
} لندن – ســـّجل المؤشـــر القياســـي العالمي 
لســـعر النفط، نهاية األســـبوع الماضي، أقّل 
معـــّدل إغـــالق منذ أكثـــر من عقد مـــن الزمن، 
حيـــث بلغ حدود 33.37 دوالرا للبرميل، وســـط 
توّقعات أن يتواصل اســـتمرار التعثر السريع 
في أســـعار النفط، وهو أمر ســـيكون له تأثير 
كبيـــر على الدول المنتجة للنفط وخاصة التي 
تعتمد بصفة كلية على عائداته. وهذا التراجع 
سيفرز وال شك قائمة من الخاسرين والفائزين.

للدراســـات  ســـتراتفور  مركـــز  ويرصـــد 
األمنيـــة واالســـتراتيجية، عّدة أســـباب وراء 
تراجع أســـعار النفط، مشيرا إلى أن االقتصاد 
الصينـــي واألســـواق الماليـــة شـــهدا ضعفا 
فـــي األيام الماضية، مما أثـــار مخاوف من أن 

التباطؤ سوف يحّد من الطلب.
ومن اسباب تهاوي األســـعار عودة النفط 
اإليراني إلى األسواق العالمية قريبا، وتلميح 
أوبك إلى أنها ســـوف تواصل تزويد الســـوق 

بكميات كبيرة من النفط.
وقـــد أنتج التحـــول الهيكلـــي الجاري في 
أســـواق النفط فائزين وخاســـرين واضحين. 
فبيـــن عامي 2011 و 2014، اعتاد كبار مصدري 
النفط على أســـعار تفـــوق 100 دوالر للبرميل، 
ووضعـــوا الميزانيات وفقا لذلك. وبالنســـبة 
إلى كثيرين منهم، كانت الثمانية عشـــر شهرا 
المنقضية فترة من االســـتنزاف البطيء. وفي 
ظل عـــدم وجود أفق لتوقف تهاوي األســـعار، 

يبدو أن مشاكلهم سائرة نحو التفاقم.
ومن المتوقع أن تكون روســـيا أكثر بلدان 
االتحاد الســـوفياتي السابق خســـارة، حيث 
تشكل عائدات الطاقة أكثر من نصف الميزانية 

الحالية لروسيا.
وفي الوقت الذي تزداد فيه أســـعار النفط 
تراجعا عـــن هـــذا المعيار، أحدثت موســـكو 
صندوقين بقيمـــة 131.5 مليار دوالر لتعويض 
التناقض بين األســـعار المقررة في الميزانية 
واألســـعار الجديدة . لكن الهوامش ضيقة: قد 
تكـــون هناك حاجة إلى حوالـــي نصف المبلغ 
لتغطية العجز في ميزانية عام 2016، حتى لو 

ارتفع سعر النفط إلى 50 دوالرا للبرميل.
ويحذر الخبراء االقتصاديون من أن الروس 
يواجهـــون احتمال تفاقم الركـــود االقتصادي 
في ظل توســـع قائمة العقوبـــات الغربية على 
خلفية األزمة األوكرانية، وخاصة بعد التدخل 
العسكري في ســـوريا نهاية سبتمبر الماضي 

وغياب أّي أفق لتوقفه.
ومن الطبيعي أن يلقي تراجع أسعار النفط 
بثقله على دول إقليمية منتجة للنفط على غرار 

الجزائر والعراق ودول الخليج العربي. 
الميزانيـــات  ستشـــهد  لذلـــك  ونتيجـــة 
الحكومية خالل العـــام 2016 صعوبات، حيث 
يتوقع صنـــدوق النقد الدولي أن الســـعودية 
ستحتاج إلى أن تكون أسعار النفط في حدود 
98.3 دوالرا للبرميل، وأن البحرين بحاجة إلى 

89.8 دوالرا للبرميل وســـلطنة عمان إلى 96.8 
دوالرا للبرميل.

ومـــع ذلـــك، فـــإن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فـــي وضـــع يمكّنهـــا مـــن تجاوز 
انخفـــاض األســـعار، ألن لديهـــا مســـتويات 
منخفضـــة من الديـــون واالحتياطيات المالية 
العالية المبنية منذ سنوات من عائدات ارتفاع 

أسعار النفط. 
مـــن جهته، يعتمد االقتصاد الجزائري إلى 
حـــد كبير على الغـــاز الطبيعـــي، وانخفضت 
االحتياطيـــات األجنبية بشـــكل حـــاد في عام 
2015، بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط، 

مما أدى إلى عجز بقيمة 10.8 مليار دوالر. 
وســـعت الجزائر إلـــى تعزيز االســـتثمار 
األجنبي من خـــالل اإلصالح الضريبي وقبول 
تراخيـــص االســـتيراد والتصديـــر. لكن البلد 
يتجه نحو لحظة سياسية غير مستقرة في ظل 
الحالة الصحية للرئيس عبدالعزيز  بوتفليقة.
وســـتضطر الجزائر إلى تســـريح أكثر من 
مليون موظف في المؤسســـات العامة، وإلغاء 
مشـــاريع ذات صبغة اجتماعية مثل مشـــاريع 
اإلســـكان والطرقـــات التـــي أقرتها فـــي 2011 

لتجنب احتجاجات ”الربيع العربي“.
وفي العراق، تشهد كل من بغداد والعاصمة 
الكرديـــة أربيل ورطة ماليـــة خطيرة. وتحتاج 
الحكومـــة المركزية وحكومة إقليم كردســـتان 
إلى الحفاظ على مســـتويات عالية من اإلنفاق 
لتمويـــل معركتهما ضد الدولة اإلســـالمية مع 
تراجـــع عائدات النفط، وهـــذا يعني أنهما في 

حاجة إلى تقليل النفقات األخرى.
بالمقابـــل تزيد الضغوط علـــى إيران التي 
أصبحت غير قـــادرة على المالءمة بين دورها 
اإلقليمي وبين إنقاذ اقتصادها المنهك بسبب 

مخلفات العقوبات الدولية.
وكانـــت طهران تعّول علـــى زيادة إنتاجها 
النفطـــي بعـــد إنهاء الحصـــار الغربـــي، لكن 
تهاوي األســـعار أفشـــل رهانها على التعافي 
من األزمة، خاصة أن زيادة اإلنتاج اإليراني قد 
تساعد ســـعر النفط على النزول إلى مستوى 

أكبر مما هو عليه اآلن.
في المقابل، يشـــكل االنخفاض في أسعار 
النفـــط نعمـــة ألوروبـــا، ألن معظـــم البلـــدان 
مستهلكة للنفط. لكن على المدى الطويل، يمكن 
أن يسبب انخفاض األسعار مشاكل في جميع 
أنحـــاء القارة. ألن الفهـــم الخاطئ بأن تراجع 
األســـعار يؤدي إلى انتعـــاش، يمكن أن يلعب 
دورا هامـــا وخاصة في جنـــوب أوروبا، حيث 

بدأت الحكومات في إبطاء جهود اإلصالح. 

} تونــس – انتهت أمس محاوالت توحيد نداء 
تونس إلى الفشل بعد أن بادر شق حافظ قائد 
السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي إلى عقد مؤتمره أمـــس واليوم في 
مدينة سوسة الســـاحلية، واعتبرها مراقبون 

خطوة تكرس األمر الواقع. 
يأتي هذا في ظل موجة استقاالت قد تقود إلى 
فقدان نداء تونس األغلبية في البرلمان والتي 
ســـمحت له بتشـــكيل الحكومة، وهو ما يفتح 
الباب أمام النهضـــة لعقد تحالفات جديدة قد 
تســـتطيع عبرها اســـتعادة األغلبية وتشكيل 

حكومة جديدة.
وافتتح الرئيس التونســـي مؤتمر الوفاق، 
مشيرا إلى أّن كل من يخرج عن خط الوسطية 
ال مـــكان له فـــي الحـــزب، داعيا إلـــى احترام 
قـــرارات لجنة التوافقـــات وإلى تبنـــي الفكر 

البورقيبي كمرجعية.
وعرف المؤتمر مشـــاركة بشـــرى بالحاج 
حميـــدة التي كانت ضمن مجموعة الـ31 الذين 
قدموا اســـتقالتهم من كتلـــة الحزب بالبرلمان 
قبـــل أن يتراجعـــوا إلعطاء الفرصـــة إلنجاح 

محاوالت التسوية بين الشقين المختلفين.
وعاد فوزي اللومي القيادي البارز، والذي 
ســـبق أن لـــّوح بخيـــار ثالث داخـــل الحزب، 

متمســـكا بمطلب وقف التحالف الحكومي مع 
النهضة اســـتجابة لرغبة قاعـــدة عريضة من 
ناخبـــي الحزب الذين دعمـــوه في االنتخابات 
إلخراج النهضـــة من الحكم وإفشـــال خطتها 

للسيطرة على المؤسسات.
وأثار حضور راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة الجلســـة االفتتاحية لمؤتمـــر نداء 
تونس استغراب الكثير من المؤتمرين، الذين 
رأوا فـــي ذلك تحديـــا لألعضاء الذيـــن قبلوا 
بالبقاء داخل الحزب ويناضلون لوقف تحالفه 

مع النهضة.
ويقول الغنوشـــي إن من مصلحة النهضة 
والحياة السياسية أن يكون نداء تونس حزبا 
قويـــا، لكن قيـــادات في النداء تتهـــم النهضة 

بأنها وراء تقسيم الحزب وإضعافه.
وقالـــت بشـــرى بالحاج حميـــدة، القيادية 
بنداء تونس، والمحســـوبة على قائمة الشـــق 
المعـــارض لنجـــل الرئيـــس التونســـي إنها 
اختـــارت التصحيح من داخل النـــداء، وإنها 
ترفض معارضة الكراســـي الفارغة، في إشارة 
إلى أســـلوب المقاطعة الـــذي اعتمدته قيادات 
من الحزب بزعامة األمين العام محسن مرزوق 
الذي لّوح منذ أيام بتأسيس حزب جديد في 2 

مارس المقبل.

وعزت بالحاج حميـــدة في تصريح خاص 
لـ“العرب“ اســـتجابتها للمشاركة في المؤتمر 
إلـــى أن الحـــزب مـــا زال قابـــال لإلصالح من 
الداخل، وأن عودتها عن المقاطعة تســـتجيب 
للقاعـــدة العريضة لنداء تونـــس التي رفضت 

صراع القيادات على الكراسي.
ونفـــت أن يتنـــزل تلويحهـــا باالســـتقالة 
من الحزب في األســـابيع األخيرة في ســـياق 
تحالفها مع مرزوق، مؤكـــدة أنها لم تكن أبدا 
معنية بحزبه الجديد، وأنها ال ترى نفسها في 

أّي حزب غير نداء تونس.
ويشهد الحزب انقسامات حادة منذ أشهر 
بسبب طريقة إدارته وخالفات حول المناصب.

وأعلن 16 نائبا من الحزب اســـتقالتهم من 
الكتلـــة البرلمانية الجمعـــة احتجاجا على ما 
وصفوه بسيطرة نجل الرئيس على الحزب

وقال النائب عبادة الكافي وهو قيادي في 
نداء تونس إن عدد المســـتقيلين من كتلة نداء 
تونـــس بلغ 16 نائبا وهو مـــا يعني أن الكتلة 
ســـتضم اآلن 70 نائبـــا لتتســـاوى تقريبا مع 

حزب النهضة وله 69 مقعدا في البرلمان.
وحّذر نشـــطاء من أن يضفـــي التوافق مع 
النهضة غطاء على أنشطتها العلنية والسرية، 
وأن يطلق يديها في التسلل إلى المؤسسات. 
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تحريم التظاهر في ذكرى 25 يناير.. واجب شرعي أم توظيف للدين في لعبة السياسة

أحمد حافظ

والفتـــاوى  الفتـــاوى  نشـــطت   – القاهــرة   {
المضـــادة بشـــأن الدعوة إلـــى االحتجاج في 
ذكرى ثـــورة 25 يناير 2011، في ظـــّل المعركة 
المفتوحـــة بين الســـلطات المصرية وجماعة 

اإلخوان المسلمين والمتحالفين معها.
فقـــد حّرمـــت دار اإلفتـــاء المصرية خالل 
األيـــام الماضية الخروج ضـــد الحاكم، بينما 
تفّرغت وزارة األوقاف ومســـاجدها التهام من 
يخرجـــون للتظاهـــر بأنهم مجرمـــون وخونة 
وعمـــالء، ردا علـــى فتاوى إخوانيـــة تقول إن 

المشاركة في االحتجاجات واجب شرعي.

لكـــّن مراقبيـــن حـــذروا من أن الســـلطات 
ســـقطت بدورها فـــي ما كانت تنتقـــده، وأنها 
اســـتعملت الورقة التـــي دأب خصومها على 
اعتمادهـــا الكتســـاب تعاطف الشـــارع، وهي 

الورقة الدينية.
وقـــال مقربون من الســـلطات إن العاملين 
فـــي المؤسســـة الدينيـــة بـــادروا بالدفاع عن 
شـــخصية  باجتهـــادات  األمنـــي  االســـتقرار 
وضعـــت أصحابهـــا فـــي موقـــف حـــرج أمام 
الداخـــل والخارج، في مـــا يتعلق بحظر خلط 

الدين بالسياسة.
وجـــرى توحيـــد مضمون خطبـــة الجمعة 
الماضيـــة، في خطوة لوقف ســـيطرة اإلخوان 
والسلفيين على المساجد، عندما منحت وزارة 
األوقاف لنفســـها الحق فـــي تحديد موضوع 
الجمعة وأفكارها الرئيســـية فـــي كل أراضي 
مصر، عبـــر صدور ميثـــاق الشـــرف الّدعوي 
الصـــادر في يونيـــو 2014، والـــذي نص على 
عدم جواز استغالل المساجد من أجل تحقيق 

منافع سياسية أو حزبية أو انتخابية.
حـــزب  رئيـــس  شـــكر  عبدالغفـــار  ورأى 
التحالف الشـــعبي االشـــتراكي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن تعميم خطبة الجمعة عن تجريم 
دعـــوات التظاهـــر يضاعف من حالـــة البلبلة 
في الشـــارع المصري، ويشـــعر الناس بالقلق 
البالـــغ، بل إنه يوحي برســـالة خاطئة مفادها 

أن مصر ”اقتربت من ثورة جديدة“.
وتعتبـــر حركة 6 أبريـــل وجماعة اإلخوان 
المسلمين وحركة االشتراكيين الثوريين، أبرز 
القوى السياسية التي دعت للتظاهر في ذكرى 

ثورة يناير.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيسي قال في ديسمبر الماضي، إنه مستعد 
لترك الســـلطة فوًرا، إذا طلب منه الشعب ذلك، 
دون أن ينـــزل الناس إلى الميادين، محذرا من 

عواقب ذلك على استقرار البالد.
واعتبـــرت دار اإلفتـــاء المصرية، في بيان 
لهـــا أن دعوة جماعـــة اإلخـــوان للتظاهر في 

ذكرى 25 يناير، جريمة متكاملة األركان ُتسقط 
عن وجه الجماعة قناع الســـلمية الذي توارت 

خلفه خالل السنوات الماضية.
غير أن أحمد صـــادق خبير علم االجتماع 
السياســـي بجامعة اإلسكندرية، قّلل من تأثير 
دعوات التظاهر ضد النظام، ألن القوى الداعية 
إلى ذلك ليس لها ثقل سياســـي أو اجتماعي، 

بل إنها فقدت المصداقية.
إن حديث  وقال في تصريحـــات لـ“العرب“ 
المؤسســـات الدينيـــة عـــن تحريـــم وتجريم 
التظاهر، تهويـــل واجتهاد ال معنى له، ويمثل 
مبالغـــة مريبة في التعامـــل مع هذه الدعوات، 
خاصة أن الشـــعب أدرك أن الثورة لم تعد أداة 
للتغيير. كمـــا أن دخول المؤسســـات الدينية 
والمساجد، سواء بالفتاوى والخطب في أزمة 
سياســـية، نوع من المزايـــدات التي أصبحت 
مصر في غنى عنها، ألن ذلك يكّرس االنقســـام 

في المجتمع.
ولفـــت صادق إلى أنـــه ”ال يصح أن تطلق 

الدولـــة يـــد رجـــال الديـــن للتحريـــض ضـــد 
معارضـــي النظام بهذا الحـــد، ألن ذلك ضرره 
أكثر من نفعه، بل يفقد النظام مصداقيته أمام 
الشـــعب، خاصة إذا كان نفـــس النظام هو من 
يدعـــو لتجديد الخطاب الديني واحترام اآلخر 

والكف عن التحريض دون مبرر“.
لكن صبري عبادة مستشار وزير األوقاف، 
دافـــع عن موقف المؤسســـة الدينيـــة بتحريم 
التظاهر في 25 ينايـــر، قائال ”إن ذلك جاء رًدا 
على بعض القوى المعارضة، التي ترفع شعار 
أن النـــزول للتظاهر في ذكـــرى الثورة، واجب 
شـــرعي وأن من يموت في هذا اليوم ســـيكون 

شهيًدا“.
ولـــم يعتبر صبري عبادة فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، موقف المؤسســـات الدينية بأنه 
”توظيـــف للدين في السياســـة“، بقـــدر ما هو 
واجـــب عليها، في أن يتم الـــرد بالعلم والدين 
والفقه بحرمة التظاهر، خاصة أن هذه الفتوى 

تتفق مع القانون الخاص بمنع التظاهر.

