـــم في
هـــذا الموســـم 
ريخ أرســـنال، 
تاريـــخ. حاول 
قدوه، وطالبوا 
هجمة العنيفة، 
صمت، فاضطر 
بتســـامة علـــى 
”قلنا  ا مرددين
صفى حساباته 
ض الملعب، لكن 
ـــى العودة إلى 
جعلنا نرى  ذي
ني من جديد؟

ى منها مسعود 
متكرر لعيون
منـــح بعض
وكازورال 

ن يلعب 
خلق 

ألرســـين فنجر في خط الوســـط، فتمت إعادة 
0أوزيـــل إلى المركز 10، وهذا المركز الذي لعب 
فيه مع ريال مدريد، فكانت العودة الرائعة

بأرقام قياسية في صناعة األهداف.
واعترف مسعود أوزيل مؤخرا بأنه
خضـــع لتدريبات خاصـــة لتقوية بنائه

كان أكثر العب تم اســـتبداله في فترة تواج
3مع ريال مدريد لمدة 3 مواســـم. وأكثر ش
يحتاجه العب خط الوسط أن يك
متفاهمـــا مع مـــن هـــم حوله
العبي خط الوسط والهجوم، و
ما حصل أخيرا مع توقف أرسـ
فينغر عن سياســـة المـــداورة ا
في رأس مســـع تســـبب الصداع
أوزيل. اآلن بات قادرا على أن يع
كيـــف يتحرك مـــن هم حولـــه،
يلعب معهم تقريبا في كل مواج
وبـــات باســـتطاعته أن يتوق
ثبـــات الالعبيـــن ليخلق ب
سهولة في التعامل وتفاه
ال يحتاج  فمـــاذا  أكبر، 
تتركز قدرته في التم
وتوق التفاهـــم  إال 
ماذا سيفعل زمي

سعادة كبير

ناح من 
أع أخرى 

ضــالالعـــب األلمانـــي عن  ر
طرأ علـــىالكبيـــر بالتطور الذي

يـــمستوى فريقه هذا الموسم.  و
أن األلماني  الدولـــي  أرسالالعب 

تــأصبح يتمتع بنهـــم كبير إلثبات  ا ذ
كمـــا يعتقد في قـــدرة الفريق علـــى التغ
علـــى أّي منافـــس بعـــد األداء الرائـــع ال
قدمه فـــي النصف األول من مســـابقة الدو
”نحن نتمتع بثقة أ اإلنكليزي. وقال أوزيل
هذا الموســـم.. أشعر كالعب داخل الملعب
الفريـــق أصبح أكثر ثقـــة وأننا نفرض طر
”. وأضاف”الفر لعبنا على الفريق المنافس“
يثق بنفسه بشكل أكبر وهذا األمر لم يبدأ
ولكن كان مســـتمرا طوال العام.. لعبنا
النصف الثاني من الموس جيدة في قدم
الماضـــي.. الالعبـــون يثقون فـــي نجاح
هذا الموســـم“. وتابع ”أثق بأننا سنقتن
النقاط الثالث من مانشس
ســـيتي.. نرغب في تحق

مسعود أوزيل ملك {األسيست} 

ورجل الحسم في أرسنال، والمساهم 

في كل انتصار هذا الموسم تقريبا.. 

يعتبر أغلى صفقة في تاريخ أرسنال، 

وأغلى العب ألماني عرفه التاريخ



} أبوظبــي – خمســـة العبيـــن خليجييـــن 
نجحـــوا في حصد جائزة األفضل في القارة 
الصفراء في السنوات العشر األخيرة، حيث 
كان للســــعودية النصيــــب األكبر بتتويجها 
ثالث مرات عبــــر حمد المنتشــــري (2005)، 
ياســــر القحطاني (2007)، ناصر الشمراني 
(2014)، وقطــــر مــــرة واحــــدة عبــــر خلفان 
إبراهيم (2006) قبل أن ينال اإلماراتي أحمد 
خليل جائزة نهاية العام الماضي، لكن ماذا 

عن احترافهم بأوروبا؟
وكانــــت الكلمات التي أطلقها نجم نادي 
العين اإلماراتي عمر عبدالرحمن عقب الحفل 
األخير لجائزة أفصل العب في آســــيا معبرا 
ومؤثــــرا في آن معا، عندمــــا تمّنى أن يفتح 
المجــــال أمام احتراف الالعبين الخليجيين 
فــــي أوروبا، حيث قــــال ”أتمنــــى أن يحقق 
أحمــــد خليل (أفضل العب في آســــيا) حلمه 
باالحتراف في أوروبــــا.. وليس أحمد فقط، 
بل أتمنى أن تسنح الفرصة أمام العديد من 
الالعبين لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه 
أن يفتح المجال أمــــام العديد من المواهب 
فــــي االنخــــراط بالدوريــــات األوروبيــــة، ما 
ينعكس إيجابا على كرة القدم في المنطقة“.