● عودة اللومي وبلحاج حميدة، وحضور الغنوشي يثير االستغراب
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¶ طرابلس – تقود وزيرة الخارجية األوروبية 
فيديريكا موغيريني، حاليا، الجهود األوروبية 
لفـــك عقـــدة حكومة الوحـــدة الوطنيـــة، قبيل 
انطالقـــة المخطط العســـكري لضـــرب تنظيم 

داعش في ليبيا.
وتشـــهد والدة حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
مخاضا عســـيرا في ظل اعتراضـــات الداخل 
وخاصة من جهـــة المؤتمـــر الوطني المنحل 
الـــذي يســـتمر رئيســـه نـــوري أبو ســـهمين 

وموالوه في وضع فيتو عليها.
ووعد االتحـــاد األوروبي بدعـــم ليبيا في 
مكافحـــة اإلرهاب وتنظيم الدولة اإلســـالمية، 
خصوصا على المســـتوى المالـــي، فور قيام 
حكومـــة الوفاق الوطني المقـــررة في االتفاق 

الموقع برعاية األمم المتحدة.
األوروبيـــة  الخارجيـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
فيديريكا موغيريني بعد اجتماعات في تونس 
مع مســـؤولين ليبيين ”مـــا بحثناه مطوال هو 
الدعم الـــذي يمكن أن يقدمه االتحاد األوروبي 

(..) لحكومة وحدة وطنية بشان األمن“.
وأضافت أن هذا الدعم سيشمل ”خصوصا 
مكافحة اإلرهاب وأساسا داعش وهذه معركة 

مشتركة لليبيين واألوروبيين“.
ويعتبـــر تمـــّدد تنظيم الدولة اإلســـالمية 
خاصة في المناطق الساحلية لليبيا وتهديده 
ألوروبـــا  كبيـــرا  تحديـــا  النفطـــي،  للمثلـــث 
ومصالحهـــا، وهو ما يفســـر حـــرص االتحاد 
األوروبي على التسريع في قيام حكومة وحدة 
وطنية من شأنها أن تذيب االنقسام السياسي 
بين الحكومتيـــن المتنازعتين، تمهيدا لضرب 

التنظيم المتطرف.
أن  إلـــى  تحديـــدا  موغيرينـــي  وأشـــارت 
االتحاد األوروبي ”أعد خطة لدعم ليبيا بقيمة 
مئة مليون يورو جاهـــزة فورا (..) حال تولي 

(حكومة الوحدة الوطنية الليبية) مهامها“.
كمـــا يمكن أن تشـــمل المســـاعدة األمنية 
و“تقديـــم  ”التدريـــب“  مجـــاالت  األوروبيـــة 

المشورة“، بحسب موغيريني.
وقد أكدت مصادر مطلعة، أمس السبت، أن 
ألمانيا بصدد إرســـال قوات بعد أشـــهر قليلة 

لتدريـــب عناصر ليبيـــة بصـــورة مبدئية في 
تونس المجاورة وذلك العتبارات أمنية. ومن 
الممكن أن يشارك في هذه المهمة من 150 إلى 

200 جندي ألماني.
وشـــددت المصـــادر علـــى أنـــه يجـــب أن 
يســـبق مهمة الجيش األلماني تشكيل القوى 
السياسية المتناحرة في ليبيا لحكومة وحدة 

وطنية.
نظرائهـــم  كمـــا  األوروبيـــون  ويـــدرك 
األميركيون أنه ال مجال لدحر داعش في ليبيا 
إال بمشـــاركة فاعلـــة علـــى األرض ال يمكن أن 

تؤمنها سوى قوات ليبية.
وقالت فيديريكا موغيريني في هذا الصدد 
إن المعركـــة يجب ”أن يتوالهـــا الليبيون في 

المقام األول“.
وأوضحـــت ”أن أفضـــل طريقـــة للرد على 
هجمات داعش هـــي وحدة الليبيين وكفاحهم 

بأنفسهم ضد اإلرهاب“.
وكانت موغيريني قالت في وقت سابق بعد 
اجتماعهـــا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المعين فائز الســـراج إنها عّبـــرت له عن دعم 
أوروبـــا ”باإلجمـــاع� لالتفاق الموّقع الشـــهر 

الماضي في المغرب برعاية األمم المتحدة.
واالتفاق الـــذي وّقعه نواب في البرلمانين 
المتنافســـين في ليبيا، يتعين التصديق عليه 
قبل 17 يناير الحالي لكن ال تزال هناك عراقيل 
عديدة أمامه بينها خصوصا إقناع معارضيه 

في المعسكرين، وبخاصة الوطني المنحل.
وليبيا مقسمة بين ســـلطتين متنافستين 
الفصائـــل  مـــن  الكثيـــر  فيهـــا  وتنتشـــر 
والميليشـــيات، وقـــد اســـتغل تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية هذه الوضعية لتعزيـــز نفوذه في 
هـــذا البلد، األمـــر الذي يثيـــر هواجس كبيرة 

سواء كان لدى الجوار أو الغرب.
وقـــد تـــّم وضـــع مخطـــط عســـكري دولي 
للتدخل مجددا فـــي ليبيا وهذه المرة للقضاء 
علـــى التنظيم، ولكـــن هذا يثيـــر قلق البعض 
وبخاصة الجزائر التي ما فتئت تبدي تحفظا 

على مثل هذه الخطوة.
ووفقا لتقارير إعالمية جزائرية فقد أبلغت 

فرنســـا والواليات المتحدة الجزائر بعمليات 
عســـكرية كبيـــرة ستشـــّنها دول غربيـــة ضد 

التنظيم.
وأوضحـــت هـــذه التقاريـــر أن العمليات 
الحربيـــة يجـــري التحضير لهـــا، منّوهة أن 
باريس وواشـــطن طلبتا مـــن الجزائر تعاونا 

أمنيا يتيح تقليص الخسائر ”المدنية“.
وكشـــفت أن األشـــهر القادمـــة ستشـــهد 
هجومـــا جويا قويـــا ومرّكزا مـــن دول غربية 

ضد داعش في ليبيا، كما أفيد بأن مســـؤولين 
غربييـــن أبلغوا الجزائر ودوال قريبة من ليبيا 
بهـــذا القرار الذي اتخذ في القمة التي جمعت 
الرئيســـين األميركي باراك أوباما، والفرنسي 

فرانسوا هوالند.
وأعلنت قيادة القـــوات األميركية أفريكوم 
مؤخـــرا أنهـــا أعّدت خطـــة خمســـية للتدخل 

العسكري في ليبيا.
وكانـــت معلومـــات قد تحدثت ســـابقا عن 

أن قـــوات تابعة لقيادتي القوات األميركية في 
أفريقيا وأوروبا، بدأت سلســـلة من العمليات 

الخاصة.
وتتضمن هـــذه العمليات التجســـس عبر 
الطائرات من دون طيار لتنفيذ عمليات سرية، 
كمـــا أن القوات األميركيـــة التي أعلن الرئيس 
باراك أوباما، عن نقلها إلى تشاد في عام 2015، 
هي جزء من سلســـلة عمليات أمنية وعسكرية 

سرية تستهدف الجماعات اإلرهابية.

سياسة
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فاطمة الزهراء كريم الله 

اإلرهابيـــة  التهديـــدات  دفعـــت   – الربــاط   ¶
المتزايـــدة في منطقة شـــمال أفريقيا المغرب 
إلى تقوية ترسانته العسكرية. وعمل المغرب 
على اقتناء أســـلحة ومعدات عسكرية جديدة 
ومتطـــورة مـــن مصـــادر مختلفة، في ســـياق 
تنويـــع المصادر تكريســـا لسياســـة االنفتاح 

التي يتبناها.
ووضع الجيش المغربي خططا عســـكرية 
محكمـــة من أجـــل منع هجمات قد تســـتهدف 
أراضيه من قبل الجماعات المسلحة المنتشرة 
في بلدان شـــمال أفريقيا وعلى وجه التحديد 
تلـــك التي بدأ يتســـع نفوذها علـــى األراضي 

الليبية.
وأكد خبراء عسكريون أن الجيش المغربي 
قـــادر على صـــد مخاطر اإلرهـــاب القادمة من 

بعض الدول المغاربية والعربية.
وقـــال عبدالرحمـــن المـــكاوي الخبير في 
إن  الشـــؤون األمنيـــة والعســـكرية لـ“العرب“ 
”عدم االســـتقرار السياســـي في دول المنطقة 
المغاربية، والتوّترات الطائفية التي تعيشها 
المنطقـــة العربيـــة خاصة ســـوريا والعراق، 
جعلـــت مـــن المغرب يعيـــش حالة اســـتنفار 
داخلـــي ظهر بحرصـــه على تعزيز ترســـانته 

العسكرية“.
وأضاف المكاوي أن ”المغرب يملك جهازا 
عســـكريا متماســـكا وفعاال ومســـتقرا، يتميز 
بالمهنية واالحترافية العالية والعصرنة يعمل 
علـــى الكثير مـــن الجبهات، ويحمـــي الحدود 
ويســـاهم فـــي محاصـــرة تجـــارة المخدرات 
وتهريـــب البشـــر والســـالح، وحتـــى حماية 
المواقع اإللكترونية مـــن الهجمات، باإلضافة 
إلى مواجهة اإلرهاب، وكلها عوامل ســـاهمت 
في جعل الجيش المغربي األقوى عربيا وهذه 

حقيقـــة يحتذى بها“. واعتبـــر أن عجز تنظيم 
الدولة اإلسالمية وباقي المجموعات المتطرفة 
عن إحـــداث اختـــراق فـــي الداخـــل المغربي 
والوصول إلى أهدافها، يرجع باألســـاس إلى 
فعالية األجهزة األمنية والعســـكرية المغربية 
وقدرتها الكبيرة في التصدي للخطر اإلرهابي، 
معتبرا أن مخطط ”حذر“ يعّبر عن درجة عالية 
من التأهب واالســـتعداد للجيش المغربي في 
مواجهة الجريمة المنظمة، والعابرة للحدود.

وأشـــار الخبيـــر فـــي الشـــؤون األمنيـــة 
والعســـكرية، إلى أن المملكة المغربية يحيط 
بهـــا الخطر من كل جهـــة ومعرضة ألّي ضربة 
إرهابيـــة فـــي أّي لحظة، وما يعّبـــر عن درجة 
االستنفار القصوى التي تعيشها المملكة، هو 
أن ”المغرب وضع ألول مـــرة دفاعاته الجوية 

في حالة التأهب“.
وبـــرز دور الجيش المغربـــي في مواجهة 
المخاطـــر اإلرهابية بعد خروجه إلى الشـــارع 
في إطار ما يســـّمى بقوات ”حذر“ التي يشرف 
عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
حيث نجد اثنين مـــن أفراد الجيش رفقة رجل 
أمـــن في كل منطقة ومدينة، تعمل على التدخل 
الســـريع وتوفير الحراســـة لمختلف مصالح 
الدولـــة الحساســـة والمواطنيـــن واألجانب، 
في النقـــاط الحدوديـــة والمواقع الحساســـة 

كالمطارات والموانئ.
ويأتي تشـــكيل هذه القوات في العام 2014 
تماشـــيا مع متطلبات المرحلـــة الدقيقة التي 
تمـــر بها المنطقـــة المغاربية، واســـتباقا لما 

يمكن أن يطال المملكة من تهديدات.
الوزيـــر  لوديـــي  عبداللطيـــف  وأوضـــح 
المنتدب لدى رئيـــس الحكومة المكلف بإدارة 
الدفاع الوطني في تصريحات داخل البرلمان 
المغربي، أن الظرفية الدولية والمحلية تطلبت 
من المغـــرب الكثير مـــن اليقظـــة والحذر، ما 
دفع بالرباط إلى وضـــع خطط دفاعية وأمنية 
محكمة، مؤكدا علـــى جاهزية المغرب ”التخاذ 
التدابيـــر االحتياطيـــة واإلجـــراءات الكفيلـــة 
بضمـــان اســـتقرار المغـــرب والمحافظة على 

أمنه“.
وتوقع لوديي أن يواجه المغرب تهديدات 
وتحديـــات أمنيـــة في ظـــل تنامـــي العمليات 
اإلرهابية والهجرة السرية والتهريب، معتبرا 
أن الجيش المغربي لـــه مقومات كبيرة، قائال 
إن ”القوات المســـلحة ليســـت ضعيفة، بل لنا 

قوة عسكرية محترمة“.
للجيـــش  المخصصـــة  الميزانيـــة  وعـــن 
المغربي الذي يحتل حاليـــا الرتبة الـ7 عربيا 
والـ56 عالميا، فقد أشار الوزير المكلف بإدارة 
الدفـــاع الوطنـــي، إلـــى أن الغـــالف اإلجمالي 

لميزانية الجيش لســـنة 2015 ظلت مســـتقرة، 
حيث بلغت 31.9 مليار درهم مقابل 5.31 مليار 
درهم خالل ســـنة 2014، أي بزيادة 1.3 بالمئة، 
مؤكـــدا علـــى أن 70 بالمائة منهـــا مخصصة 
للموظفيـــن، أما المبلغ المتبقـــي فيتوزع بين 
المعدات والنفقات المختلفـــة، وأن الميزانية 
المخصصة للقوات المســـلحة تشكل 3 بالمئة 
من الناتج الداخلي الخـــام، مبرزا أن المملكة 
تعتمـــد على التزود بالســـالح مـــن العديد من 

الدول.
وتتوفـــر القوة الجويـــة للمملكة المغربية 
على أزيد من 428 طائرة عســـكرية إضافة إلى 
133 طائـــرة هيليكوبتـــر، بالمـــوازاة مع قوة 
بحرية مؤلفة من 6 فرقاطات و70 قاربا عسكريا 

وطرادة عسكرية واحدة.
وفيما يخص القوات البرية، يملك المغرب 
448 مدافـــع ذاتية الدفع أما فيما يخص أنظمة 
إطـــالق الصواريـــخ فيتوفر المغـــرب على 72 
نظـــام إطالق صواريخ، كما يتوفر في ســـالح 

البحر على 121 قطعة بحرية.
وتقـــوم اســـتراتيجية المملكـــة المغربية 
على تنويع مصادر الســـالح وقـــد عقدت عدة 
صفقات لشراء األسلحة مع عدة دول من بينها 

الواليات المتحدة األميركية وروسيا والصين 
كما تعتبر ثالث مستورد للسالح الفرنسي.

ومؤخرا أعربت إحدى الشـــركات الروسية 
لتصنيع السالح عن رغبتها في تزويد المغرب 
بدبابات حديثة وأســـلحة متوســـطة وخفيفة، 
وبمعدات عسكرية متنوعة ومتطورة في أكثر 

من صفقة خالل السنة الماضية.
وكان المغـــرب قـــد أبدى في وقت ســـابق 
نيته شـــراء صواريخ روســـية الصنع مضادة 
للغواصات بهدف تجهيز فرقاطاته العسكرية 
األربع بأســـلحة نوعيـــة، بهـــدف التوفر على 
أســـلحة ردع بحرية للغواصات المتوفرة لدى 
دول الجـــوار، وإبرام هذه المعاملة يتماشـــى 
مـــع توجه الجيش المغربي لتعزيز ترســـانته 

الحربية البحرية.
وفي ســـنة 2014، اقتنى المغرب من شركة 
”راتـــون“ األميركيـــة المتخصصة فـــي إنتاج 
عســـكرية  معدات  العســـكرية،  التكنولوجيـــا 
متطـــورة تســـتعمل في الحـــروب اإللكترونية 
لمواجهـــة التشـــويش الـــذي تســـببه أجهزة 
ومعـــدات الطـــرف المعادي، كما شـــمل العقد 
بالـــردع  الجويـــة  الملكيـــة  القـــوات  تزويـــد 
اإللكترونـــي للحمايـــة التـــي تســـتعمل لردع 

التهديدات الجوية المعادية.
يذكـــر أن المغـــرب كان قـــد طلـــب أنواعا 
متنوعة من المدرعات من دول أوروبية وغربية 
في عدة صفقات، ســـعى من خاللهـــا المغرب 
إلى اقتناء مدرعـــات للجيش واألمن من بلدان 
أوروبية، ما جعل المغرب يتوفر على أكثر من 
2120 مدرعة ســـبق أن اقتناها من أسبانيا في 
والتي تعتبر الثانية  صفقة مدرعات ”فاماتك“ 

من نوعها بعد صفقة 2007.
مدرعة أســـبانية  وتعتبـــر مدرعة ”فامتك“ 
الصنـــع يفـــوق ثمنها 80 ألف يـــورو، تنتجها 
شـــركة أوربيســـا بمنطقـــة ”غاليســـيا“، وأنه 
سبق لمسؤولين مغاربة أن زاروا مقر الشركة 
واّطلعوا علـــى تفاصيل عمل هـــذه المدرعات 

وكيفية استخدامها.
وجـــاءت هذه الصفقـــة، بعد أســـابيع من 
كشـــف تقرير عســـكري أميركـــي، أن المغرب 
تقـــدم بطلب لدى الحكومة األميركية للحصول 
علـــى دفعة أخرى من صواريـــخ جو جو ”إيه.

آي.إم -9إكس� المتطورة، رغبة في تطوير أداء 
سالح الجو في ظل تزايد التهديدات اإلرهابية 
في المنطقة وتحسن األداء القتالي للتنظيمات 

اإلرهابية.

املغرب يعزز قدراته األمنية في مواجهة املخاطر اإلرهابية

الرباط تنتهج سياسة تنويع مصادر السالح درءا ملنطق املحاور

سياسة

المرأة المغربية رهان رابح

اشتعلي أزمة تنفرجي

تشهد منطقة شمال أفريقيا تحديات أمنية كبرى في ظل انتشار الجماعات اإلرهابية سواء 
كان فــــــي ليبيا أو في القرن األفريقي المجاور، وقد دفــــــع هذا الوضع المغرب إلى تعزيز 

قدراته العسكرية تماشيا مع هذا الظرف، واستباقا ألّي تطورات قد تهدد أمنه.