كثيرون يؤكدون أن ثمــــة حاجزا يحول 
دون احتــــراف الالعب الخليجي في أوروبا، 
خصوصــــا أن الخطط تفتقد إلــــى زرع قيم 
االحتراف في النــــشء منذ البداية، ألن هذه 
الخطــــط تحتاج إلــــى تضافــــر الجهود في 
البيت أوال، إلى جانــــب كون الالعب ذاته ال 
بد أن يشــــعر أن وظيفته كرة القدم، وهذا ما 

تفتقده كرة القدم في الخليج.
وهناك من يتحدث أيضا عن وفرة المال 
في األندية التي يلعب بها الالعب الخليجي، 
بمــــا يجعله ال يفكر فــــي االحتراف خارجيا، 

وهنا يكمن الفارق مــــع الالعب في المغرب 
العربي الذي ال يشــــعر كثيــــرا بالغربة، فهو 
بالغرب، خاصة فرنســــا  مرتبــــط ”لغويــــا“ 
وإيطاليا وأســــبانيا والبرتغــــال، فضال عن 
وجود العشــــرات من اآلالف الذين يعيشون 
فــــي تلــــك المجتمعــــات، وبعضهــــم يتمتع 

بجنسياتها أيضا.
ويؤكــــد الخبــــراء أن الالعــــب الخليجي 
ال تنقصــــه المهارات الفنية، لكن المشــــكلة 
التي تواجه الالعبين أنهم غير قادرين على 
العيش في أجــــواء احترافيــــة، وهذا يعود 
لعوامل كثيرة، في مقدمتها النشأة والبيئة 

التي يعيش فيها.
ولعــــل تجربــــة الحــــارس العماني علي 
الحبســــي المحترف في ريدينــــغ اإلنكليزي 
تشــــكل حالــــة فريــــدة، حيــــث نجــــح النجم 
العمانــــي في شــــق طريقــــه من نــــادي لين 
النرويجــــي عــــام 2003 واســــتمر حتى عام 
2005، محققــــا جائــــزة أفضــــل حــــارس في 
النرويــــج، قبل أن ينتقل إلــــى نادي بولتون 
واندرز اإلنكليزي مطلع عام 2006، ولكنه لم 
يحرس مرمى بولتون ســــوى في 18 مباراة 
فقــــط، وجلــــس احتياطيــــا لثالث ســــنوات 
دون يــــأس، وانتقل بعدها عــــام 2010 لنادي 
ويغــــان أتلتيــــك اإلنكليزي ليعــــوض غياب 
حارس ويغــــان كريس كيركالنــــد المصاب، 
وتألق الحبســــي مع فريقــــه الجديد فضمن 
مركز الحارس األساســــي، وبلغ نهائي كأس 
إنكلتــــرا وحققه مــــع ناديه كأفضــــل إنجاز 

لالعب خليجي.
وتعتبر تجربة الالعب القطري حســــين 
ياســــر ثرية إلى حد مــــا، إذ نجح ”الحاوي“ 
في االحتــــراف لمدة 4 مواســــم في بلجيكا، 
ولموسمين في إنكلترا والبرتغال، ولموسم 
وحيد في قبــــرص قبل أن يعود إلى الدوري 
القطري بعد تجربــــة لم تكتمل في مصر مع 

ناديي األهلي والزمالك.
وتتفــــق العديد من اآلراء على أن األندية 
الخليجية تتحمل المسؤولية في االحتراف 
الخارجــــي، في ظــــل توفر المغريــــات التي 
تقدمها لالعب الخليجي من الدخل السنوي 
إلى الشــــهرة الواسعة، والنجومية الكبيرة، 
في وقت يعاني الالعــــب الطامح لالحتراف 
فــــي أوروبــــا مصاعــــب تتمثل فــــي دخوله 
بتحديــــات يومية، وتدريبات مقســــمة على 

فترتين يوميا.
وثمة شــــواهد حقيقية تؤكد أن الفرصة 

أتيحــــت أكثر من مرة للعديــــد من الالعبين 
الخليجييــــن ومن أبرزهــــم اإلماراتي أحمد 
خليل الذي لفت نظــــر بعض األندية، ومنها 
نادي تشيلســــي، الذي دعــــاه لمدة 30 يوما، 
في تجربة معايشــــة وتدريب بإنكلترا، لكن 
إدارة األهلــــي لم تترك الالعب، كما لم يجرؤ 
خليل على ترك ناديــــه، الذي كان في حاجة 
إلى جهوده في هذا الموسم الذي حصد فيه 

الدوري.
وقبــــل ثالثة أعــــوام، عرض نــــادي رين 
الفرنســــي فرصــــة االحتراف علــــى الالعب 

نفسه، لكن الطلب قوبل بالرفض أيضا.
وفــــي رد على أســــئلة حيال هــــذا األمر، 
توجه أحمد خليفة حمــــاد المدير التنفيذي 
في النادي األهلي اإلماراتي بالســــؤال ”هل 
ثمة عروض حقيقية لالحتراف في أوروبا؟“.
وأجاب بالنفي، مؤكــــدا أن األمر يتعلق 
وهمــــي  وغيــــر  حقيقــــي  عــــرض  بوجــــود 
لالحتــــراف، ومن ثم نتحــــدث إذا كان هناك 

عراقيل أم ال.
ويقول حماد ”نســــمع اإلعــــالم يتحدث 
كثيرا عن هذا الموضوع، لكن الكالم شــــيء 

والواقع شيء آخر“.
ويؤكــــد حمــــاد أن هناك أكثــــر من العب 
خليجــــي يســــتحق االحتراف فــــي أوروبا، 

لكن األمر يتعلق بالعروض نفســــها التي 
غالبــــا ما تكون عبــــر وكالء لالعبين وال 
تحمــــل الصفة الرســــمية، متمّنيا على 
وســــائل اإلعالم تحّري الدقة في طرح 
الموضــــوع وعــــدم تحميــــل األندية 

المسؤولية في هذا الشأن.
التنفيذي  المديــــر  ويضيــــف 
لألهلي ”كثيرون يجهلون أيضا 
أن هنــــاك بعض القيــــود التي 
تفــــرض نفســــها فــــي بعض 
التي  إنكلتــــرا  مثــــل  الــــدول 
تشــــترط أن يكــــون الالعب 

ف  لمحتــــر ا
دوريها  في 

ينتمــــي 
دولة  إلــــى 

تتمتــــع 
بتصنيــــف 
على  جيــــد 
ى  لمستو ا
 ، لــــي و لد ا
وأعتقد هذا 
مــــا عرقــــل 
ف  ا حتــــر ا

الالعــــب العراقــــي نشــــأت أكرم ســــابقا مع 
مانشســــتر ســــيتي“. ويشــــير حماد إلى أن 
األنديــــة ترغب في تســــهيل مهمــــة الالعب، 

وهــــي ال تقف بوجهــــه على اإلطــــالق، لكن 
بالمقابل يجب توافــــر كل الظروف الممكنة 
لالعب والنادي أيضا. وفي رد على ســــؤال 
إذا ما كانــــت إدارة األهلي تلقت أّي عروض 

الحتــــراف العبها أحمد خليــــل، أجاب حماد 
بالنفــــي، مؤكدا ”لم يصلنا شــــيء إلى اآلن، 
رغم اليقين أن أحمد يتمتع بكل المواصفات 

التي تؤهله لالحتراف في أوروبا“.
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الالعب الخليجي متوج في القارة الصفراء منسي في القارة الزرقاء

ثر من مرة للعديــــد من الالعبين 
ن ومن أبرزهــــم اإلماراتي أحمد 
لفت نظــــر بعض األندية، ومنها 
0ســــي، الذي دعــــاه لمدة 30 يوما، 
معايشــــة وتدريب بإنكلترا، لكن 
ـي لم تترك الالعب، كما لم يجرؤ 
ترك ناديــــه، الذي كان في حاجة 
 في هذا الموسم الذي حصد فيه 

ثالثة أعــــوام، عرض نــــادي رين 
فرصــــة االحتراف علــــى الالعب 

الطلب قوبل بالرفض أيضا.
د على أســــئلة حيال هــــذا األمر، 
 خليفة حمــــاد المدير التنفيذي 
”هل  ألهلي اإلماراتي بالســــؤال
 حقيقية لالحتراف في أوروبا؟“.
بالنفي، مؤكــــدا أن األمر يتعلق 
وهمــــي وغيــــر  حقيقــــي ــرض 
ومن ثم نتحــــدث إذا كان هناك  ،

ال.
”نســــمع اإلعــــالم يتحدث  حماد
ذا الموضوع، لكن الكالم شــــيء 

يء آخر“.
 حمــــاد أن هناك أكثــــر من العب
أوروبا،  ســــتحق االحتراف فــــي
تعلق بالعروض نفســــها التي
كون عبــــر وكالء لالعبين وال 
صفة الرســــمية، متمّنيا على 
و بين و ر ب ون

عالم تحّري الدقة في طرح 
وعــــدم تحميــــل األندية 

هذا الشأن.  في
التنفيذي  المديــــر  ف
يرون يجهلون أيضا 
عض القيــــود التي 
ســــها فــــي بعض 
التي إنكلتــــرا  ـل 
ن يكــــون الالعب

ف

} تقول األسطورة المتوارثة جيال بعد 
جيل أن طائر الفينيق أو ”العنقاء“ مثلما 
جاء في الحكايات العربية خرج من تحت 
أنقاض الرماد بعد وفاته طائرا أكثر قوة 

وبهاء وجماال، إنه طائر حتى وإن مات 
فإنه ال يستسلم للفناء، هو خالد بكل 

تجلياته يرفض أن يقضي عليه الموت، 
وفي كل مرة يموت خاللها، ثم يحترق 

ينتفض وينفض جناحيه ليطير من 
جديد.