تحركات أوروبية لفك عقدة حكومة الوحدة في ليبيا قبيل الهجوم على داعش

عجز تنظيم داعش وباقي 

املجموعات املتطرفة عن إحداث 

اختراق في الداخل املغربي والوصول 

إلى أهدافها، يرجع باألساس إلى 

فعالية األجهزة األمنية والعسكرية



¶ بغداد – دحضت السلطات العراقية السبت، 
مزاعم أنقرة التي قالت إن جنودها المتمركزين 
في قاعدة بعشيقة شمال العراق قرب الموصل 
قتلـــوا 18 جهاديا إثر تعرضهم إلى هجوم من 

قبل تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قد صرح أمام صحفيين في إسطنبول الجمعة، 
أن عناصر من تنظيم الدولة اإلسالمية حاولوا 
التســـلل إلى معســـكر بعشـــيقة وأن الجنود 
األتراك صدوا الهجوم وقتلوا ”18 عنصرا في 

تنظيم داعش اإلرهابي“.
ونفت قيادة العمليات المشتركة في بغداد 
فـــي بيان ”وقوع هجـــوم إرهابـــي على موقع 
القـــوات التركيـــة في قضاء بعشـــيقة من قبل 

عصابات داعش اإلجرامية حديثا“.
ودحضـــت كذلـــك ”وقوع أّي اشـــبتاك بين 
القـــوات التركيـــة المتوغلـــة داخـــل األراضي 
العراقية وعناصر التنظيم ســـواء في القضاء 

أو غيره من المناطق“.
من جانبه، نفى عقيد في قوات البيشمركة 
الكرديـــة (حليفـــة أنقـــرة) التي تســـيطر على 
المنطقـــة، تعرض القاعدة التـــي تضم جنودا 

أتراكا إلى هجوم.
وأوضح أن تنظيم الدولة اإلسالمية يطلق 
بعض قذائف الهاون على المنطقة وليس على 
القاعدة بشكل محدد، والرد على هذه الهجمات 

تتوالها قوات البيشمركة بشكل روتيني.
ونشـــرت تركيا بداية شـــهر ديسمبر2015 
كتيبـــة يتـــراوح عناصرها ما بيـــن 150 و300 
جنـــدي وعشـــرين آليـــة مدرعـــة في معســـكر 
بعشـــيقة بشـــمال العراق قالت إنهـــا لضمان 
حمايـــة المستشـــارين العســـكريين األتـــراك 
المكلفيـــن بتدريـــب مقاتليـــن عراقييـــن فـــي 

التصدي لجهاديي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأثار دخول القوات التركية توترا حادا مع 
الحكومة العراقية التي طالبت أمس الســـبت 

أنقرة مجددا بسحب عناصرها من الموصل.

وأوضح رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي، 
أنهم ليســـوا في حاجة لقـــوات برية لمحاربة 
داعـــش، قائـــال ”إن العـــراق مـــا زال بحاجة 
لمســـاعدة خارجيـــة لتوفير الغطـــاء الجوي 
والتدريـــب والتســـليح ولكـــن ليـــس لتنفيـــذ 

عمليات برية“.
وأضاف ”إنها دعوة صريحة للجارة تركيا 
أن تســـحب قواتهـــا من العراق، وســـنبذل كل 
جهد من ضمـــن حقوقنا ومن ضمـــن القانون 

الدولي إلخراجهم“.
وتصـــر أنقرة على بقاء قواتها في العراق، 
ولم ال زيادة عدد عناصرها، ويأتي هذا الحراك 
التركي في ســـياق محاوالتها الحثيثة لفرض 
نفسها كقطب من أقطاب التنافس على النفوذ 
المباشـــر داخـــل هذا البلد إلـــى جانب كل من 

الواليات المتحدة وإيران.
هذا الهـــوس التركي بالتحـــول إلى مركز 
ثقل إقليمي سبق وأن سجل في الجارة سوريا 
حيث عملت تركيا منذ اندالع األزمة الســـورية 
فـــي العـــام 2011 على فـــرض نفســـها كمؤثر 
رئيســـي في مجريات األمور هنـــاك، عبر دعم 
مجموعات إســـالمية يصنف بعضها على أنه 

إرهابي (حركة أحرار الشام، جبهة النصرة).
وتتـــذرع تركيـــا فـــي ذلـــك بدفاعهـــا عن 
الســـوريين وثورتهم، فيما واقـــع األمر يقول 
عكـــس ذلك حيث أن ما تدافـــع عنه هو ضمان 
نفـــوذ لهـــا في هـــذا البلـــد، عبر دعـــم التيار 
اإلسالمي وهو المشروع الذي رفعته أيضا في 
مصر وتونس وليبيا والذي القى فشال ذريعا.

واليـــوم تحـــاول أنقرة صياغـــة جملة من 
المبـــررات لبقائهـــا فـــي العراق، ســـواء عبر 
التذرع بمستشـــاريها المستهدفين من داعش 
في العـــراق، أو أيضـــا عبر التمســـك برواية 

حصولها على موافقة مسبقة من بغداد.
وجدد رئيس الـــوزراء التركي، أحمد داود 
أوغلـــو ، الســـبت، موقـــف بالده مـــن قواتها 
المتواجـــدة في معســـكر بعشـــيقة التدريبي، 
الفًتا إلى أّن تأسيس المعسكر تّم بالتوافق مع 
حكومـــة بغداد المركزيـــة والفصائل المحلية، 
بهدف تدريب وتأهيـــل الجماعات التي تقاتل 

تنظيم داعش.
وجـــاءت تصريحـــات داود أوغلـــو، لـــدى 
مشـــاركته في االجتماع التشـــاوري الموســـع 
لحـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم الذي عقد 

بوالية أفيون وسط البالد.
وأوضـــح داود أوغلو، خـــالل خطابه بأّن 
التعزيـــزات األخيرة التي جرت في المعســـكر 
جاءت نتيجـــة معلومات اســـتخباراتية حول 

احتمال تعرضه لهجمات من تنظيم داعش.
وأشـــار رئيس الوزراء التركـــي، أّن بالده 
أجـــرت التعزيـــزات العســـكرية آخـــذًة بعين 

االعتبـــار كافـــة المخاطر الناجمـــة عن تهديد 
المنظمات اإلرهابية، الفتًا في الوقت ذاته إلى 
أّن القـــوات التركية تقوم بالرد المباشـــر على 
أّي تهديـــد يمّس أمـــن وســـالمة جنودها في 

المعسكر.
وشـــدد داود أوغلـــو على ضـــرورة إنهاء 
المظالـــم والمجـــازر الحاصلـــة فـــي ســـوريا 
والعـــراق وإزالة العراقيل التـــي تعوق فرض 
اإلرادة الشـــعبية في كلتا الدولتيـــن، مضيًفا 
”يجـــب أن ينتهـــي القتـــال والظلـــم والمجازر 

في ســـوريا والعراق في أسرع وقت، وينبغي 
إزالة العراقيل القائمة أمام إرادة الشـــعب (في 

البلدين)، وتطبيق الديمقراطية.
للسياســـة  ومتابعـــون  محللـــون  ويـــرى 
التركيـــة أن الشـــعارات التـــي ترفعهـــا أنقرة 
نصرة للديمقراطية ولســـنة العراق أو سوريا 
”حق أريد بـــه باطل“، فما يحرك النظام التركي 
أساســـا هو وقود المصالح وهـــوس الزعامة 
علـــى المنطقة، كمـــا هو الحال بالنســـبة إلى 

إيران.

} عــدن (اليمــن) – قالـــت الحكومـــة اليمنية،  
السبت، إن محادثات الســـالم المقرر إجراؤها 

في منتصف هذا الشهر ستؤجل على األرجح.
وأشار راجح بادي المتحدث باسم الحكومة 
المدعومـــة مـــن المملكـــة العربية الســـعودية 
إلـــى ”توجه لتأجيل موعـــد الجولة القادمة من 

المحادثات إلى موعد آخر“.
وكان إســـماعيل ولد الشيخ، مبعوث األمين 
العام لألمم المتحدة إلى اليمن، التقى الجمعة 
فـــي الريـــاض، ممثلـــي المكونات السياســـية  
اليمنيـــة، وناقش معهـــم مســـتجدات الوضع 
السياســـي في اليمن، وترتيبات األمم المتحدة 
لعقـــد جولـــة جديـــدة مـــن المفاوضـــات، بين 

الحكومة ووفد الحوثيين وصالح.
وقال بادي إن إعالن صالح عدم المشـــاركة 
في المحادثات وعدم التـــزام الحوثيين بتنفيذ 
وعودهـــم بإطالق ســـراح الســـجناء مـــن بين 

األسباب التي تدفع في اتجاه التأجيل.
ووّجه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح في مقابلـــة تلفزيونية هجوما الذعا إلى 

حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال الرئيس اليمني الســـابق الجمعة إنه 
لن يتفاوض مع حكومـــة هادي، وطالب بحوار 

مباشر مع المملكة  السعودية برعاية أممية.
وتقـــود الســـعودية منـــذ مـــارس الماضي 
تحالفا عســـكريا يضم عـــدة دول لدعم حكومة 
هادي بعد سيطرة الحوثيين بدعم من الرئيس 
السابق على عدن وقبلها على العاصمة صنعاء.
ويتمتـــع صالح بوالء وحـــدات من الجيش  
رغم تنحيه عن الســـلطة قبل نحو أربع سنوات 

إثر احتجاجات على حكمه دامت عدة أشهر.
وقال صالح في خطـــاب تلفزيوني في قناة 
”اليمن اليـــوم“ التابعة له ”التفاوض مع النظام 
الســـعودي وليـــس مـــع المرتزقـــة الفارين من 

األراضي اليمنية الذين يبحثون عن سلطة“.
واشـــترط صالح وقف ما أسماه بـ“العدوان 
علـــى اليمـــن وانســـحاب القـــوى الغازية من 
األراضـــي اليمنية ســـواء كانوا مـــن الجيران 
أم مـــن المرتزقـــة“، للدخول في حوار مباشـــر 

بوساطة أممية.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح يتجاهل الـــدور الدموي الذي 

تقوم بـــه جماعة الحوثي الشـــيعية بمحاصرة 
المدنيين وخرق الهدنة في أكثر من مرة.

وأكد هؤالء أن صالـــح يريد أن يعطي وقتا 
إضافيـــا للحوثيين لترتيـــب صفوفهم وإعادة 
الســـيطرة علـــى المناطـــق المحـــررة. وذلـــك 
في إشـــارة لرفض حزبـــه الجولـــة الثالثة من 
المشاورات التي ترعاها األمم المتحدة، والتي 
يتجـــه إلى تأجيل انعقادها بعد أن كانت مقررة 

في الرابع عشر من الشهر الحالي.
وخاطـــب صالـــح الســـعوديين قائـــال ”يا 
إخوان، حســـن الجوار والتفاهم المباشر بيننا 
وبينكـــم، فـــإذا كان لكم حـــق، فالقانون الدولي 

حكم بيننا، فنحن وأنتم ننصاع له“.
وعقـــد طرفـــا الصـــراع أحـــدث جولـــة في 
محادثات الســـالم في ديسمبر الماضي لكنهما 
فشـــال في التوصل لحل سياســـي ينهي القتال 

الذي أودى بحياة نحو ستة آالف شخص.
ويحـــاول اليوم المبعوث األممي إلى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد تحريـــك المياه 

الراكدة تحت العملية السياسية.
وذكرت وكالة ســـبأ لألنباء أن مبعوث األمم 
المتحـــدة الخـــاص لليمـــن خـــالل زيارته إلى 

السعودية اقترح جنيف مكانا لمحادثات.
ويـــرى محللون أن تأجيـــل الجولة القادمة 

من المباحثات السياســـية مثلمـــا كان متوقعا 
ستشكل ضربة كبيرة لجهود المبعوث األممي.

ويقـــول المحللـــون إنـــه ال يوجـــد أّي أفق 
حقيقي لتسوية النزاع قريبا في ظل التشابكات 
الداخليـــة واإلقليمية خاصة بعـــد التوتر بين 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيـــران الداعم 

الرئيسي للحوثيين.
ويضيف هؤالء أن إيران ستتشـــبث بورقة 
الحوثييـــن أكثر مـــن ذي قبل في ظـــل رغبتها 
محاصـــرة نفـــوذ المملكة العربية الســـعودية، 
التي ســـجلت على مـــدار األيـــام الماضية عدة 

نقاط سياسية على حسابها.
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¶ الكويت – عـــاد المعتقل الكويتي األخير في 
غوانتانامو الذي وصف بأنه مستشـــار ألسامة 
بن الدن، الســـبت، إلـــى بلده حيـــث كان أفراد 
من عائلته في اســـتقباله، حسبما أعلن رئيس 

جمعية للدفاع عن المعتقلين الكويتيين.
وفايز أحمـــد الكندري الذي أمضى 14 عاما 
في غوانتانامو هو الكويتي األخير من أصل 12 

آخرين كانوا في المعتقل األميركي.
وقـــال خالـــد العـــودة رئيس لجنـــة أهالي 
المعتقليـــن الكويتييـــن فـــي غوانتانامـــو في 
المطـــار ”بدا متعبا لكـــن معنوياته جيدة، كان 

والده واثنان من أشقائه وعّمه في استقباله“.
وأضاف العودة أن الكندري نقل بعدها إلى 
المستشفى العسكري حيث أخضع لفحوصات 

طبية والتقاه عشرات من أقاربه.
وعاد الكندري الى الكويت على متن طائرة 
تابعة لألمير الشـــيخ صبـــاح األحمد الصباح 
الذي توجه شخصيا إلى غوانتانامو إلحضاره 
وتوقفت الطائرة في الدار البيضاء في المغرب 

على طريق العودة.
وكان الكنـــدري معتقـــال دون محاكمة منذ 
2002. ومـــع عودتـــه إلـــى الكويت لـــم يبق في 

معتقل غوانتانامو سوى 104 من المعتقلين.
وبحسب العودة سيمضي المعتقل السابق 
بعض الوقت في المستشفى ولن يسمح سوى 
ألفراد عائلته بزيارته. ثم سيدخل بعد ذلك إلى 
مركز إلعادة التأهيل في إطار برنامج ألكثر من 
ست ســـنوات، بعدها سيستجوبه المدع العام 
في الكويت ليقرر مالحقته قضائيا من عدمها.

وبحسب ملف ســـجنه الذي تم تسريبه في 
إطار كشف وثائق ويكيليكس ونشرته نيويورك 
في  تايمز فـــإن الكندري كان ”عضـــوا ملتزما“ 
ألســـامة  تنظيـــم القاعدة وحتى ”مستشـــارا“ 
بن الدن، وشـــخصية دينيـــة تحظى بنفوذ لدى 

مقاتلي التنظيم في أفغانستان.
وبحســـب الملف غادر الكويـــت في يونيو 
2001 للتوجـــه إلـــى باكســـتان ثم إلـــى قندهار 
بأفغانستان. وبعد ستة أشهر من ذلك تم إلقاء 
القبض عليه بيـــن تورا بورا، التي كانت آنذاك 
معقال للقاعدة، وبين الحدود الباكســـتانية، ثم 

نقل إلى غوانتانامو.
والكنـــدري هـــو ضمـــن مجموعـــة مـــن 17 
معتقال من المقرر نقلهم بحلول منتصف يناير 
مـــن غوانتانامو إلى بلـــدان أخرى وافقت على 

استقبالهم.
وقد تم نقـــل اثنين منهم إلى غانا األربعاء، 
وبعـــد عمليات النقل التـــي أعلنت في منتصف 
ديسمبر لن يبقى سوى 90 سجينا في  االعتقال.
وقـــد تمت الموافقة على نقـــل 45 من هؤالء 
المعتقلين لكن سيتم اإلبقاء على حاالت عديدة 
أخـــرى من بينهـــا خصوصا حـــاالت معتقلين 
يمنييـــن ال يمكـــن إعادتهم الى بالدهم بســـبب 
الحـــرب، وذلـــك حتى إيجـــاد بلـــد يوافق على 

استقبالهم.
وكان أوبامـــا الـــذي قطـــع وعـــودا بإغالق 
الســـجن المثيـــر للجـــدل فـــي واليتـــه األولى، 
قد وّقع علـــى مضض في أواخـــر نوفمبر على 
قانون الدفاع للعام 2016 الذي يجدد منع إقفال  

غوانتانامو.

مستشار بن الدن يعود إلى 

الكويت قادما من غوانتانامو

علها تثمر

حتــــــاول تركيا فرض نفســــــها ضمن أقطــــــاب التنافس على النفوذ فــــــي العراق، ومن هذا 
ــــــق حجج واهية كحماية  املنطلق يأتي تشــــــبثها ببقــــــاء قواتها في هذا البلد، وذلك عبر خل
مستشاريها من تهديدات داعش، أو عبر راوية حصولها على موافقة مسبقة من بغداد.

الجولة الثالثة من محادثات السالم اليمنية إلى أجل غير مسمى

هوس السالح

قوات البيشمركة الكردية (حليفة 

أنقرة) التي تسيطر على قضاء 

بعشيقة، تنفي تعرض القاعدة التي 

تضم جنودا أتراكا إلى هجوم من قبل 

داعش

ّ



} القاهرة – تنطلق اليوم األحد أولى جلسات 
مجلـــس النواب المصري الجديـــد، وكل حزب 
يشـــحذ هممه للســـيطرة على جزء مـــن كعكة 
اللجان النوعيـــة داخل البرلمـــان، بينما يظل 
الشـــارع المصـــري يعاني من اســـتمرار حالة 

الفراغ السياسي، جراء غياب دور األحزاب.
وشـــهدت األيـــام الماضيـــة العديـــد مـــن 
االجتماعـــات والمناقشـــات داخـــل األحـــزاب 
لالتفـــاق على األســـماء التي ستترشـــح على 
رئاســـة اللجان، ويســـعى كل منهـــا إلى فرض 
سطوته على لجان مهمة، مثل الدفاع والتعليم 
والصحة والعالقات الخارجية واألمن القومي.
حزب الوفد، أقدم األحزاب المصرية والذي 
حصل علـــى 35 مقعدا في االنتخابات األخيرة، 
يأمـــل نائبـــه اللواء شـــوقي صـــالح عقيل في 
الحصـــول على رئاســـة لجنة الدفـــاع واألمن 
القومي، فيما يسعى فؤاد بدراوي نائب رئيس 
الحزب فـــي الترشـــح لمنصب وكيـــل مجلس 

النواب.
وأعلن حزب المصريين األحرار، الذي حصل 
على 72 مقعدا، ترشحه على رئاسة ثالث لجان، 
وهي الصحة والنقـــل والمواصالت والزراعة، 
باإلضافة إلى رغبته فـــي الحصول على وكالة 
أربع لجان، وهي الصناعة، االقتصادية، الخطة 
والموازنة، اإلدارة المحلية، بجانب أمانة السر 
في لجان السياحة، واللجنة التشريعية ولجنة 
االقتراحات والشـــكاوى، عالوة على رغبته في 

أن يحصل على أحد وكيلي المجلس.