يا لها من أسطورة باتت منذ أمد بعيد 
وبقيت إلى اليوم مضربا لألمثال ومجاال 
خصبا للخيال في كل مناسبة يتم خاللها 

الحديث عن بطل أو شخصية تحدت 
الظروف واستعادت الروح في الرمق 
األخير من هذه الحياة الفانية أصال، 

لكنها قد تقدم بعض الصور والمالحم 
التي يتسّيدها أبطال يرفضون الفناء 

واالنتهاء.
صورة جميلة من المخيال العربي 

أحالتنا بسرعة إلى أحد الالعبين 
الفرنسيين الذي نجح في ظرف ال يتجاوز 

األشهر المعدودة أن يعود إلى الواجهة 
األمامية للنجوم المتأللئة، ويقدم نفسه 

من جديد وكأنه ولد من جديد.
هو التونسي األصل صاحب الثمانية 

والعشرين ربيعا حاتم بن عرفة العب 
نيس حاليا، وصانع الفرجة واألهداف في 

الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.
إن الحديث عن بن عرفة رغم أنه ليس 

نجم شباك أو هداف أحد الفرق القوية 
والعريقة مرده األساسي ما حصل في 

مسيرة هذا الالعب الذي أوشك على 
االعتزال المبكر بسبب مشاكل جّمة، قبل 

أن يستيقظ وينتفض من تحت الركام 
ويقدم نفسه من جديد في أبهى صورة 
مع فريق مغمور حقق معه نتائج رائعة 

وقاده إلى المراكز األمامية، حيث يوجد 
الفريق حاليا بفضل بن عرفة في المركز 

الخامس وبفارق ال يتجاوز ثالث نقاط عن 
صاحب المركز الثاني المؤهل لمسابقة 

دوري األبطال.
لقد سجل هذا الالعب سبعة أهداف 
في 19 مباراة، وهي أهداف جمعت بين 

الدقة والمهارة والجمالية، ما جعله حاليا 
أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي.

نجاح كبير في ظرف ال يتجاوز 
أربعة أشهر جعله يستعيد كبرياءه 

ومكانته، ويكون ضمن المدعوين للعب 
مع المنتخب الفرنسي الذي يستعد 
الستضافة ضيوفه في منافسات أمم 

أوروبا الصائفة المقبلة.
ومع ذلك دعونا نستحضر بعض 

فصول قصة هذا الالعب الذي كاد يلفه 
النسيان وتنتهي عالقته بكرة القدم، 
فـ“طائر الفينيق“ الفرنسي صاحب 
األصول التونسية انطلقت مسيرته 

كأفضل ما يكون، حيث تكّون في أحد 
أحسن مراكز التكوين في فرنسا ولعب مع 

نادي ليون المعروف وصاحب البطوالت 
العديدة في السنوات الماضية.

نجاح ظرفي عقبه انضمام إلى نادي 
أولمبيك مرسيليا أكثر الفرق شعبية في 

الدوري الفرنسي، غير أن الفتى الموهوب 
تعرض لبعض المشاكل المتعلقة أساسا 

بشخصيته الغريبة ومزاجه المتقلب، فآثر 
الخروج من الفريق والتحليق نحو فضاء 
أرحب لتحّمله رياح الشمال إلى األراضي 

اإلنكليزية، فاختار تقمص زي نادي 
نيوكاسل، لعب وحاول االجتهاد، لكنه 
سقط، تحامل على نفسه وأراد التغلب 
على اإلصابات التي أثقلت كاهله، لكنه 

لم يعد يقوى على الطيران والتحليق كما 
كان في سنوات عمره األولى.

نزع بعد ذلك رداء نيوكاسل، وفكر ثم 
قّدر، فاختار قبول عرض نادي هال سيتي 

الذي نشط بدوره الموسم الماضي في 
الدوري اإلنكليزي، لكن مرة أخرى يفشل 

في التحليق من جديد فسقطاته استمرت، 

وكلما أراد العودة إلى الفضاء الرحب 
والتحليق عاليا طاردته لعنة نادي ليون 
الذي أصّر في بداية مسيرته المحافظة 

عليه، لكنه أبى وتكبر وأصر على الرحيل 
من موطنه.

حاول بن عرفة لكّنه فشل، خّمن 
وخامرته فكرة الرحيل النهائي واالعتزال، 

وبالتالي نسيان فكرة مسابقة الرياح، 
ذلك الفشل كان بمثابة السقطة األخيرة 
التي كادت تكتب شهادة ”وفاته“ كالعب 
موهوب أحبطت الظروف كل محاوالته 

وأردته ”قتيال“.
ومع ذلك أبت أسطورة ”العنقاء“ 

العنيدة، إّال أن تمنح بعضا من سحرها 
لهذا الالعب الذي جاءه عرض من نادي 

نيس، قبل به دون تردد.
عدد قليل من المباريات جعلت طائر 
الفينيق ينتفض من جديد، وتمكن هذه 
المرة من التحليق باسطا جناحيه في 
سماء األراضي الفرنسية، عاد ليطير، 

لكنه لم يسقط هذه المرة. غمرته السعادة 
واستعاد بعضا من الثقة التي مّكنته من 

مواصلة التحليق دون توقف.
حصد بن عرفة النجاح تلو اآلخر 
وسجل أهدافا رائعة وقدم أداء سلب 
به األلباب و“أسال اللعاب“، رصدته 

أعين بعض الصيادين فاقتفوا أثره، بيد 
أن رحلة التحليق امتدت وبلغ مداها 

األراضي اإليطالية فعبر نادي إنتر ميالن 
رغبته في التعاقد مع بن عرفة، ووصل 

مدى نجاح هذه الرحلة إلى األراضي 
األسبانية، حيث حلق الطائر فوق القلعة 

البيضاء، أي بيت نادي ريال مدريد.
آخر المعطيات تفيد أن مسؤولي 

الفريق األسباني أكدوا أنهم يتابعون 
تألق بن عرفة وهم بانتظار جّس نبضه، 

وفي صورة التأكد أن قلب ”طائر الفينيق“ 
مازال ينبض بالحياة والتألق والقدرة 
على النجاح والبروز، فإنه سيكون بال 
شك صيدا ثمينا في سوق االنتقاالت.

* كاتب صحفي تونسي

طائر الفينيق يحلق فوق القلعة البيضاء

مراد البرهومي

لخويا يؤكد صحوته في الدوري القطري
ســـجل المهاجـــم الســـلوفاكي  } الدوحــة – 
فالديمير فايس هدفا وصنع هدفا ليقود لخويا 
إلى مواصلة انتصاراتـــه في دوري نجوم قطر 
لكـــرة القدم، بتغلبه على مضيفه نادي قطر 2/1 
أمس الســـبت في المرحلة الخامسة عشرة من 
المســـابقة والتي شهدت أيضا فوز الخور على 

العربي 2/1.
وواصـــل لخويـــا انطالقتـــه القويـــة وأكد 
صحوته بعـــد البداية المهتزة له في الموســـم 
الحالـــي، حيث حقق الفريق الســـبت انتصاره 
السابع على التوالي ليتقدم إلى المركز الثاني 

في جدول المسابقة.
ورفـــع لخويا حامل اللقـــب رصيده إلى 31 
نقطـــة بفارق نقطتين أمام الجيش الذي تراجع 
للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق قطر عند 

تسع نقاط في المركز قبل األخير.
وأنهى لخويا الشوط األول لصالحه بهدف 
ســـجله فايس في الدقيقـــة 22، ثم أضاف زميله 
لويـــز مارتن جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 
51، فيما أحرز المغربي محســـن ياجور الهدف 
الوحيـــد لقطر في الدقيقـــة 71. وبدأت المباراة 
بنشـــاط ملحـــوظ من فريـــق لخويا الذي شـــّن 

عددا من الهجمات عن طريق إســـماعيل محمد 
وفالديمير فايس ويوسف المساكني، لم يكتب 
لها النجاح. وســـدد فايس الضربة الحرة قوية 
بيســـراه لتخدع حارس المرمى فيصل حسين، 
وتســـكن المرمى من فوقه مباشرة ليكون هدف 
التقـــدم في الدقيقة 22. وبعدهـــا واصل لخويا 
محاوالته الهجومية بحثا عن هدف االطمئنان، 
ولكن الحظ عانده في أكثر من فرصة، كما أجاد 
دفـــاع قطر في التصدي لعدة محاوالت خطيرة، 
كما باءت محاوالت فريق قطر بالفشل، لينتهي 

الشوط بتقدم لخويا 1/صفر.
وتحسن أداء فريق قطر في الشوط الثاني، 
ولكن ظـــّل لخويا هو األفضـــل دفاعا وهجوما 
حتى ترجم تفوقه إلى هدف ثان في الدقيقة 51.

وبعـــد الهدف الثانـــي، بدأ فريـــق قطر في 
تكثيف هجومه لتعديل النتيجة وشـــكل بعض 

الخطورة وسط تراجع واضح في أداء لخويا.
وأســـفرت محـــاوالت فريق قطـــر عن هدف 
وحيـــد، إثـــر هجمـــة منظمـــة أنهاهـــا ياجور 
بتســـديدة قوية زاحفة من خـــارج قوس منطقة 
الجزاء اســـتقرت في الزاويـــة البعيدة للمرمى 

على يمين الحارس في الدقيقة 71.

إلى متى سيبقى الالعب اخلليجي ”معزوال“ عن االحتراف في أوروبا؟ سؤال يطرح نفسه 
بقوة في هذه املرحلة خصوصا أن الســــــنوات األخيرة حملت في طياتها حضورا بارزا 

لالعبني اخلليجيني على صعيد التتويج بجائزة األفضل في القارة الصفراء.

فايس صانع السابعة على التوالي

علي الحبسي يشذ عن القاعدة

الالعب الخليجي ال تنقصه المهارات 

الفنية، لكن تعوزه عموما القدرة على 

التأقلم مع األجواء االحترافية بعيدا 

عن وفرة المال في بلده
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األسبوعي

املوسيقى بأنواعها تساعد في إجراء جراحة ناجحة
أجرى باحثون أميركيون دراسة مسحية على 
أطباء وممرضات ومرضى ووجدوا اختالفات 
في ميولهم املوسيقية وهم بصدد إجراء عملية 
جراحية على أحد املرضى، فاملوســــــيقى متثل 
ــــــى العاملني في  إضافــــــة إيجابية بالنســــــبة إل
املجال الصحي شأنهم في ذلك شأن املرضى 

على حد سواء.