وينوي مســـتقبل وطن، الحزب األحدث في 
الحياة السياسية المصرية، والذي حصل على 
51 مقعدا، الترشـــح على رئاســـة خمس لجان، 
هي الدفاع والشباب والسياحة واألمن القومي 
وحقـــوق اإلنســـان والصناعة والطاقـــة؛ فيما 
قالت مصادر بائتالف دعم مصر، وهو تحالف 
يضـــم األغلبية داخل البرلمـــان لـ ”العرب“، إن 
االئتالف ســـيحدد أســـماء المرّشحين على كل 
من وكالة المجلس ورئاسة ووكالة وأمانة سر 
اللجـــان النوعيـــة بالبرلمان، قبل ســـاعات من 

انطالق أول جلساته.
فـــي المقابـــل، يعانـــي الشـــارع المصري 
وتحديـــدا الشـــباب مـــن حالة إحباط شـــديدة 
نتيجة الخالفـــات التي دخلت فيهـــا األحزاب 
السياسية، واحتدمت عقب انتهاء االنتخابات 
البرلمانية، ووصول كل حزب إلى هدفه، والذي 
تمثل في كرســـي تحت القبة ليدافع من خالله 

عن مصالحه الحزبية الضيقة.
وقالت ســـكينة فـــؤاد، مستشـــارة الرئيس 
المصـــري األســـبق محمد مرســـي، لـ“العرب“ 
إن انفصـــال األحزاب السياســـية عن الشـــارع 
المصري ظهر واضحا خالل نســـب التصويت 
في االنتخابات البرلمانية األخيرة. وأشـــارت 
إلـــى أن هنـــاك أزمة أخـــرى تســـبب فيها بعد 
األحزاب عن الشـــارع، وظهرت تجلياتها خالل 
انتخابـــات مجلـــس النـــواب، وهو مـــا تمثل 
في طـــرح العديد من المواطنين لســـؤال كيف 

ننتخب أسماء ال نعرفها.
وحّذرت فؤاد مـــن أن الفراغ الحالي يغّذي 
ويشـــّجع الجماعات اإلرهابية على المضّي في 
مخططاتهـــا بالتوازي مع عمليات العنف التي 
تمارســـها، وتهتم مرة أخرى بالعزف على وتر 
احتياجات الناس وتلعب على عقول الشـــباب، 
الذين قد يتصورون أنهم مضطهدون سياسيا.
مـــن جانبه، يـــرى حســـام عيســـى، نائب 
رئيس الـــوزراء المصري األســـبق، أن اهتمام 
األحزاب السياســـية بالشـــارع يحتاج لظروف 
محددة وأجواء مناســـبة تفرض عليهم النزول 
للشـــارع. وأوضح، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن القوى السياســـية المصرية في ثورة 1919 
مثال نجحت في تجميع نفسها، وأسست حزب 
الوفـــد، الذي كان يقود الحياة السياســـية في 
ذلك الوقت، وهو عكس ما حدث في ثورة يناير 
2011، حيـــث تفتـــت جهود القوى السياســـية 

المدنية على أحزاب صغيرة، لرغبة كل شخص 
في الحصول على مكاسب بعيدا عن المصلحة 

العامة.
وقال إن صراع األحزاب على تركة البرلمان 
الجديـــد مســـألة متوقعة، لعدم وجـــود قاعدة 
سياســـية ألّي من األحـــزاب، بالتالي فلن يكون 
هناك خالف سياســـي قوّي تحت قبة البرلمان، 
فأغلـــب النواب يؤيدون النظـــام الحاكم حاليا 

ويسعون لتطبيق أجندته.
وفـــي الظـــروف الحالية، والكالم لحســـام 
عيســـى، لو قررت األحـــزاب البقاء 20 عاما في 
الشـــارع فلن تكون لها شـــعبية كبيـــرة، ألنها 
منفصلة عنه منذ زمن طويل، الفتا إلى أن خطة 
األحـــزاب تقوم علـــى انتهاز نـــزول الجماهير 
للشـــارع خالل التظاهـــرات من أجـــل التأثير 

عليها.
مـــن جانبـــه، قـــال صالح هاشـــم، أســـتاذ 
علـــم االجتمـــاع السياســـي بجامعـــة الفيوم، 

إن األحـــزاب السياســـية المصرية ال تســـعى 
للوصـــول للســـلطة وأكبر أهدافهـــا الحصول 
على مقعد بالبرلمان الجديد، أو المشـــاركة في 
تشكيل حكومة، بل إن البعض يتركز هدفه فقط 
على مجرد المنافسة في االنتخابات المحليات، 
التي من المتوقع أن يفتح باب الصراع حولها 

في غضون أسابيع مقبلة.
واتفق مـــع التقديرات الشـــائعة بأن أغلب 
األحزاب السياسية الحالية ”أحزاب كرتونية“، 
بمعنى أنه ليس لها وجود حقيقي في الشارع، 
والكثير مـــن المصريين ال يعرفون أســـماءها 
بعـــد أن تخطى عددها المئة حـــزب. باإلضافة 
إلـــى أنها ال تملك برامج اجتماعية واقتصادية 
محددة لتقنع بها الجماهير، لكنها تعتمد على 
أسماء محدودة ألشخاص لهم تاريخ سياسي، 

يتم استغالله للوصول إلى البرلمان.
وقـــال هاشـــم إن حوالـــي 95 بالمئـــة مـــن 
األحـــزاب الحاليـــة لهـــا أيديولوجيـــا واحدة 

تتوافـــق مـــع سياســـة النظـــام الحاكـــم، دون 
معارضة تستطيع أن تناقش برنامج الحكومة، 
مؤكدا أن ما يحدث في البرلمان حاليا سينتقل 

بالتابعية للمحليات.
وأبدى خبيـــر علم االجتمـــاع انزعاجه من 
أن يؤدي الفراغ السياســـي الـــذي يعاني منه 
الشـــارع المصري إلـــى تأثيرات ســـلبية على 
مســـتويين، أحدهما يتعلق بالشـــباب، بعد أن 
فشلت األحزاب في اســـتقطابه، وهو ما يجعل 
لـــدى هـــذا القطاع المهـــم رغبة فـــي التظاهر، 
وانفجـــار تلك الفئة ربما تكون له انعكاســـات 
خطيـــرة علـــى الحالـــة السياســـية العامة في 
البالد.  أما المستوى اآلخر فيتعلق بالمواطن 
العـــادي، الذي شـــكل وعيـــه اإلعـــالم بدال من 
األحـــزاب السياســـية، وقد يتـــم توجيه هؤالء 
إلـــى أهداف خاصة، بعيدا عن المصالح العليا 
للبالد، ما يشـــكل خطـــرا ثانيا على الســـلطة 

الحالية.
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سياسة

الشارع المصري في واد واألحزاب في واد آخر

مجلس النواب بال معارضة وأحزاب كرتونية تستنسخ التجارب البرملانية السابقة

فشل إيران في القارة السمراء

فراغ لن تمأله األحزاب الكرتونية

} إن ما يسّمى بالثورة اإلسالمية في إيران، 
التي جعلت الجماعة الصفوية، والتي هي 
أقلّية في محيط المسلمين، تنشد الزعامة 

والسيطرة على العالم اإلسالمي عبر ما 
يعرف بتصدير ”الثورة اإليرانية“، رغم أن 

أّي ثورة بحاجة للتصدير هي ثورة كسيحة.
وأصبح التصدير اإليراني يعني نشر 
التشّيع في العالم اإلسالمي، وهو أيضا 
رسالة خفية لإلطاحة بالعقائد السنية، 

واستبدالها بعقائد شيعية صفوية، ما يعني 
أنه ليس هناك تصدير ثورة وإنما تصدير 
عقيدة، وهذا التصدير بدأ منذ بداية عهد 
والية الفقيه، والتي تعني عند الشيعة أنه 

يجب على أتباع المذهب اإلمامي طاعة 
الفقيه، الذي هو النائب عن اإلمام الغائب 

المنتظر.
وقد بدأ مخطط تصدير الثورة متزامنا 

مع ما يدعو إليه الخميني في كتابه 
”الحكومة اإلسالمية“ ص 36 (مقررًا عقيدة 

والية الفقيه)، ”من حق الفقهاء، بل من 
واجبهم ومن المفروض عليهم أن يسعوا 

إلى أن يكونوا خلفاء إلمام آخر الَزمان، 
اإلمام الغائب، وأْن يمتلكوا ِزمام الحكم 

كممثلين لإلمام وكمندوبين عنه، ومن هنا 
تصبح طاعته واجبة“. وبهذا الفكر المشبوه 
والمليء بالغيبيات أحكم الخميني الحصار 

على أتباعه وأقلياته.
لقد أصبحت حكومة الماللي تحِرّض 

وُتشجع األقليات الشيعية في جميع أقطار 
العروبة على المناداة باالستقالل والمطالبة 

بحكم ذاتي، وراحت تعمل على إيجاد 
منصات وأذرع لها وتنشئ بعض األحزاب 
ة الشيعية المعارضة للحكومات  السياسيَّ

العربية والتي باء معظمها بالفشل الذريع، 
كحزب الدعوة اإلسالمية في العراق، وحركة 

أمل وحزب الله في لبنان، وجبهة التحرير 
اإلسالمي في البحرين، والحركة الحوثية 
في اليمن وكلها أحزاب سرطانية ينبغي 

استئصالها، ومعظم هذه األحزاب تستجيب 
ألوامر آياِت قم، وتنعق بالصوت الصفوي 

الفارسي.

لقد أنفقت إيران في سبيل نشر أفكارها 
الفاسدة األرقام الفلكية من مليارات 

الدوالرات، بل هناك معلومات موثوقة تقول: 
إَنّ ُخمس عائدات النفط اإليرانية ُتنفُق ألجل 

تحقيق نشر المذهب الصفوي الفارسي.
لقد تم التخطيط لتصدير المذهب 
الشيعي عبر صور وأشكال عديدة من 

أهمها: نشر مذهبهم الباطني في كل أصقاع 
المعمورة، وتسميُة مذهبهم بمذهب آل 

البيت، وقصر نحلتهم على محبة آل البيت، 
وذكر فضائلهم، والتأكيد على حقوقهم 

ومظلوميتهم.
إن إيران تعمل جاهدة وبكل مكر على 
بسط نفوذها في القارة األفريقية، بعد أن 

شعرت أنها فشلت في بسط سيطرتها على 
الجناح الشرقي لقارة آسيا، فالحرب الدائرة 
في سوريا سحقت رحاها كثيرًا من عناصر 

الحرس الثوري اإليراني ولم تعد تجد 
جدوى من االدعاء بأن عناصرها الموتورين 

والمشحونين بالطائفية المقيتة إّنما 
يتواجدون على األرض السورية دفاعًا عن 

المزارات الشيعية.
ولقد تجلت طائفية إيران وأتباعها من 

حزب الله بأقبح صورة وهم يرفعون األعالم 
السوداء وقد ُكتب عليها ”لبيك يا حسين“ 
على مآذن مدينة القصير السورية.. إنها 
صورة ال يستطيع عقل إنسان يعيش في 

األلفية الثالثة أن يتخّيلها، ويتخيل العناصر 
الطائفية بلباسهم األسود وهم يكتبون على 

جدران بعض البيوت عبارات تقطر سمًا 
طائفيًا.

لسوف تنتهي الحرب السورية بين 
النظام الحاكم وأتباعه ومناصريه من شيعة 

إيران وحزب الله والميليشيات الطائفية 
العراقية وقوات المعارضة السياسية 

والمسلحة، ولسوف تخرج إيران صاغرة 
مدحورة وقد خسرت مليارات الدوالرات مّما 

أغدقته على النظام الطائفي النصيري.
قد يظن كثير من مرضى العقول أن إيران 

إنما هي أخطبوط أسطوري ذو ألف ذراع، 
وأنها ستصبح دولة نووية وسوف تحكم 

قبضتها على دول الجوار. 
ولكن الوقائع تخبرنا أنها فشلت في 

القارة السمراء فشًال ذريعًا، فقد خرجت من 
السودان تجّر ذيول الخيبة والفشل. وأصبح 

السودان محط أنظار إيران خاصة بعد 
انفصال جنوبه، فمنذ استيالء نظام اإلنقاذ 
على السلطة في عام 1989 وتسمية االنقالب 

ثورة تفاؤًال بالثورة اإليرانية، حدثت 
تغييرات عميقة وجذرية في بنية المجتمع 
السوداني، كما أظهر النظام نفسه كما لو 

أنه يسير وفق تعاليم الشرع اإلسالمي، وكان 
ذلك تأّسيًا بالثورة الخمينية التي لم تتوان 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن تصديرها 
إلى بعض الدول اإلسالمية.

ومع األخذ بعين االعتبار االختالف 
المذهبي فإن السودان يعتبر من أكثر الدول 

انسجامًا مع السياسة اإليرانية من حيث 
توجه الدولة السودانية في البعد الديني، 

وزادت هذه الخصوصية في العالقات 
الوطيدة بعد تحّول السودان إلى دولة 

تستقطب االستثمارات العربية والعالمية 
بعد اكتشاف ثروة هائلة من النفط فيها.

وإذا عدنا إلى تسعينات القرن الماضي 
وفي عهد الرئيس اإليراني علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني فإننا سنجد أن إيران قد قّدمت 
دعما ماليا ضخمًا للسودان، وتواصل 

هذا الدعم واستمر في عهد الرئيس محمد 
خاتمي. 

ثم تال ذلك دعم عسكري حيث أنشأت 
إيران مصنعا للسالح والذخيرة لتعزيز 

معاهدة التعاون العسكري الذي لم يغفل عن 
التركيز على استعداد إيران لعرض مشاريع 
للشراكة النووية والتكنولوجية، وبالرغم من 

تصنيف الدولتين إيران والسودان دولتين 
راعيتين لإلرهاب والتطرف من ِقبل الواليات 

المتحدة األميركية، فإن العالقة بينهما قد 

شهدت تطورات هامة في المجالين العسكري 
االستراتيجي واالقتصادي البنيوي.

وتستخدم إيران أساليب االستدراج 
السياسية السرية الماكرة، وكذلك فإّن لديها 

وسائل عديدة مغرية للتعاون مع الدول 
األفريقية تمتد بين الفكر والدين واالقتصاد 

والثقافة المسمومة، مستخدمة في ذلك 
مجموعة من مؤسساتها الرسمية ومنظماتها 

الخيرية المسخرة لتنفيذ هذه األهداف.
وعبر أساليب تغلغلها في القارة 

السمراء، لم تشترط إيران وحدة الدين 
أساسا للتعاون االقتصادي والثقافي، بل 

إن ما أفصحت عنه في منتدى التقارب 
الفكري بين أفريقيا وإيران عام 2010 كان 
قد عكس مرحلة جديدة من التعاون على 

أساس مجموعة من المصالح المشتركة بين 
الجانبين بغض النظر عن اختالف العقيدة 

والمذهب، بل هي لم تكن تفّرق بين الدول 
العربية واألفريقية.

قد استفادت إيران كثيرا من تجربة 
إسرائيل في اختراق أفريقيا، مستفيدة من 
تسخيرها للمساعدات التنموية كنوع من 

السياسة والدبلوماسية الناعمة. 
إن إيران وإسرائيل وجهان لعملة 
زائفة واحدة، وكلتاهما تتطلعان إلى 

التغلغل والنفوذ في القارة السمراء من 
منظور تحقيق المصالح الذاتية، وتسعيان 

جاهدتين لبسط نفوذهما في دول حوض 
النيل، كما تذهبان باتجاه الدول األفريقية 
األكثر تأثيرا والغنية بالثروات كنيجيريا 

التي تمتلك ثروة بترولية ضخمة، والنيجر 
التي أصبحت محط أطماع إيران النووية، 

كونها تعتبر رابع دولة على مستوى 
العالم من حيث المخزون االحتياطي لخام 

اليورانيوم.
وقد عملت إيران من أجل التغلغل في 
أثيوبيا ونجحت في إرتيريا، وتمكنت من 

إنشاء قاعدة عسكرية في الميناء الجنوبي 
من األراضي اإلرتيرية، وهو ما يمكن اعتباره 

محاولة لفرض سيطرتها على الخليج 
العربي. وقد ساعدها في ذلك الوجود 

الشيعي اللبناني القديم والسابق ألطماع 
النظام الحالي. 

ثم جاء التحول اإلقليمي الدراماتيكي 
النفصال الجنوب والذي جعل السودان 

منقسما في عالقاته مع إيران بين مصالحه 
ومخاوفه، لتحل القطيعة الكبرى بعد ذلك 
بحيث أدرك المخاطرة التي كان يدور في 

فلكها.
لقد حاولت إيران اختراق النظم األمنية 

واإلقليمية للقرن األفريقي، ودخلت في 
منافسة حامية مع القوى اإلقليمية إليجاد 

موطئ قدم لها وكسر حالة اعتبار البحر 
األحمر بحيرة عربية خالصة، واتخاذ موقف 

المهاجم، فبدًال من أن تكون الدول العربية 
محاِصرة إلسرائيل وإيران في حالة نشوب 

حرب، يصبح العالم العربي محاَصرًا من قبل 
إسرائيل وإيران من خالل التحكم بالممرات 
المائية (مضيق هرمز، مضيق باب المندب).
كما قامت بإذكاء الفتنة وتأجيج الصراع 

وإحياء الخالف بين دول المنبع والمصب 
لنهر النيل، واستطاعت مقارعة إسرائيل 

للحصول على حصة من التآمر على مصر 
بخصوص سد النهضة من خالل نفوذها في 
تلك الدول األفريقية الفقيرة، ثم أخفقت إيران 

وفشلت وراحت تجّر ذيول الخيبة وهي 
تواجه عاصفة الحزم حين تداركت منظومة 

دول مجلس التعاون الخليجية المخاطر 
المرتقبة من أطماع إيران، واستطاعت 

صياغة استراتيجية عاجلة لتدارك المخاطر 
التي كادت تدمر اليمن، وجاءت صحوة 
السودان أخيرًا وفشلت إيران أيضًا في 

تحقيق أهدافها بجعلها قاعدة خلفية 
لسياستها التدميرية للدول العربية وهي 

كما خرجت من أفريقيا ستخرج من سوريا 
والعراق بخفي حنين. 

وتعزيزًا للفشل اإليراني في القارة 
األفريقية ورغم تلك المليارات التي أنفقها 
النظام في دول هذه القارة لتأسيس وجود 
طائفي له، قامت السودان وجيبوتي بطرد 
السفير اإليراني وقطع عالقاتها مع النظام 
اإليراني كخطوة تأديبية للسلوك العدائي 

اإليراني تجاه البلدان العربية، ولما قام به 
من سياسات عدائية ضد الدول الخليجية 

وخاصة السعودية، التي تم اقتحام سفارتها 
في طهران وقنصليتها في مشهد دون النظر 

ألّي اتفاقيات وقوانين دولية أوجبت على 
جميع الدول حماية البعثات والمقرات 

الدبلوماسية.
* باحث إماراتي

أحمد جمال

يثير احتدام الخالفات للســــــيطرة على اللجان النوعية بمجلس النواب، الذي سيعقد أولى 
جلســــــاته اليوم األحد يثير المزيد من الغضب في الشــــــارع المصري، الذي يشعر أنه تم 
خداعه خالل الحمالت االنتخابية وأنه انتهى باعطاء صوته ألحزاب كرتونية لن يكون لها 

دور مفصلي في البرلمان.

د. سالم حميد

إيران تفشل في تحقيق أهدافها 

بجعلها قاعدة خلفية لسياستها 

التدميرية للدول العربية وهي كما 

خرجت من أفريقيا ستخرج من سوريا 

والعراق بخفي حنني

صراع األحزاب على تركة البرملان 

الجديد مسألة متوقعة، لعدم وجود 

قاعدة سياسية ألي من األحزاب



} على هامش الهجمة اإليرانية على المملكة 
العربية السعودية، وهي هجمة تجّددت 

وتصاعدت مع تنفيذ حكم اإلعدام برجل الدين 
السعودي نمر باقر النمر، ثّمة نقاط عّدة 

تستأهل التوّقف عندها، خصوصا بعدما 
اعتبرت إيران نفسها مسؤولة عن كّل شيعي 

موجود على الكرة األرضية ومرجعية لهذا 
الشيعي.

رّبما كانت النقطة األولى التي يفترض 
التوّقف عندها، أن إيران نّصبت نفسها 

مسؤولة عن الشيعة العرب. االنتماء إلى 
إيران صار فوق الرابط القومي الذي يجمع 
بين العرب، وهذا ليس صحيحا بأّي شكل. 

ليس صحيحا أن شيعة العراق من مسؤولية 
إيران وتحت وصايتها، كذلك شيعة البحرين. 

إيران تعتبر نفسها أيضا وصية على 
الحوثيين في اليمن الذين تحّولوا من زيود 
إلى شيعة اثني عشريين وعلى شيعة لبنان، 

الذين صاروا في معظمهم رهينة لديها، وعلى 
شيعة السعودية وشيعة كّل بلد خليجي.. 

وصوال إلى المجموعة الشيعية الجديدة في 
نيجيريا.

تحّدث األمين العام لـ“حزب الله“ 
اللبناني السيد حسن نصرالله طويال في 

خطاب حديث له عما يتعّرض له الشيعة في 
نيجيريا، وذلك بصفة كونه على رأس حزب 

مذهبي لبناني ال يرى عيبا في أن تكون 
مرجعيته في إيران وال في المشاركة في 

الحرب وحمالت التجويع التي يتعّرض لها 
الشعب السوري، وذلك من منطلق طائفي 

بحت.
تتصّرف إيران من هذا المنطلق مستعينة 

قبل أّي شيء آخر بغياب من يردعها ويقول 
لها أن كفى تعني كفى وأن الشيعة عموما 

والشيعة العرب خصوصا ليسوا تابعين لها 
وإن تراءى لها ذلك بين حين وآخر ألسباب 

مرتبطة بظروف معّينة.
في نهاية المطاف هل يمكن إليران أن 

تعود دولة طبيعية أم ال؟ هل عّلة وجود 
النظام اإليراني قدرته على االستثمار في 

الغرائز المذهبية من جهة ورفضه التعّلم من 
تجارب الماضي القريب من جهة أخرى؟

مؤسف أن إيران ترفض االعتراف بأّن 
للتاريخ منطقا ال يمكن تجاوزه، مهما طال 

الزمن. في مرحلة معّينة، حاول االتحاد 
السوفياتي إقامة منظومة دولية خاصة به 

تضّم األحزاب الشيوعية في العالم. فشل في 
ذلك إلى حّد كبير. لماذا تنجح إيران حيث 
فشل االتحاد السوفياتي الذي كان وصّيا 

في مرحلة معّينة على دول عدة، بما في ذلك 
اليمن الجنوبي وأثيوبيا وكوبا، فضال عن 
دول أوروبا الشرقية التي كان يجمع بينها 

حلف عسكري اسمه حلف وارسو؟
لن ينجح الرابط الشيعي حيث فشل 

الرابط الشيوعي. منطق التاريخ يقول عكس 
ذلك، خصوصا أن الشيعة العرب يبقون 
عربا. مثلما انهار االتحاد السوفياتي، 

ستنهار إيران. سينهار على األصح هذا 
النظام اإليراني المرفوض أّوال من اإليرانيين 

أنفسهم، مثلما كان االتحاد السوفياتي 
مرفوضا من معظم الروس أّوال ومن الشعوب 
التي كان يتألف منها البلد الذي شّكل طويال 

القوة العظمى الثانية في العالم.
من أهّم النقاط التي يفترض بإيران 
ووكالئها التوقف عندها طبيعة المملكة 

العربية السعودية. لعّل نقطة الضعف 
األساسية في السياسة اإليرانية الجهل 

بالمملكة العربية السعودية. هناك جهل بكّل 
شيء على عالقة بالمملكة من قريب أو بعيد، 
بما في ذلك العالقة بين المواطن وآل سعود 

وبطبيعة العالقة القائمة بين األسرة الحاكمة 
ومختلف المناطق التي تتأّلف منها المملكة.
األهّم من ذلك كّله، هناك الجهل اإليراني 
بتاريخ المملكة العربية السعودية وكيفية 
صمودها في وجه كّل العواصف، بل أعتى 

العواصف، التي ضربت الشرق األوسط 
ومنطقة الخليج منذ الحرب العالمية الثانية. 

كان ذلك منذ ما قبل اللقاء المشهور في 
البحيرات المّرة الذي جمع على المدّمرة 

”كوينسي“ في شباطـ  فبراير 1945 بين 
الرئيس األميركي فرانكلين روزفلت والملك 

عبدالعزيز آل سعود.
كان اللقاء اعترافا بالدور السعودي في 

المنطقة في وقت ثّبت عبدالعزيز حكمه ورسم 
بشكل شبه نهائي حدود المملكة. هذا الدور 

السعودي ليس ابن البارحة وليس مبنيا على 
الثروة النفطية للمملكة فقط. هناك سياسة 
سعودية تقليدية وضع أسسها عبدالعزيز 
معتمدا وسائل مختلفة بما في ذلك إقامة 
عالقات قربى ومصاهرة مع ممثلي قبائل 

وعشائر مهّمة في مناطق مختلفة.
أثبتت التجارب التاريخية أن ليس في 
اإلمكان االستخفاف بالسعودية بأّي شكل. 

كان هناك دائما قرار سعودي مستقّل. 
ظهر ذلك إّبان مرحلة حلف بغداد منتصف 

الخمسينات من القرن الماضي. لم تمش 
المملكة في هذا الحلف، على الرغم من 

أّن الغرب كان معه. في وقت الحق ظهرت 
االستقاللية في المواجهة مع جمال 

عبدالناصر الذي كان في مرحلة معّينة يصنع 
ثورات ويزيل أنظمة. أقام الوحدة مع سوريا 

وأزال النظام الملكي في العراق في 1958 
وأزال اإلمامة في اليمن عام 1962.

لم يكن النظام الناصري مجّرد سلطة 
حكمت مصر. كان أكثر من ذلك بكثير على 

الصعيد اإلقليمي. شملت سطوته لبنان الذي 
عاش ثورته األولى في العام 1958 عندما أراد 

ناصر فرض وصايته على البلد وصوال إلى 
مرحلة استطاع فيها أن يذهب إلى تسوية 

ذهبت بكميل شمعون وجاءت بفؤاد شهاب 
رئيسا للجمهورية.

واجهت السعودية جمال عبدالناصر 
وأخضعته في اليمن. وواجهت شاه إيران ثم 
تصالحت معه. وفي العام 1973، فرض الملك 
فيصل حظر النفط الذي كان تحديا مباشرا 

للواليات المتحدة والغرب أثناء الحرب التي 
خاضها العرب مع إسرائيل.

هذا غيض من فيض األدوار التي لعبتها 
السعودية التي عرفت كيف تتخذ موقفا 

متوازنا إلى حد كبير، ولكن بما يخدم 
المصلحة العربية، في أثناء الحرب العراقية 
ـ اإليرانية بين 1980 و1988 من دون أن تنسى 

لحظة أهمية المحافظة على أمنها وأمن 
الدول القريبة منها التي هي الدول األعضاء 

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الذي قام في العام 1981 بمبادرة من الشيخ 
زايد بن سلطان وأمير دولة الكويت الشيخ 

جابر األحمد، رحمهما الله.
في كّل وقت من األوقات، لم تكن السعودية 

العبا هامشيا على الصعيد اإلقليمي، 
خصوصا عندما ارتكب صّدام حسين 

مغامرته المجنونة وأقدم على احتالل الكويت 
صيف العام 1990.

ال يشّك اثنان في أن إيران دولة كبيرة. 
ليس هناك بين العرب من يرفض اإلقرار 
بذلك. ولكن يبقى ذلك شيء واالستسالم 
إليران شيء آخر. يمكن مناقشة كّل ما له 

عالقة بعقوبة اإلعدام إلى ما ال نهاية. ما ال 
يمكن مناقشته هل الدولة السعودية حّرة 

في تنفيذ القوانين التي تراها مناسبة لها 
ولمواطنيها على أرضها.

تخطئ إيران حين تعتقد أن في اإلمكان 
االستخفاف بالمملكة العربية السعودية التي 

واجهت كّل ما واجهته منذ ما قبل الحرب 
العالمية الثانية، بما في ذلك المحاوالت 
السوفياتية لتطويقها والتحّرش بها من 

جهات عّدة بسبب خوضها الحرب الباردة 
إلى جانب الواليات المتحدة.

كثيرون جّربوا حّظهم مع السعودية، 
التي لديها من دون شّك مشاكل على الصعيد 

الداخلي بعضها عائد إلى التراخي مع 
الجماعات المتشددة والسماح لها بفرض 

برامج تربوية أنشأت أجياال من أشباه 
األّميين الذين بقي يرمز إليهم، في مرحلة 

معّينة، جهيمان العتيبي الذي حاول احتالل 
الحرم المكي في خريف العام 1979 في 

موازاة تمّرد في المنطقة الشرقية رعته إيران 

الخميني. كان الخميني وقتذاك في مرحلة 
إقامة نظامه في إيران وتثبيته.

هذا ال يعني أن القيادة السعودية، 
على رأسها سلمان بن عبدالعزيز، ال تعي 
هذا الواقع وال تعي ضرورة الذهاب إلى 

النهاية في الحرب على التطّرف واإلرهاب 
بكل أشكالهما الشيعية والسّنية والقيام 

باإلصالحات المطلوبة من دون التغاضي 
عن التحديات الخارجية في مقّدمها التحدي 
اإليراني الذي يرتدي لبوسا مختلفة وينطلق 

من أماكن مختلفة بينها البحرين واليمن 
والعراق وسوريا.. ولبنان. لعّل أفضل ما 
يعّبر عن النّية في اإلصالح الحديث الذي 

أدلى به إلى ”إيكونومست“ ولّي ولّي العهد 
األمير محّمد بن سلمان الذي كشف بما ال يدع 
مجاال للشك أن هذا الخط اإلصالحي ال عودة 

عنه في أّي مجال من المجاالت.
نعم، كثيرون جّربوا حّظهم مع السعودية. 

فشلوا في هّز المملكة. األكيد ان إيران 
الماللي ال ترغب في التعّلم من تجارب 

اآلخرين. إّنها تدخل لعبة خاسرة سلفا، نظرا 
إلى أّنها تجّرب حّظها في مكان ال مجال فيه 

للعبة الحظ وألّي رهانات من هذا القبيل، بما 
في ذلك الرهان على أن معظم الشيعة العرب 
غّيروا جلدهم وصاروا إيرانيي الهوية، على 

غرار ما حصل مع ”حزب الله“ في لبنان…

* إعالمي لبناني
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سياسة

إيران والسعودية.. والشيعة والشيوعية

من سيغتالون هذا المساء

} تصريحان الفتان إثر توتر العالقات 
السعودية – اإليرانية، األول هو من محمد رعد 

القيادي في الميليشيا المسماة بحزب الله 
والنائب  لألسف في البرلمان اللبناني. يقول 

المذكور ”يريدون في لبنان أن يصادروا الدولة 
بمؤسساتها الدستورية وغير الدستورية، 
لمصلحة وكيل عائلة خليجية أو لمصلحة 

سياسة أميركية أو غربية، كفانا عهرا وإفسادا 
وفسادا وسرقة، فمن يعيش اإلفالس في مالذه 
الذي يأوي إليه اآلن، ال يجب أن يجد مكانا له 

في لبنان من أجل نهب البالد مّرة جديدة“. 
أما التصريح الثاني فهو لمدير األمن 

العام األسبق جميل السيد، أحد أتباع الحزب 
اإللهي، عبر تغريدة في مواقع التواصل 
االجتماعي استذكرت كالما سابقا له عن 

الرئيس فؤاد السنيورة ”إبقاء شخصية على 
قيد الحياة قد يكون مؤامرة“.

ذكرتني هذه التصريحات بحديث قديم 
لتابع إلهي آخر، الجنرال ميشال عون، الذي 
قال نصا على رؤوس األشهاد، ”إذا انتخبني 

سعد الحريري سأضمن سالمته“.
ثمة ألف مشكلة ومأخذ بخصوص أداء

الرئيس سعد الحريري، لم تتبدل أسبابها 
حتى يتغّير الموقف، بل إننا ندفع ثمن هذه 
األخطاء كل يوم، لكن حين يتعرض للتهديد 

العلني بالتصفية من عصابة إيرانية، نصبح 
كلنا سعد الحريري بال قيد أو شرط إلى زوال 

الغمة. نعم، ليس هناك تفسير لكالم محمد 
رعد إال التهديد باغتيال الحريري في حال 

عودته إلى لبنان، كما أنه ليس هناك تفسير 
لكالم جميل السيد إال التحريض على اغتيال 
السنيورة، ونحن هنا أمام جريمتين تتساوى 
عقوبتهما القانونية أحيانا مع عقوبة جريمة 

القتل نفسها. 
هذا السلوك الميليشيوي اإلجرامي ليس 

مستغربا، اتهامات المحكمة الدولية وحقائها 
كشفت الحقيقة، ووزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشنوق صرح قبل أشهر في ذكرى 

اغتيال العميد الشهيد وسام الحسن ”قبل عام 
طلبت من حزب الله رفع وصايته عن الفلتان 

األمني في منطقة البقاع من أجل خطة أمنية، 
لكن الخطة األمنية في البقاع ال تزال حبرا 
على ورق ووعودا في الهواء“، فمن يغّطي 

المطلوبين أمنيا، الذين تسببوا في معاناة 
البقاع وأهله واللبنانيين جميعا، من الطبيعي 

أن يكون مثلهم.
ما يثير الدهشة في هذا التصعيد، أنه تبع 
خطابا ناريا ألمين عام ما يسمى بحزب الله، 
السيد حسن نصرالله، مشرقا ومغربا بعيدا 

عن بوصلة الحقيقة في تعليقه على إعدام نمر 

النمر، ومن ذلك أن المملكة تواجه من ينتقدها 
أو يخالفها الرأي قتال وإعداما، مع أن النمر 
كما أصبح معلوما تم إعدامه بسبب العمالة 

اإليرانية وتكوين ميليشيا هدفها رجال األمن 
ووحدة المملكة وليس بسبب النقد، أي أنه 

نسخة سعودية لحزب الله في لبنان.
جاء الرد سريعا على نصرالله من محمد 

رعد وليس من أعداء الحزب، إذا قرر خصمنا 
العودة إلى لبنان سننتظره بالتصفية 

الجسدية، لو حصل ذلك في دولة أخرى لرفعت 
الحصانة البرلمانية واتخذ القانون مجراه، 
لكن السالح خلق ميليشيا تزاحم الدولة من 

دون أّي مساحة للحياء.
بالتأكيد حياة الرئيسين الحريري 

والسنيورة معّرضة للخطر، وهذا جزء طبيعي 
من العمل السياسي في كل مكان، والحقيقة 

أن الخطر هذه المرة  يطال معهما رموزا 
أخرى في قوى 14 آذار، فالهدف المقبل للحزب 
اإللهي يجب أن يحقق أهدافا ثالثة، أحدها أو 
كلها في عملية أو أكثر، استهداف أحد حلفاء 

المملكة ضربا للمملكة، قصم ظهر السنة 
استكماال للمشروع اإللغائي ضدهم في سوريا 

والعراق، إحداث شلل دستوري ومؤسساتي 
شامل وكامل. واستهداف الحريري من 

الحزب اإللهي واضح المعنى، هو نفس هدف 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ضرب 
االجتماع السياسي للسنة ووحدتهم، وتهشيم 

منهجهم الرامي إلى ترسيخ قيم الدولة 
واالعتدال والتنمية واإلعمار.

أتابع هذه التصريحات متعجبا من موت 
الخجل، أصبح الحزب يمهد لالغتياالت 

ببيانات علنية، واألعجب هذا الصمت الدولي 
وهذا الخفوت في صوت ثورة األرز وقوى 14 

آذار، لم يعد الكّتاب والمحللون بحاجة إلى 
بذل جهد كبير الستنتاج القاتل أو التصريح 
عن هويته، هو يبلغنا بذلك سلفا في اعتراف 

صريح بجرائم سابقة كان الحزب يتهم 
إسرائيل ومؤخرا داعش بالضلوع فيها.