} واشــنطن - ليس االســـتماع إلى املوسيقى 
في غـــرف العمليات باألمر الغريـــب، إذ يتفق 
املرضى والعاملون باملجال الصحي على أنها 
إضافة إيجابية، لكن دراســـة جديدة تشير إلى 
أنهـــم رمبا يختلفـــون على نوعية املوســـيقى 

التي تساعد في إجراء جراحة ناجحة.
على ســـبيل املثال يفّضل أطبـــاء التخدير 
االســـتماع ملوســـيقى البلوز أو اجلاز بصوت 
منخفـــض، بينما مييل اجلراحون لالســـتماع 

ألشهر أغاني األربعينات بصوت مرتفع.
وفـــي دراســـة مســـحية أجراهـــا باحثون 
أميركيون علـــى أهل االختصـــاص، قال كبير 
الباحثـــني الدكتور كلوديوس كونراد من مركز 
أندرســـون للســـرطان في هيوســـنت بجامعة 
تكســـاس ”بسبب تشغيل املوســـيقى في كثير 
من األحيـــان أثناء العمليـــات، فإننا نعتقد أن 
اآلثار املترتبة على تشغيل املوسيقى في غرفة 
العمليات ذات صلة إكلينيكية، ويجب إخضاع 

ذلك ملزيد من البحث“.
وأضاف أن املرضى فهموا بحدســـهم على 
ما يبدو أن املوسيقى ميكن أن حتسن التركيز 

والتواصل بني الفريق الذي يجري العملية.
وقـــال كونراد ”اندهشـــنا مـــن االختالفات 
الكبيرة في األذواق املوسيقية من حيث النوع 
واإليقـــاع وارتفاع الصـــوت، تبعا للتخصص 
كاجلراحـــة مقابل التخديـــر، والوضع املهني 
كالطبيـــب املعالـــج مقابـــل الطبيـــب املقيـــم 

واملمرضة“.
ومضى يقـــول ”نحـــن كجراحني نســـعى 
إلـــى أن تكون غرفة العمليـــات أكثر مكان آمن 
بالنســـبة إلـــى مرضانـــا، اجلراحـــة تتطلـــب 
مهـــارات إدراكيـــة وفنية معقدة وفـــي الوقت 

نفسه تقتضي تنسيقا واسعا بني الفريق حتى 
تتزامن املهام“.

وأعطى الباحثون استبيانا موسيقيا إلى 
282 مريضا قبـــل اخلضوع للعمليـــات، و390 
مـــن مقدمي اخلدمـــات الطبية، بينهـــم أطباء 
معاجلـــون ومقيمون وممرضون فـــي مجالي 

التخدير واجلراحة.
وعّبـــر ثالثة أرباع املرضى عن درجة عالية 
من االســـتمتاع باملوســـيقى، وفّضل أغلبيتهم 

موسيقى الروك واملوسيقى الكالسيكية وأشهر 
أغاني األربعينـــات. وتراوحت العمليات التي 
كانوا سيخضعون لها بني الكبرى والصغرى.
وكتب فريق الدراســـة في دورية اجلراحة 
فـــي 23 ديســـمبر املاضي أن معظـــم العاملني 
بالقطاع الطبي عبروا عن استمتاعهم الشديد 

باملوسيقى.
االستماع  واجلراحون  املمرضون  ويفضل 
إلى املوســـيقى بصوت أعلى من الذي يستمع 

إليه األطباء املقيمون واملعاجلون.
ويـــرى كونـــراد أن عمـــل أطبـــاء التخدير 
يقتضي انتباههم إلشارات التحذير السمعية 
والبصريـــة، وبالتالـــي فـــإن مـــن املنطقي أن 
يحبذوا أن يكون مســـتوى الصوت منخفضا، 
بينما رمبا تكون املوســـيقى األســـرع واألعلى 
صوتـــا أكثـــر مالئمة لـــألداء احلركـــي الذي 
لعمـــل  واملطلـــوب  طويـــال  وقتـــا  يســـتغرق 

اجلراحني.

األحد 2016/01/03

بلسم للجراح والجراح أيضا

الوحش المصري

} قرأ املصريون في صحف هذا األســـبوع 
أن مخترعا شـــابا جنح في اختراع ســـيارة 
جتري على األرض بسرعة 120 كيلومترا في 
الساعة، وتغوص في البحر بسرعة 80 عقدة 
في الســـاعة، وتطير في الهواء بسرعة 110 

كيلومترات في الساعة.
قرأنا اخلبر على ســـبيل الفكاهة، لكن ال 
أعلم ملاذا أخذت الدولة الشـــاب على محمل 
اجلـــد؟ جهز اجليش ميـــدان التحرير ليقوم 
الشـــاب بتجربـــة اختراعـــه اجلديـــد أمام 

اجلماهير.
وقال مسؤول حكومي إن الدولة اختارت 
ميدان التحرير ملا له من رمزية لدى الشباب، 
خاصـــة الذين فجروا ثورة يناير 2011 خللع 
الرئيس األســـبق حســـني مبـــارك، والذين 
ينوون التحرك يوم 25 يناير القادم للتظاهر 
في ميـــدان التحرير لالعتـــراض على نظام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهديدهم بأن 
تظاهرات هذا العام ستكون أعنف وأشد من 
الثـــورة األصلية قبل خمســـة أعـــوام، رغم 
أن اخلبـــراء أكدوا فـــي أحاديث تليفزيونية 
وصحفيـــة أن عدد املتظاهريـــن لن يتجاوز 

بأّي حال ألف شخص.
أضاف املســـؤول احلكومـــي: إننا أردنا 
أن نظهـــر للشـــباب أن هنـــاك البعض منهم 
يفكر ويبتكـــر ويجتهد، وليس منحصرا في 
املظاهـــرات والشـــعارات والتحريـــض ضد 