وما أثار الدهشة هو تفرغ إسرائيل ثم 
داعش لتصفية خصوم حزب الله وإيران 

وسوريا األسد، منذ محاولة اغتيال الشهيد 
الحّي مروان حمادة عام 2004 إلى انعقاد 

مؤتمر الدوحة 2008 الذي تال احتالل الحزب 
اإللهي لبيروت وترويعه الجبل، لم تتوقف 

ماكينة القتل عن حصد أرواح الساسة 
الوطنيين في لبنان. لم تشارك إسرائيل ولم 

يشارك التكفيريون في اتفاق الدوحة ومع ذلك 
توقف القتل إلى انتهاء مفاعيل االتفاق، فغاب 

وسام الحسن ثم محمد شطح.
تصريح محمد رعد مدجج بالمغالطات، 

فلو كان سعد الحريري سارقا للبنان كما 
قال لما كان مفلسا كما قال رعد نفسه في 

ذات الجملة، ومن يعّطل الحكومة والبرلمان 
والرئاسة هو الحزب اإللهي وأتباعه ال تيار 

المستقبل أو المملكة، فمن يغيب عن جلسات 
انتخاب الرئيس هم نواب 8 آذار ومن يعطل 
الحكومة هم وزراء 8 آذار، وال أحد يتحدث 
عن نسف اتفاق الطائف سوى قوى 8 آذار 

المسؤولة عن تفشيله وتعطيله.
سلسلة من الجرائم يمارسها الحزب 

ضد اللبنانيين ودولتهم والعرب كلهم، حين 
رأينا داعش ترّحمنا على إرهاب القاعدة، 

ومع آخر ممارسات الحزب اإللهي في حصار 
مضايا المخزي وإعالن استهداف الحريري 

والسنيورة، من دون أن ننسى اغتيال شهداء 
14 آذار وعدوان 7 مايو واحتالل سوريا، 

أصبحنا لألسف نترحم على جرائم الصهاينة.
ال تتعجب من المقارنة بين إسرائيل وبين 
ما يسّمى بحزب الله، فكما أن إسرائيل دولة 
لطائفة واحدة، ال مكان في الحزب اإللهي إال 

ألبناء طائفة واحدة، كل األحزاب اللبنانية 
رغم الصبغة الطائفية لكّل حزب تحرص على 

حضور شرفي من الطوائف األخرى، إال ما 
يسّمى بحزب الله، وحتى إسرائيل عندها 

حضور شرفي من اآلخر عبر عرب 48.
يكفي الحريري شرفا ورفعة أنك تستطيع 

انتقاده آمنا، عكس الحزب اإللهي الذي ينتظر 
خصومه الشهادة عاجال أو آجال، الحريري 

مهما تكاثرت أخطاؤه ليس طائفيا وال سفاحا 
وال إرهابيا وال مهّربا، من يرفع شعار ”لبنان 

أوال“ هو بالتأكيد لبناني الهوية والوالء 
واالنتماء، والطريف أّن من يشكك في وطنّيته 

هو حزب والية الفقيه كما قال أمينه العام 
أو ”وكيل الثورة اإلسالمية والجمهورية 

اإليرانية“ كما قال نائبه نعيم قاسم في كتاب 
له، رمتني بدائها وانسلت!

* صحافي سعودي

ليس كل من رفع راية الحسين شيعي إيراني

خيراهللا خيراهللا

أحمد عدنان
حني يتعرض سعد الحريري للتهديد 

العلني بالتصفية من عصابة إيرانية، 

نصبح كلنا سعد الحريري بال قيد أو 

شرط إلى زوال الغمة

ال أحد يتحدث عن نسف اتفاق 

الطائف سوى قوى ٨ آذار املسؤولة 

عن تفشيله وتعطيله

لن ينجح الرابط الشيعي حيث فشل 

الرابط الشيوعي. منطق التاريخ 

يقول عكس ذلك، خصوصا أن 

الشيعة العرب يبقون عربا



} الجزائــر- ربــــط الوزير الســــابق للخزينة 
والمعارض السياســــي علي بن واري، المادة 
الحاديــــة والخمســــين من النــــص التمهيدي 
لدســــتور الجزائر الجديد، بمســــعى السلطة 
لقطع الطريق أمام طموحه السياســــي، سواء 
بالترشــــح لالنتخابات الرئاسية، أو تأسيس 
حزب ”نــــداء الوطــــن“، واعتبر األمــــر إقصاء 
غيــــر مفهوم للكفــــاءات واألدمغــــة المهاجرة، 
ولماليين الجزائريين من الجالية المقيمة في 

الخارج.
أصــــر الخبير المالــــي والوزير الســــابق 
علــــى بن واري  ورئيس حــــزب ”نداء الوطن“ 
في حــــوار مع ”العرب“، على وصف مشــــروع 
الدســــتور الذي عرضه مدير ديوان الرئاســــة 
أحمــــد أويحــــي بالخرقــــة، وعلــــى وقوف من 
خلــــف  وصفهــــم بالجماعــــات ”المافياويــــة“ 
المشروع من أجل االستفراد بالسلطة، وقطع 
الطريق علــــى المعارضة السياســــية عموما، 
وشــــخصه تحديدا خاصة وأن أويحي أشــــار 
إليه في مؤتمره الصحفي األخير الذي عرض 

فيه التعديالت الدستورية.
وأكد بأن الوثيقــــة التمهيدية هي صناعة 
دكتاتوريــــة، وبأنه لن يعترف بهذا الدســــتور 
ألنه دســــتور غير شــــرعي ونتاج ســــلطة غير 
شــــرعية، وأن اإلقصــــاء المبرمــــج لشــــخصه 

ولحزبه، أكد بأنه معارض سياســــي حقيقي، 
وســــيبقى مناضال في األطــــر المتاحة كلجنة 

المشاورات والمتابعة وقطب قوى التغيير.
وكشــــف بن واري عن أن قــــوى المعارضة 
بأحزابها وجمعياتها وشــــخصياتها، ستعقد 
مؤتمرا هاما فــــي 18 فبرايــــر المقبل، التخاذ 
المواقف المناســــبة تجاه خطوات الســــلطة، 
لمســــاعي  حقيقيــــة  اســــتراتيجية  ووضــــع 
االستفراد بالســــلطة لصالح دوائر معينة في 

هرم السلطة.
ودعــــا المتحدث إلى ”رحيل النظام“، كحّل 
وحيــــد إلنقاذ البــــالد مما أســــماه بـ“اإلفالس 
بعــــد ســــنوات قليلــــة، بســــبب  والمجاعــــة“ 
تضييعه لفرصة التوظيف اإليجابي لمداخيل 
النفط، وفشــــله في تحقيق القفزة االقتصادية 
الالزمة، وعلــــل ذلك بكون النظــــام يبحث عن 
كيفية إنفــــاق الثروة وليــــس تكوينها، ولذلك 
فــــإن نفــــاد المخــــزون المالي ســــيقود البالد 
إلــــى االنفجــــار االجتماعي والسياســــي، وأن 
القــــوى االنفصالية الناشــــطة منــــذ عقود في 
الخفاء تترصد الفرصة رفقة قوى لم يســــّمها 

لالنقضاض على الجزائر حينما تتهاوى.
وشــــدد المتحدث في حواره مع ”العرب“، 
على أن الدستور الجديد سيعمق األزمة أكثر، 
وأن مشــــكلة الجزائــــر فــــي خــــرق النصوص 
والدســــاتير من طــــرف النظام نفســــه، فنفس 
الرئيــــس الــــذي وضعه هو نفســــه الذي خرق 
الدســــتور الحالي العام 2008، حين داس على 
المــــادة 74 بتواطــــؤ مع برلمان غير شــــرعي، 
لفتــــح الباب أمــــام تعدد العهدات الرئاســــية، 

وتساءل لماذا فتحها ولماذا يغلقها؟
وأضــــاف ”نظام فاســــد ال يمكــــن أن ينتج 
دستورا صالحا، فرغم فشله واعترافه بالفشل، 
فــــال مداخيل وظفــــت كما يجب وال مشــــروع 
مســــتقبليا يطمئن الجزائرييــــن، بل بالعكس 
ســــندخل حالة إفــــالس بعد ســــنتين أو ثالث 
بعد اســــتنفاد الرصيد المتبقي من 900 مليار 
دوالر دخلــــت الخزينة على مدار 15 عاما، فبلد 
يستورد كل شــــيء وال ينتج أّي شيء مصيره 
أسود، فمن غير المعقول أن ينتج أكبر بلد في 
أفريقيــــا مليونا ونصف مليون طن من القمح، 
ويستورد سبعة ماليين طن ونصف من نفس 

المادة.
ويعد علي بن واري من أحد الكفاءات التي 
عملت طويال في قطاع المالية، حيث تدّرج في 
عدة مواقع كمستشار مالي ومسؤول تنفيذي 
في حكومات ســــابقة، كما شغل منصب وزير 
للخزينــــة فــــي مطلع التســــعينات، ثــــم نائبا 
لرئيس البنك الســــعودي في فرنســــا، ومديرا 

لبنك سوسيتي جنرال في الجزائر.
وعّمــــا أثير حــــول المادة 51 مــــن الوثيقة 
أويحــــي  وإشــــارة  للدســــتور  التمهيديــــة 
المباشــــرة لشــــخصه وللناشــــط السياســــي 
رشــــيد نكاز، قال بن واري، بــــأن األمر مخطط 
له بدقــــة وإحكام، فلما تخليت عن جنســــيتي 
السويســــرية لتســــهيل الترشــــح لالنتخابات 
الرئاســــية األخيرة، ضّمنوا المادة المذكورة 

منع الترشــــح علــــى كل من تجّنس بجنســــية 
ثانية ســــواء تخّلى عنهــــا أم ال، وأضافوا لها 
شــــرط اإلقامة في الجزائر لمدة عشر سنوات 
دون انقطــــاع، دون أن يضعــــوا أّي حســــبان 
لحق ســــبعة ماليين جزائري من المهاجرين، 
منهــــم األدمغة والكفاءات التي هجرها النظام 
الفاســــد ومنعها من شغل مناصب قيادية في 

بلدهم األصلي.
وذكرت المادة 51 من المشــــروع التمهيدي 
في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
بأنه ”يســــتوجب على المرشــــح عدم التجنس 
بجنســــية أجنبيــــة هــــو وزوجــــه، وأن يمتلك 
إقامــــة لمدة عشــــر ســــنوات دون انقطاع في 
الجزائر“، وهو ما أثار اســــتياء الجالية التي 
تعتزم تنظيم مسيرات احتجاجية أمام سفارة 
الجزائر في فرنسا، واعتبرت أن األمر إقصاء 
لفئة تضــــم كفــــاءات وأدمغة ورجــــال أعمال، 
أثبتوا جدارتهم في الخــــارج بعدما تنكر لهم 

الوطن األم.
وذكر بــــن واري لـ“العرب“، بأنه لما توجه 
للســــفارة السويسرية بعدما أقصي من سباق 
رئاسيات 2014، للحصول على تأشيرة دخول 
التــــراب السويســــري لتفقــــد العائلــــة، وجد 
جواز ســــفره جاهزا وحصل على الجنســــية 
مجــــددا، وخاطبه الســــفير السويســــري ”كنا 
نعلم، مرحبــــا بك في بلدك ”، في إشــــارة إلى 
ما يراه المتحدث ”إقصاء متعمدا من ســــباق 

الرئاسيات“.
وقــــال ”حتــــى لو تنازلــــت مــــرة ثانية عن 
الجنسية السويسرية، وبغض النظر عن هذه 
المادة، فسيختلقون أعذارا أخرى، ألن النظام 

متعود على تنظيم المهازل االنتخابية“.
وأكد بن واري بأنه لوال الظروف اإلقليمية 

المتوّترة والحساســــة، ورغبتنــــا في تجنيب 
بلدنا السيناريوهات المؤلمة، لقررنا الخروج 
للشارع، وســــيرى الرأي العام كيف يفر رموز 

النظام بجلودهم في ظرف 24 ساعة.
وأشــــاد بما أســــماه ”تطابــــق وجهة نظر 
المعارضة مع الشعب الجزائري، في الموقف 
الرافض ألّي مغامرة لتوظيف الشــــارع لفرض 
التغيير على السلطة“، واعتبره موقفا مسؤوال 

وواعيا عكس مواقف النظام المتهورة.
وأضــــاف ”لكن هذا لن يــــدوم طويال، فمع 
مخاطــــر اإلفــــالس فــــإن الجزائر تســــير إلى 
الهاويــــة بســــبب هــــذا النظام، فعــــالوة على 
عــــدم إدراكه للراهن المقلــــق، يتجاهل مخاطر 
االنزالقــــات واالنفجار وتربص قوى االنفصال 
بوحدة البالد وسالمة كيانها، وعندها سنكون 
مجبريــــن كمعارضــــة على تغيير سياســــتنا، 
وســــندعو إلى عصيان مدني سلمي إلى غاية 
رحيــــل النظــــام، فالجزائريــــون لــــن يخرجوا 
للشــــارع ولن ينجــــّروا إلى أالعيب الســــلطة، 

وسيلزمون بيوتهم أليام وأسابيع�.
واعتبــــر المتحــــدث أن الســــلطة حاولــــت 
ركــــوب موجة اإلجمــــاع الوطني خــــالل وفاة 
الرمــــز التاريخــــي والمناضل الكبير حســــين 
آيــــت أحمــــد، ورددت الشــــعارات الجوفاء مع 
المردديــــن، لكنهــــا بمجــــرد أن ووري الثرى، 
طعنــــت نضالــــه وإجمــــاع الجزائرييــــن على 
مشــــروعه، وأخرجت مشروع دســــتور يكّرس 
تزمــــت النظــــام وعدم االســــتثمار فــــي صّناع 

تاريخ البالد.
وتابــــع ”آيت أحمد كــــّرس نضاله من أجل 
التأسيســــي  والمجلس  الشــــعبية  الشــــرعية 
والدســــتور التوافقي، وشــــكلت وفاته محطة 
إجماع الجزائريين على الرجل وعلى مشروعه 

السياسي للخروج من األزمة، لكن النظام جاء 
بالنقيــــض وأصــــّر على التنكر ألبنــــاء الوطن 

ولصناع تاريخ البالد“.
وبشــــأن ما بــــات يعرف بصراع الرئاســــة 
وجهاز االســــتخبارات، شــــدد بــــن واري، بأن 
موقفي كشخص ورئيس لحزب ”نداء الوطن“، 
واضــــح ومكان العســــكر في الثكنــــات وليس 
في الساحة السياســــية ومهام المؤسسة هي 
حماية الحدود وأمن وسيادة البالد، وضلوع 
العسكر في السياسة كّلف الجزائريين كثيرا، 
ففــــي كل انقالب أو تدخل جاؤوا لنا بدكتاتور 
منــــذ الرئيس الراحل أحمد بــــن بلة إلى غاية 

الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
واعتبر إقالة الرجل القوي سابقا في جهاز 
االســــتخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق)، 
صــــراع أجنحة ومصالح ونفــــوذ ال عالقة لها 
بالشــــعب وبمصالح البالد، فلما كان التوافق 
بين الطرفيــــن المخابــــرات والجيش هما من 
اســــتقدما بوتفليقة إلى قصــــر المرادية، ولما 
تضاربــــت المصالح حــــاول كل طرف اإلطاحة 

باآلخر، وانتهت اللعبة لألكثر ذكاء وقوة.

} باريــس -  بعــــد أســــبوع من بداية الســــنة 
الجديدة شــــهدت فرنسا محاولة للهجوم على 
مركز للشــــرطة، وهذه المحاولــــة ولئن كانت 
صغيرة ومحــــدودة إّال أنها تدّعــــم تحذيرات  
خبــــراء ومســــؤولي مكافحة اإلرهــــاب من أن 
هجمات أكبر ســــوف تحصل فــــي أوروبا في 

.2016
لقــــد بينت هجمات باريــــس الدامية، التي 
أوقعــــت 130 قتيــــال في 13 نوفمبــــر 2015، أنه 
يمكــــن لفــــرق مــــن االنتحاريين المســــلحين 
برشاشــــات ومتفجرات مصنعة يدويا إحداث 
خسائر كبيرة وبث الرعب في البالد. وال شك 
أن تداعيات مثل هذه االعتداءات ســــيكون لها 
تأثيــــر مدّمر لو أنها نفذت بشــــكل متزامن في 

عدة دول على المستوى األوروبي.
يقول مسؤول عن مكافحة اإلرهاب ”لألسف 
أعتقد أن هجمات 2015 ال تمثل شيئا (مقارنة 
مع ما يمكن أن يحــــدث) نحن نتوجه نحو ما 
يشــــبه هجمات 11 ســــبتمبر على المســــتوى 
األوروبي: هجمات متزامنة في اليوم نفســــه 
في عدة بلدان وفي عدة أماكن. تنســــيق على 
مســــتوى عال. نعــــرف أن اإلرهابيين يعملون 

على إعداد شيء من هذا النوع�.
وأضاف أن تنظيم الدولة اإلسالمية ”يعمل 
اليــــوم على تجنيد وتدريب شــــبان أوروبيين 
بهدف إرســــالهم لتنفيذ هجمــــات في بلدانهم 
األصليــــة. إنهم يعودون ومعهم وثائق مزورة 

ويجيدون اللغة واستخدام السالح ويعرفون 
األماكن. نحن نوقف كثيرين منهم ولكن علينا 
أن نعتــــرف بأن أعدادهــــم كبيرة وأن بعضهم 
سيتمكنون من التسلل. أو أنهم عبروا أصال“.
وقــــال إن توقيــــف جهادييــــن عائدين من 
ســــوريا والعــــراق فــــي الفترة األخيــــرة يثير 
المزيــــد من القلــــق ألن ”مواصفاتهــــم تتغير. 
نحن نرى شــــبانا تشــــّربوا الفكــــر المتطرف 
يعــــودون بعــــد أن تلقــــوا تدريبا جيــــدا على 
القتــــال، وكان األجدر أن يبقوا هناك. بعضهم 
عــــاد خوفا من الغارات الروســــية التي تحيل 
أّي قريــــة إلى هشــــيم لمجرد تلقــــي معلومات 
عــــن وجود جهاديين فيها. ولكن منهم آخرون 