النظام!
املهم أن الدولة والقوات املسلحة فرحتا 
باملخترع ولم تسأله أن يجّرب اختراعه أوال 

قبل عرضه على الناس في ميدان التحرير.
صبـــاح األحـــد املاضي احتشـــد الناس 
باآلالف في ميدان التحرير، وبدأت الشـــرطة 
العســـكرية والبوليـــس ينظمـــان املرور في 
مداخل ومخـــارج ميـــدان التحرير، وطافت 
زوارق اإلنقاذ النهري التابعة للشرطة بنهر 
النيل إلخالئه أمام جتربة املخترع الشـــاب 

العبقري.
ومت أيضـــا توجيه إخطار لكل الطائرات 
املارة فـــي املجـــال اجلوي املصـــري، بعدم 
االقتراب مـــن ميدان التحريـــر حرصا على 

حياة املخترع النابغة.
حضر الشـــاب ومعه سيارته التي أطلق 
عليهـــا اســـم ”الوحـــش املصـــري“، وكانت 
املفاجـــأة أنه دخل ميـــدان التحرير وبعض 
أصدقائه يدفعون الســـيارة لألمـــام يدويا، 
ثم تركوه لينطلـــق بحرا وجوا وأرضا، كما 

قالت الدعاية عن املنتج اجلديد.
املهـــم أن املختـــرع ظـــل يديـــر محـــرك 
”الوحـــش املصـــري“ قرابـــة نصف ســـاعة، 
ولـــم يتحرك.. ثم إذا به يقـــول للجمهور أن 
البطاريات حتتـــاج تغييرا، وهناك عطل في 

رشاش البنزين.
وعلى الفور أطلق املصريون سخرياتهم 
منـــه في امليـــدان وعلـــى الفيســـبوك، فقال 
البعض ”أدي زوبة زقة“، وغرد آخرون على 
التويتـــر الوحش املصـــري طلع فار.. وكتب 
صحفيـــون مقاالت ســـاخرة عـــن املخترع، 
ونصحوه أن يأخذ معه في التجربة القادمة 
أحجـــار بطاريـــة وعوامة ”كاوتشـــك“ حتى 
ال يغـــرق! واكتشـــفنا أن الشـــباب املصري 
هـــذه األيام إما ثائـــر أو مبالغ أو يبحث عن 

الشهرة واألضواء.
لك الله يا مصر! 

محمد علي إبراهيم

ش

صباح العرب

مقبرة سفن من الحرب العاملية األولى 

تتحول إلى موقع سياحي وبيئي

} نانغمــوي (الواليــات املتحــدة) – منـــذ عقود 
ينطلق البحار دون شوميت في الرحلة نفسها 
في خليج مالوز باي قرب واشنطن، لكن شغفه 
بهـــذا املـــكان يزداد كلمـــا رأى مقبرة الســـفن 

احلربية العائدة للحرب العاملية األولى.
يقول البحار من على قاربه الصغير متأّمال 
عشـــرات الســـفن املتهالكة ”إنه أمـــر مثير أن 
تعيد الطبيعة إحياء هذه السفن التي صنعت 

في األساس للمشاركة في حرب مدّمرة“.
يضـــم هـــذا اخلليـــج الواقع على مســـافة 
ساعة بالسيارة من واشنطن حطام 185 سفينة 
بخارية، يتداخل اللون األحمر خلشبها املتآكل 
بفعـــل املاء مـــع اللـــون األخضر للشـــجيرات 

النامية حولها.
وكان هـــذا األســـطول معـــدا ليشـــارك في 
احلرب العاملية األولى، وحتديدا في عام 1917 
حني قررت الواليات املتحدة دخول هذا النزاع 
الضروس، لكّن أيا من هذه السفن لم يكتب لها 

أن جتتاز احمليط األطلسي.
وخلصـــت جلنـــة برملانيـــة آنـــذاك إلى أن 
هـــذه الســـفن ســـيئة التصميـــم، وتكاليـــف 
صيانتها عالية، فتوقف بناؤها بشكل مفاجئ، 

واشـــترتها شـــركة متخصصة بتفكيك حطام 
السفن ونقلتها إلى هذا املضيق.

ومع ذلك أيضا، لم يكتب للســـفن أن تالقي 
ما خطط لها، فقد أفلست الشركة في عام 1931 
في ظل األزمة االقتصادية الكبرى التي ضربت 
العالم آنذاك، وتركت الســـفن فـــي مياه خليج 

مالوز باي.
ويشكل هذا األســـطول أكبر جتمع للسفن 

العائدة للحرب العاملية األولى في الغرب.
ويقول دون شوميت ”إنه مختبر يتيح لنا 
أن نقوم باختبارات، ويجذب السياح الراغبني 

مبشاهدة التاريخ ماثال أمام أعينهم“.
ويبـــدي علمـــاء البيئـــة اهتمامـــا كبيـــرا 
وحماسة لدراسة هذا اخلليج وما فيه، فحطام 
الســـفن اخلشبية يشـــكل موطنا غنيا لألنواع 
البحرية التي يجذبها النبات النامي على هذه 

املقبرة البحرية.
ويؤكد دون شـــوميت أنـــه رأى يوما عقابا 
بحريـــا ذا رأس أبيـــض، أي الطير الذي يرمز 
إلى الواليات املتحـــدة، وهو يحط على إحدى 
السفن. وقد حتولت كل واحدة من هذه السفن 

إلى نظام بيئي مصغر.