يعودون وهم مكلفون بمهمات في أوروبا“. 
وأضاف ”في الســــابق، كنا نشــــهد عودة 
أشخاص يشعرون بأنهم أخطأوا ولم يدركوا 
صعوبــــة الحــــرب. أما اليــــوم فنرى شــــبانا 

متمسكين بعقيدتهم“.
وفكــــرة تنفيذ هجمات متزامنة في أوروبا 
ليســــت باألمــــر الجديد، فقد فشــــلت مثل هذه 
المحاوالت مــــرارا وبينها مخطــــط كان معدا 
لتنفيــــذه فــــي نهاية أغســــطس 2010، وفق ما 
يقــــول إيف تروتينيون المحلل الســــابق لدى 

أجهزة مكافحة اإلرهاب الفرنسية.
ويضيف ”كّنا حينها نواجه تنظيم القاعدة 
ولكن الفكرة انتقلت وال شك إلى تنظيم الدولة 
اإلسالمية. كان يفترض أن تصل فرق التنفيذ 

مــــن أوروبا الشــــرقية وأن تتوجــــه إلى مكان 
وجــــود األســــلحة المخبــــأة من المسدســــات 
والبنــــادق الهجوميــــة. أحبــــط األميركيــــون 
المخطط ونفذوا ضربات اســــتباقية بطائرات 
دون طيــــار في أفغانســــتان وباكســــتان ضد 

أشخاص كان يفترض بهم تنفيذ الهجوم“.
ويقول إن ”مثــــل هذه الهجمات المتزامنة 
هي من بيــــن الســــيناريوهات األســــوأ التي 
يخشــــى تنفيذها في 2016. أعرف أن األجهزة 
المختصة تعمل في عواصم عدة، ومنها لندن 

على سبيل المثال، على هذه الفرضية“.
ويــــرى الخبيــــران أنــــه فــــي حيــــن تعمل 
الشــــرطة والجيش والمحللون والمشــــرعون 
بصورة مستمرة على تكييف خطط المواجهة 

وطريقــــة العمل مع أســــاليب عمل الجهاديين 
فإن الطــــرف اآلخر يقــــوم بالمثــــل وغالبا ما 

يكون أسرع وأكثر فعالية.
ويقــــول المســــؤول في مكافحــــة اإلرهاب 
”لســــنا وحدنا من يســــتخلص العبــــر، تنظيم 
الدولــــة اإلســــالمية يفعل بالمثــــل. لقد فهموا 
على سبيل المثال أنه ال ينبغي إجراء اتصال 
هاتفــــي أو تقليص ذلك إلى الحد األدنى وبأن 
كل االتصاالت مراقبــــة. إنهم يتعلمون من كل 

هجوم حتى عند إحباطه“.
ويقــــول إيــــف تروتينيــــون ”تســــمى هذا 
الخبــــرة بالممارســــة. وهــــذا مــــا يفعلونــــه 
أيضا. إنهم يســــتفيدون من التحقيقات التي 
يجريهــــا الصحفيون ويقــــرأون كل ما يكتب 
عــــن الموضوع. لقــــد تعلموا أنهــــم احتاجوا 
ســــاعتين ونصف لمهاجمة مســــرح باتاكالن 
وأن متفّجراتهــــم كانت رديئة وبالتالي عليهم 
تغييرهــــا وأن المنفذيــــن تركــــوا أثــــرا. إنهم 

يتعلمون بسرعة“.
ويضيــــف أن ”13 نوفمبر برهــــن أنه كان 
يكفي أن يقوم بالتنفيذ شباب غير متمّرسين. 
هــــذا يعنــــي أنــــه إذا تم تحســــين مســــتوى 
المهاجمين فســــتكون المشــــكلة كبيرة. هناك 
شــــعور رهيب بالتشــــاؤم في جميع أوســــاط 
المحترفيــــن بشــــأن 2016. وربمــــا بعد ســــنة 
ســــنقول إن سنة 2015 لم تكن سوى تمرين أو 

ما يشبه اختبارا عمليا“.

سياسة

األحد 62016/01/10

صابر بليدي

حذر علي بن واري، املعارض اجلزائري الذي يعيش في سويســــــرا، من أن اجلزائر مقبلة 
على وضع صعب ما لم يبادر النظام إلى تغيير أســــــلوبه فــــــي إدارة األزمات االقتصادية 
والسياســــــية، وخاصــــــة في ظل تهاوي أســــــعار النفط، وســــــيطرة الفســــــاد على مختلف 

املؤسسات، ومتسك دوائر القصر باحتكار السلطة واستبعاد املعارضة.

توجه نحو لحظة سياسية غير مستقرة

المقاتلون األجانب 

في العراق وسوريا

قوى المعارضة ستعقد مؤتمرا هاما في 

١٨ فبراير لوضع استراتيجية لمواجهة 

مساعي االستفراد بالسلطة لصالح 

دوائر معينة في القصر الرئاسي

هناك شعور رهيب بالتشاؤم في جميع 

أوساط المحترفين بشأن ٢٠١٦. وربما 

بعد سنة سيقولون إن سنة ٢٠١٥ لم 

تكن سوى تمرين أو ما يشبه اختبارا 

عمليا للجماعات اإلرهابية

علي بن واري

أحد الكفاءات التي عملت طويال في 

قطاع المالية.

مستشار مالي ومسؤول تنفيذي في 

حكومات سابقة.

وزير للخزينة في مطلع التسعينات.

نائب لرئيـــس البنك الســـعودي في 

فرنسا.

مديـــر لبنـــك سوســـيتي جنـــرال في 

الجزائر.

◄

◄

◄

◄

◄

خبراء أمنيون يستعدون لهجمات على شاكلة 11 سبتمبر في 2016

الجزائر في حاجة إلى رحيل النظام وليس إلى دستور جديد
الوزير السابق واملعارض علي بن واري: استقرار الشارع لن يدوم طويال



} القاهرة - متســــكه الذي ال يقبل املســــاومة 
باملبادئ جعله عدوا للجميع، وشخصًا ”ثقيل 
الظــــل“ على كل املســــؤولني احلكوميني الذين 
يعرفون أن وجوده على رأس اجلهاز املركزي 
للمحاســــبات، اجلهاز الذي يعتبر أبرز جهاز 
رقابي في مصر، هــــو مثل خنجر حاد النصل 

في جنب أّي مسؤول فاسد.
باملقابل، اعتاد هشام جنينة تلقي الضربة 
تلو األخرى، ســــواء من املسؤولني الفاسدين 
بأنفســــهم، أو ممن ينوب عنــــه، من إعالميني 
يســــتفيدون منهــــم ويأكلون علــــى موائدهم. 
فتراهم يبــــادرون بالهجوم عليه، والتشــــكيك 
فــــي نواياه، بل الطعن فــــي وطنيته وانتمائه 

السياسي.

ضابط الشرطة السابق

لكــــن تبقى اخللفية القضائية والشــــرطية 
للرجل، إلى جانــــب تقاريره الرقابية املدعومة 
بالبراهــــني، هــــي احلصن املنيع أمــــام كل من 
حاولــــوا النيل مــــن منصبه وســــمعته، حيث 
أفادته فترة عمله كضابط بوزارة الداخلية، ثم 
وكيال للنائب العام قبل أن يتدرج في املناصب 
ليصبح رئيًسا حملكمة استئناف القاهرة قبل 
توليــــه رئاســــة اجلهاز املركزي للمحاســــبات 
فــــي معرفة أهميــــة التخطيــــط الهــــادئ قبل 
االنقضاض على فريسته، كذا اتباع اإلجراءات 
القانونيــــة بصرامــــة لتفويــــت الفرصــــة على 

املتربصني للتشكيك في اإلجراءات.
زرع  املناصــــب،  هــــذه  كل  فــــي  التــــدرج 
بداخله قوة في مواجهة الفاســــدين وشجاعة 
عند املغامرة لكشــــف الفســــاد. فهــــو ال يهاب 
التهديــــدات األمنيــــة، ألنه كان رجــــل أمن، وال 
يعجز عــــن الرد على ما يحــــاك حوله من تهم 
تتعلق بنشــــر تقاريــــر حول الفســــاد بأجهزة 
الدولــــة، كونه جلس على مقعــــد القاضي قبل 

بلوغ كرسي ”حامي املال العام للدولة“.
وبني هذا وذاك، عّود نفسه على جتاهل كل 
ما يحاك ضده من هنا أو هناك. ألنه يؤمن بأن 
لديه من القنابل شديدة االنفجار ما يكفي للرد 

على أعدائه من الفاسدين.

عصي على الترويض

علــــى النقيض مــــن غالبية أبنــــاء مهنته، 
يتميز هشــــام جنينة بشــــخصية عصية على 
الترويض، وهي املهمة التي فشلت كل األنظمة 
التي عاصرها فــــي إجنازها، لكن عناده دائما 
ما يكــــون مبنًيا على مبادئ شــــخصية تربى 
عليهــــا منــــذ الصغر، ويتبني مــــع الوقت أنها 
كانــــت رؤية ثاقبة. رمبا يدركها كثيرون لكنهم 
رفضوا اإلفصــــاح عنها، خوًفا على مناصبهم 

أو خوًفا على مصاحلهم.
لم يكن من املستســــاغ أن يخرج قاض في 
عهد الرئيس األسبق حســــني مبارك، ليحرج 
النظام في وســــائل اإلعالم. ويكشــــف عوراته 
للــــرأي العام. لكن شــــجاعة الرجل طغت على 
مخاوف األغلبية من ســــطوة النظــــام، بعدما 
وقف في وجه املستشــــار ممدوح مرعى وزير 
العدل األســــبق، وتقدم ببالغــــات ضده بتهمة 

تزوير االنتخابات البرملانية.
هــــذا االتهام املباشــــر لنظام مبــــارك، كان 
اللبنة األولى التي بنى بها قاعدته الشــــعبية 
العريضة في الشارع املصري، ومعالم صورته 
كرجــــل قال كلمة حق في وجه ســــلطان جائر، 
ما جعل اسمه محفوًرا في عقول فئات كثيرة، 
حتــــى لو كانت جتهل القراءة والكتابة، لكنهم 
حفظوا اســــم رجل مسؤول مبنصب مستشار 

قضائي يهني نظام مبارك على املأل.
بعدهــــا حمل لــــواء اإلصالح داخل ســــلك 
القضاء املصــــري، باعتباره واحــــدًا من أبرز 
رمــــوز تيار االســــتقالل الذي ناضــــل من أجل 
حتقيــــق اســــتقالل كامــــل للقضاء بعيــــًدا عن 

االرمتاء في أحضان السلطة.
غير أن نشــــأته داخل أسرة قضائية متيل 
لالســــتقاللية بطبعها، زرعت فيــــه مثالية أن 

يكون املســــؤول مســــتقًال بقراراتــــه ومنصبه 
عن كل مؤثرات احلياة السياســــية، فهو جنل 
املستشــــار أحمد جنينة، أحد أبرز رموز تيار 
االســــتقالل في عهــــد الرئيــــس الراحل جمال 
عبدالناصــــر، الذي كان ضمــــن القضاة الذين 
شــــملتهم مذبحة القضاء الشــــهيرة في العام 
1969، حينمــــا أحيل املئــــات منهم إلى املعاش 

بدعوى عدم الصالحية.
كل ذلــــك انعكس عليه، فنشــــأ وترّبى على 
االســــتقالل. لدرجــــة أنه ما مــــن قضية تتعلق 
باستقالل القضاء إال وكان حاضرا فيها. ألنه 
يعتبر أن كل مســــاس بسلطة القضاء، يصّنف 
ضمن مرتبة الفســــاد املقنن، الذي يســــتوجب 

فضحه والتصدي له، أّيا كانت النتائج.
لكــــن اندفاعــــه فــــي الــــذود عن اســــتقالل 
القضــــاء يصــــل به أحيانــــا إلــــى الدخول في 
معارك غيــــر مطلوبة، ويكلفه انقســــام الناس 
حولــــه، مثلما فعــــل حني طالــــب بإقالة زميله 
املستشــــار عبداملعز إبراهيــــم رئيس محكمة 
استئناف القاهرة الســــابق، حينما تدخل في 
قضيــــة التمويــــل األجنبي ملنظمــــات املجتمع 
املدنــــي، إّبان حكــــم املجلس العســــكري عقب 
ثــــورة 25 يناير، للموافقة على ســــفر املتهمني 

األجانب.
ورغــــم مــــرور ســــنوات تغيــــرت خاللهــــا 
األحــــوال فإنــــه لم ينــــدم على مطالبتــــه التي 
يفســــرها بإميانه مببدأ ”الســــاكت عن احلق 
شيطان أخرس“، وحينما يتعلق األمر باحلق 

ينّحي كل األعراف جانًبا.
يقــــول ”أنا ضــــد أن يتحايل شــــخص أو 
مؤسســــة علــــى القانون حتــــى لــــو كان هذا 
الشخص قاضًيا أو مستشاًرا جليًال، وتطبيق 
القانــــون على القمة قبل القــــاع، أقصر الطرق 
لتحقيــــق األمان االجتماعــــي والعدالة في أي 

بلد“.

عدو للجميع

كان مــــع كل موقف نضالي. فــــذاع صيته 
بني اجلمهور كــــراٍع للنزاهة. واألهم عنده أنه 
ال يرى للفســــاد مكاًنا بغض النظر عن منصب 
الفاســــد، فهو الذي خرج فــــي مؤمتر صحفي 
وقت تشــــكيل حكومــــة حازم الببــــالوي عقب 
ثورة 30 يونيــــو 2013 ليقــــول إن وزير العدل 
املستشــــار عادل عبداحلميد ترّبح من الفاسد، 

وعليه مخالفات مالية جسيمة. 
عندمــــا تأكــــدت األنظمــــة املتعاقبــــة أنــــه 

مــــن الصعب إســــكات الرجل، حــــاول بعضها 
اســــتدراجه لتوّلــــي منصب وزيــــر العدل في 
أكثــــر من تشــــكيل وزاري. لكنــــه أيقن أن هذه 
محاولة إلســــكاته وإحراجه أمام الرأي العام، 
فآثر الرفض واســــتمر في التصدي لكل ما هو 
مخالــــف للتقاليد التي تربــــى عليها في بيته 

القضائي.
رأى فيــــه الرئيس املعزول محمد مرســــي 
أداة قويــــة للتخلص من رموز نظام حســــني 
مبارك، وفضح فســــادهم الذي انتشــــر في كل 
مفاصــــل الدولــــة متهيًدا حملاكمتهــــم. فأصدر 
قراًرا جمهورًيا في الســــادس من سبتمبر من 
العــــام 2012، بتكليفــــه مبنصب رئيس اجلهاز 
املركزي للمحاسبات أمًال في أن يضمن والءه.

لكن رياح جنينة أتت مبا لم تشتهيه سفن 
الرئيــــس اإلخواني. فاتهم املستشــــار رئيس 
الدولة بالتدخل في الســــلطة القضائية بشكل 

سافر، حينما خالف قرار احملكمة الدستورية 
العليــــا بحــــل البرملــــان، وقال إنــــه ال يعترف 

باحلكم بدعوى أنه مسّيس.
وألنه رجل ال يرتدي عباءة أّي نظام حاكم، 
حتى لــــو كان صاحب الفضــــل عليه في بلوغ 
منصــــب رفيــــع املســــتوى، قرر فضــــح محمد 
مرســــي في مؤمتر صحفي عاملي وأفصح عن 
تقارير تتضمن مخالفات عديدة خطيرة متس 
رئاســــة اجلمهوريــــة وبعض أجهــــزة الدولة 
الســــيادية. ما دفع اإلخوان التهامه بأنه أحد 
رجال نظام حسني مبارك وأنه أداة للتخلص 

من احلكم اإلسالمي.
هكذا كانت التهمة في عهد محمد مرســــي. 
لكن في ظل نظــــام الرئيس احلالي عبدالفتاح 
السيســــي، حتولــــت التهمة املوجهــــة للرجل 
لتصّب عليــــه القول بأنه شــــخصية إخوانية 
حتاول إثارة الفتنة في البالد بإصدار تقارير 

رقابيــــة تتعلق بفســــاد جهات بــــارزة بالدولة 
خلدمة أنصــــار اإلخوان وإثارة الشــــارع قبل 

الذكري اخلامسة لثورة 25 يناير.
وتعالــــت اجللبة ضده بعدمــــا حتدث عن 
استفحال الفساد وبلوغه نحو 75 مليار دوالر 
(600 مليــــار جنيــــه) خالل العــــام األول حلكم 
السيسي. وهو التصريح الذي جعله يتعرض 
لهجــــوم شــــرس من قبــــل إعالميــــني مؤيدين 
للنظــــام، بل إن بعض احملامــــني تبرعوا برفع 
دعــــاوى ضده من تلقاء أنفســــهم أمــــام نيابة 
أمن الدولة العليا، للمطالبة مبحاكمته بتهمة 
”محاولة إسقاط النظام“ لكن الشيء اإليجابي 
أن السيســــي شّكل جلنة لتقصي حقائق حول 

األمر.
ما يزعج الرجل، أن اإلعالميني الذين رفعوا 
له القبعة في عهد محمد مرســــي بعدما كشف 
فســــاد أجهزته، هم أنفسهم من تطاولوا عليه 
بعد اإلفصاح عن فساد اجلهات احلكومية في 
عهد السيســــي، وهو ما دفعه لوصفهم بأنهم 
”فئــــة ممولة تعمل ضــــد األمن القومــــي، وأقل 

وصف لهذا الهجوم اإلعالمي أنه عواء“.
احلــــرب املعلنة ضده جتاوزت حدود عمله 
لتصل شــــظاياها إلى بيته حيث نشر البعض 
معلومات عن زوجته بأنها ســــيدة فلسطينية 
وعلى عالقة بحركــــة حماس، وهو ما رد عليه 
بقوله ”لست من النوع الذي يتم ترهيبه.. نعم 
زوجتي فلســــطينية، ولها أقارب بقطاع غزة، 

وتذهب إلى هناك لصلة الرحم“.
يؤمــــن جنينة بــــأن والءه الوحيد يجب أن 
يكــــون للحق. لهذا لــــم مينعه عملــــه كضابط 
فــــي وزارة الداخليــــة من الكشــــف عــــن قيام 
مسؤوليها مبنع اجلهاز املركزي للمحاسبات 
من مراقبة أمورها املالية ما تســــبب في بلوغ 
معدالت الفساد باجلهاز األمني إلى 2.5 مليار 
جنيه (ما يزيد عــــن 300 مليون دوالر). كما لم 
يتأثر بلقب املستشــــار الــــذي حصل عليه من 
عمله في الســــلك القضائي وقال إن املخالفات 
املالية لهيئات القضاء بلغت 3 مليارات جنيه 

(375 مليون دوالر).
يــــدرك الرجــــل أن احلرب التــــي يخوضها 
حتتاج إلى دعم أكبر مؤسســــات الدولة التي 
لم يدنها بالفســــاد. بل يجاهــــر دائما بالقول 
إن ”حســــابات مؤسسة الرئاســــة واملؤسسة 
العســــكرية تخضع لتفتيــــش اجلهاز املركزي 
للمحاسبات، وال توجد بهما مخالفات تذكر“. 
وهــــو األســــلوب الذي رّوض بعــــض اجلهات 
التــــي اعتــــادت الهجــــوم عليــــه وتتهمه على 
طول اخلط مبحاولة زعزعة الثقة بني الشعب 

واملؤسسات السيادية في البالد. 