مجنون هازال كايا مطلوب للعدالة
} أنقرة - وصل إعجاب أحد ”فانز“  النجمة 
التركية هازال كايا الشـــهيرة بـ“فريحة“ إلى 
حـــد اجلنـــون، حتـــى أن الفنانـــة طالبت 
الســـلطات التركية بترحيل هذا املعجب 

اإليراني خارج البالد.
القصة بـــدأت عاديـــة كأّي معجب 
يرسل الهدايا إلى أماكن عمل وتصوير 
هازال ملسلســـالتها، إّال أن هدايا املتيم 
بها واســـمه كرميي كان يستخدم فيها 
كلمات أزعجـــت هازال، مثل ”حبيبتي، 
زوجتـــي، روحي“، مما دفـــع ”فريحة“ 
للتقـــدم بدعـــوى ضـــده، وبالفعـــل مت 
اعتقالـــه وإصـــدار قـــرار مينعـــه مـــن 

االقتراب منها ملدة 4 أشهر.
أصـــدر  التركـــي  العـــام  املدعـــي 
تعليمـــات أيضا للقســـم املتخصص 
بالعنـــف ضد املرأة ببـــدء التحقيقات 
املتكررة  اإلزعاجـــات  حـــول 
التي تتعرض لها الفنانة 
من هذا املعجب، وعليه 
الســـلطات  أجـــرت 
وتدقيق  فحص  عملية 
بالرســـائل املُرسلة من 

ميـــي  لهـــازال عبـــر موقـــع كر
والتـــي  فيســـبوك، 
عبارات  تضّمنت 

ل  وحـــب لنجمـــة غـــز
لعشق  ا املمنوع�.”

مـــع املعجـــب حرب هازال 
هذا املفتون بها لم  عند  تقف 
حيث  اســـتغلت احلـــد،  أنها 
كل  فـــي مشـــا كرميـــي 

وســـجلت اإلقامة  بتركيا، 
مديريـــة  فـــي  طلبـــا 
الشـــاب  ملنـــع  الهجـــرة 
اإليرانـــي الذي يـــدرس الطب 
في تركيا من البقاء في البالد.
وفي املقابـــل وبالرغم من 
محـــاوالت هازال املســـتميتة 
في إبعاد كرميـــي عنها، إّال 
أنه مازال متمســـكا بحبه 
لها، بل إنه عرض الزواج 
منهـــا، حيـــث قـــال في 
أني  ”أعتـــرف  إفادتـــه 
أرســـلت لهـــا الهدايا، 
لكننـــي لـــم أذهب إلى 
أجتمع  ولـــم  منزلهـــا 
لوجـــه،  وجهـــا  بهـــا 
وبالتأكيـــد لـــن أحلق 
األذى بهـــا أبـــدا.. أنا 
أحبها جدا، حتى أنني 

أريد الزواج منها“.
 

-أنقرة - وصل إعجاب أحد ”فان أ}
التركية هازال كايا الشـــهيرة بـ“ف
حـــد اجلنـــون، حتـــى أن الفنا
الســـلطات التركية بترحيل ه

اإليراني خارج البالد.
القصة بـــدأت عاديـــة ك

ي

يرسل الهدايا إلى أماكن عم
هازال ملسلســـالتها، إّال أن ه
ن ى إ ي ه ل نير

بها واســـمه كرميي كان يس
كلمات أزعجـــت هازال، مثل
مما دفـــ زوجتـــي، روحي“،
للتقـــدم بدعـــوى ضـــده، وب
اعتقالـــه وإصـــدار قـــرار مي
4 أشهر. االقتراب منها ملدة
التركــ العـــام  املدعـــي 
تتعتتعتعتتتتتعتتتتعتعتعتعليمـــات أيضا للقســـم
لللللللللللاللللععععععععععععععنـــف ضد املرأة ببـــدء ب
اإلزعاجـــا حـــول 
التي تتعرض
من هذا املعج
أجـــرت

فحص عملية 
ببببببببالرســـائل

ص ي

ميـــي لهـــازال عبكر
فيســـبو
تضّمن

ل  وحــغـــز
لعشققق ا املم”

ههازال مـــحرببب
تقفاملفتون بها لم
حيث أنهااحلـــد، 
كل  كرميــمشـــا

بتركيا،اإلقامة 
فـــي طلبـــا 
ملنـــع الهجـــرة 
اإليرانـــي الذي يـــ
في تركيا من البقاء
وفي املقابـــل و
محـــاوالت هازال 
في إبعاد كرميـــي
ل ز و

أنه مازال متمس
لها، بل إنه عر
منهـــا، حيـــث
”أع إفادتـــه 
أرســـلت له
لكننـــي لـــم
ول منزلهـــا 
وجهـ بهـــا 
وبالتأكيـــد
األذى بهـــا
أحبها جدا،
أريد الزواج

ّ
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