وجوه

رئيس جهاز المحاسبات المصري ال يعترف بخطوط حمراء لألنظمة

هشام جنينة

محارب عنيد ضد الفساد تحت وابل االتهامات
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أحمد حافظ

 شخص 
ّ

املستشار يقف ضد تحايل أي

أو مؤسسة على القانون حتى لو كان 

ا، ويرى أن تطبيق القانون على 
ً
قاضي

القمة قبل القاع، أقصر الطرق لتحقيق 

األمان االجتماعي والعدالة في أي بلد

هشام جنينة يراهن على الشعب 

بعدما فقد األمل في أن يأتي التغيير 

من وسائل اإلعالم، التي تتفنن في 

نشر معلومات مغلوطة حول توجهاته 

السياسية واالجتماعية، للوقيعة بينه 

والشعب والدولة

} قناعتـــه بحصانة منصبه ضد رغبة رئيس 
الجمهوريـــة بعزلـــه أو إقالتـــه ضاعفت من 
جرأته للخوض في أمور ال يجرؤ مســـؤولون 
آخـــرون علـــى التطرق إليها. فـــال يتورع عن 
إثارة قضايا حساسة أو الدخول في سجاالت 
كالمية حتى مع المؤسســـات السيادية التي 
تعرف دائما بأنها خطوط حمراء. لكن الرجل 
يرفـــض االعتراف لها بذلـــك، انطالقا من أنه 
ال أحـــد أو جهة فوق القانون، وأن الســـيادة 

للشعب وحده.
تجاهل بعـــض أجهـــزة الدولـــة لتقارير 
الفســـاد التي يكشف عنها بين الحين واآلخر 
لم يصبه باليأس لحظة، بل إنه يتعامل بمبدأ 
أن المزيد من الضغط كفيل بتحقيق اإلصالح 

والشفافية ومحاربة الفساد.
يراهن على الشعب بعدما فقد األمل في أن 
يأتي التغيير من وســـائل اإلعالم التي تتفنن 

في نشـــر معلومات مغلوطة حـــول توجهاته 
السياســـية واالجتماعية للوقيعة بينه وبين 

الشعب والدولة.
وألن المستشـــار المخضـــرم يلـــّم بـــكل 
خيـــوط اللعبة التي تحاك ضـــده بدأ يتعامل 
مع الفســـاد بتوصيفات مختلفة ألجل البحث 
عن حلول غيـــر تقليدية تشـــجع الدولة على 
التعامـــل مـــع هـــذا الملـــف بأســـاليب تقود 
إلـــى نتائـــج ملموســـة، وتســـتهدف حماية 
حقوق الشـــعب المنهوبة من حفنة قليلة من 

الفاسدين وأعوانهم.
كمـــا أدرك أن الحل لمواجهة خصومه في 
التعامل مع محاربة الفســـاد بعبارات قاسية 
يكون مردودها أوقع من لغة األرقام الصادمة، 
فأطلق مقوالت جدلية مثل أن ”الفساد أخطر 
من اإلرهاب“، و“مكافحة الفساد ال تقل أهمية 
عن مكافحـــة اإلرهاب التي تتصدى له الدولة 

فـــي كل مـــكان، بل يمكـــن أن تكـــون مكافحة 
الفســـاد أهم في هـــذه المرحلة مـــن مكافحة 

اإلرهاب“. 
لكن من يتربصون به فســـروا كالمه بأنه 
دعـــوة للتوقف عـــن مواجهة اإلرهـــاب، وزاد 
البعض بأنه يشـــجع على اإلرهـــاب، لكنه رد 
بهدوئه المعتاد بأن ”استمرار إخفاء الفساد 

يهدم أقوى الدول“.
االقتصـــادي  االنهيـــار  فزاعـــة  يرفـــض 
ويؤمن بأن األزمة ليســـت فـــي االقتصاد بل 
في انهيـــار منظومة األخالق لدى المواطنين 
بمختلف الطبقات، حيث أن مشاكل االقتصاد 
يمكـــن معالجتها عن طريق وضع سياســـات 
صحيحة، بينما مســـألة األخالق تحتاج إلى 
التربية الســـليمة وتغيير الفكر والثقافة لكي 

يتحقق المراد.
لكـــن خوض الرجـــل لمثل هـــذه المعارك 
وغيرهـــا جعل منـــه محاربًا حكيمـــًا بإمكانه 
استخدام كل األسلحة لمواجهة أعدائه، فهنا 
يستخدم سالحًا ســـلميًا حينما يشيد بأمانة 
الرئيـــس علـــى البـــالد واهتمامـــه بمحاربة 
الفســـاد لنفي تدهـــور العالقة معـــه. وهناك 
يطلق ســـالح القنابل المؤلمة ضد الوزارات 
والمؤسســـات الســـيادية للتأكيد على نزاهة 
الجهاز المركزي للمحاســـبات. لكّن شعبيته 
في الشـــارع وتقاريره الرقابية التي لم تسلم 
منهـــا وزارة أو جهـــة حكومية تظـــل المانع 
الحقيقي ألّي محاولـــة من الدولة إلبعاده عن 

ملف محاربة الفساد.

ضد الخطوط الحمراء

الحرب املعلنة التي تشن على جنينة 

تجاوزت حدود عمله لتصل شظاياها 

إلى بيته حيث نشر البعض معلومات 

أن زوجته فلسطينية وعلى عالقة 

بحركة حماس 

جنينة يواصل افتتاح فروع لجهاز المحاسبات لفتح ملفات الفساد في المحافظات وسط حرب شعواء تشن عليه
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} باريــس  - جيبوتـــي ذلـــك البلـــد العربـــي 
األفريقـــي الصغيـــر كان مـــن بني الـــدول التي 
أعلنـــت تضامنهـــا مـــع الســـعودية فـــي وجه 
االعتـــداء اإليراني على ســـفارتها فـــي طهران، 
وعلـــى قنصليتها في مشـــهد. فقامت جيبوتي 

بقطع العالقات الدبلوماسية مع إيران.
قبـــل ذلـــك بأســـابيع قليلـــة كان الرئيـــس 
اجليبوتي إســـماعيل عمر جيله يستقبل وزير 
املالية الســـعودي في الرياض، ملناقشـــة تعزيز 
االســـتثمارات املشـــتركة، إلى جانب تســـليط 
الضوء على نشاط الصندوق السعودي للتنمية 
ودوره فـــي متويل الصـــادرات الوطنية وزيادة 
حجمهـــا في جيبوتي، التي تبـــدو دولًة تبحث 
عن راٍع، في الوقت الذي نسي فيه العرب طويًال 
األهمية االســـتراتيجية للدولـــة الصغيرة على 

املمرات املائية وسط خطوط التوتر.
بداية العام املاضي 2015 كانت قد شـــهدت 
إعـــالن صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة، اململوك 
حلكومة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن 
منحـــة تقدمها دولة اإلمارات إلى جيبوتي تبلغ 
قيمتهـــا أكثر مـــن 183.5 مليون درهـــم إماراتي 
(50 مليـــون دوالر). وأوضح الصندوق حينها، 
أن هـــذه املنحة ســـتخصص لتمويـــل عدد من 

املشـــاريع التنموية، ســـيتم حتديدها واالتفاق 
عليهـــا بالتعاون مع حكومة جيبوتي. وأشـــار 
إلـــى أن املنحـــة ســـتصرف على ”مـــدى خمس 
ســـنوات، على شـــكل دفعات 36.7 مليون درهم 
إماراتـــي؛ أي مـــا يعادل عشـــرة ماليـــني دوالر 
ســـنويًا“. وكان صنـــدوق أبوظبـــي للتنمية قد 
وّقـــع في عام 2012 مذكـــرة تفاهم مع جمهورية 
جيبوتي لدعم خزينة الدولة، بتخصيص منحة 
بلغـــت قيمتها اإلجمالية نحـــو 26 مليون درهم 

إماراتي (7.07 مليون دوالر).

تحالفات وتغيير تحالفات

 قد تقـــع جيبوتي اليـــوم ضحية الفوضى 
العاملية وتغيير التحالفات، واحتماالت اهتزاز 
االســـتقرار فيهـــا، بينمـــا تتفاقـــم فـــي جواره 
النزاعـــات، واألرجح أن نزعـــة الرئيس احلالي 
إسماعيل عمر جيله لالستقرار واالستمرار في 
احلكم ميكن أن تدفع بالبالد نحو األسوأ وتزيد 
من التهديد لألمن اإلقليمي عامة، وبشكل خاص 

للقوى العربية حول البحر األحمر واخلليج.
النفـــوذ  ذات  الغربيـــة،  القـــوى  مصالـــح 
التاريخـــي في هذه الناحية من القرن األفريقي، 
ستتأثر بحالة الالاستقرار احملتملة والتبدالت 
املتوقعة. فمن خالل لعب ورقة الصني، يتصور 
الرئيس إسماعيل عمر جيله أنه مؤهل للحفاظ 
علـــى صالتـــه التقليديـــة مع فرنســـا وصالته 
االســـتراتيجية مع واشـــنطن، متناســـيا حجم 
التنافـــس حـــول احمليـــط الهندي بـــني القوى 

الكبرى في مرحلة االضطراب االستراتيجي.
رمبـــا اعتقـــد جيلـــه أن انعطافاتـــه ال تهّم 
واشـــنطن، مع انتقـــال االهتمـــام األميركي من 
أولويـــة الشـــرق األوســـط إلى آســـيا واحمليط 
الهـــادي، ولذا قرر االســـتدارة نحـــو بكني، ألن 
الصـــني  ترّكـــز في هـــذه املرحلة علـــى طرقها 
البحرية اجلديدة لتدعيم توّســـعها االقتصادي 

وحتجيم املصالح الغربية.
جيلـــه هو ثانـــي رئيس جليبوتـــي منذ أن 
حـــازت اجلمهورية علـــى اســـتقاللها. ولد في 
أثيوبيـــا  وتلقى تعليمه في املعهد الديني فيها 
وفـــي جيبوتـــي، والتحـــق بعد ذلك بالشـــرطة 

الفرنسية حتى وصل إلى رتبة مفتش.

استقال بعدها من سلك الشرطة الفرنسية، 
وقاد حركة ”اســـتقالل الشعب األفريقي“. فمّثل 
احلركة في كثيـــر من البعثات اخلارجية. وكان 
عضوا بفريق التفاوض لالســـتقالل عن فرنسا 
فـــي العام 1977، وبعد االســـتقالل عّني رئيًســـا 
ملجلس الوزراء الرئاســـي. وهـــو املنصب الذى 

ظل يشغله ملدة 22 عاما.
اندمجت حركة اســـتقالل الشعب األفريقي 
مع أحزاب أخـــرى لينبثق عنها ”حزب التجمع 
الشـــعبي للتقدم“. وفي عام 1983 انتخب جيله 
للجنة املركزية للحزب، وترأس اللجنة الثقافية 
له فـــي باريس، ثم انتخب للمـــرة الثالثة نائًبا 

لرئيس احلزب.
رشحه حزبه للترشح لرئاسة جيبوتي، بعد 
أن قرر الرئيس اجليبوتي حســـن جوليد، الذي 
حكم جيبوتي منذ اســـتقاللها وحتى عام 1999 
عدم خوض االنتخابات، فانتخب جيله رئيسًا.

الموقع واإلرهاب والطرق البحرية

جيبوتـــي توصف بأنهـــا ”حاملة الطائرات 
الفرنسية البرية“، حســـبما يطيب للعسكريني 
الفرنســـيني نعتهـــا، خاصة وأنهـــم يحتفظون 
بقاعدة عســـكرية تاريخية في هـــذا البلد الذي 
بقي خاضعا لالســـتعمار الفرنســـي حتى عام 

.1977
تتمتـــع جيبوتـــي جوهرة القـــرن األفريقي 
مبوقـــع جيوبولتيكي فريـــد. إذ تقع بالقرب من 
مضيق ”بـــاب املندب“ املمر الرئيســـي للتبادل 
التجـــاري في العالم. والشـــريان الـــذي يغّذيه 

بالنفط من دول اخلليج املنتج األكبر له دوليًا.
األهميـــة  زادت  األخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
االســـتراتيجية لـــدور جيبوتي نظـــرا للحاجة 
إلـــى موقعها في مكافحـــة القرصنة واإلرهاب، 
الذي تنامى في الصومال واليمن وفي منطقتي 

البحر األحمر واحمليط الهندي.
االستقرار اهتز في جيبوتي في 21 ديسمبر 
مـــن العـــام املاضـــي 2015. إثر اشـــتباكات في 
بلـــدة بلدوقـــو قرب بلبـــال بضاحيـــة جيبوتي 
العاصمـــة، حيث كان يجرى حفل تقليدي ديني 
بحسب املعارضة، مما أسفر عن سقوط عشرات 
القتلى واجلرحى في ســـابقة تدل على احتقان 

بالرغـــم  النـــاس،  بـــني 
احلديدية  القبضـــة  مـــن 

للرئيس جيله.
وكان موقـــع ميدل إيســـت 
أوناليـــن قد نشـــر تقريرًا في 
املاضي  العـــام  مـــن  أكتوبـــر 
يبني حجم القاعدة العســـكرية 

األميركيـــة فـــي جيبوتي، وجاء 
في التقريـــر ”ال تعترف الواليات 

إال  رســـميا  األميركيـــة  املتحـــدة 
بقاعـــدة عســـكرية واحـــدة لها في 

أفريقيا وهي جيبوتي، والتي أنشأتها 
فـــي 2003 في إطـــار اإلجـــراءات األمنية 

والعســـكرية التي اتخذتها واشنطن على 
خلفية هجمات 11 ســـبتمبر 2001، وأيضا 

من أجـــل تأمني حركة التجـــارة العاملية من 
خالل املدخل اجلنوبي لقناة السويس، معبر 

70 باملئـــة من النفط الذي تصّدره دول اخلليج 
إلى أوروبـــا والواليات املتحدة. وبحســـب ما 
تداولته بعض وســـائل اإلعالم الدولية مبا في 
ذلك مجّلة لوبوان الفرنســـية، نقال عن مسؤول 
فـــي البنتاغون، فإّن قاعدة جيبوتي تضم نحو 
3 آالف و200 رجل ما بني عســـكريني ومدنيني، 
وهذه القاعدة تعتبر محور األنشطة العسكرية 
األميركيـــة في منطقة القـــرن األفريقي املثقلة 

بأعمال القرصنة“.
يشـــير جيله إلـــى القواعد العســـكرية في 
بـــالده علـــى أن الغـــرض منهـــا هـــو املراقبة، 
ويشـــرح تلك املهمات بقولـــه إنها ”مراقبة ضد 
اإلرهـــاب ومراقبـــة للبحـــر األحمـــر واحمليط 
الهنـــدي، والذي له أهمية كبيرة بالنســـبة إلى 
التجـــارة العاملية، أما الوجود الفرنســـي فهو 
ضمن الوضع االســـتراتيجي جليبوتي وميثل 

مصالح فرنسية استراتيجية في هذا العالم“.

منظومة البحر األحمر

الصدامـــات الدامية اندلعـــت بعد أيام على 
إعـــالن الرئيس اجليبوتي عن ترشـــحه لوالية 
رئاسية رابعة، استعدادا لالنتخابات الرئاسية 
املرتقبـــة في أبريل 2016. إذ يســـعى جيله إلى 
تســـويق نفســـه عبر التركيز علـــى خبراته في 
مواجهـــة حتديات األمـــن االقليمـــي املهتز في 
منظومـــة البحر األحمـــر، وكذلك فـــي معاجلة 

أوضاع البلد الصعبة.
جيله الذي قام بتحريك مســـيرات شـــعبية 
فـــي نوفمبـــر 2015 للمطالبة بترشـــيحه لفترة 
رئاسية جديدة، وإظهار ذلك الترشيح على أنه 
نزول عند رغبة الشـــعب، يتهمه خصومه الذين 
يركـــزون على الفســـاد بأنه ”دكتاتور فاســـد“. 
ويركـــزون في نقـــده على دور بطانتـــه املكونة 
من خليـــط من عائلتـــه وأنصاره، تـــكال إليها 
االتهامـــات بهدر املال العام، في بلد ينوء حتت 
أعباء املشـــاكل والنواقص فـــي أغلب املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والبنى التحتية.
منـــذ العام 1999 أخذ احلكـــم األوتوقراطي 
يترســـخ مـــع تدهـــور اقتصـــادي الفـــت. ومت 
تســـجيل املزيد من انتهاكات حقوق اإلنســـان 
ومصـــادرة حريـــة التعبيـــر وقمـــع املعارضة 
املنهجي، كما يشـــير أحمد يوسف حماد زعيم 
”االحتـــاد الوطني للخـــالص“، وهو ائتالف من 
ســـبعة أحزاب معارضة تشكل قبل االنتخابات 

التشريعية األخيرة في 2013.

معارضة محلية ودولية

الرئيـــس  بـــني  مـــا  العالقـــة  أن  يبـــدو  ال 
ومعارضيـــه قد اســـتقرت، رغـــم توقيع رئيس 
الـــوزراء عبـــد القـــادر كميل وأحمد يوســـف، 
اتفاقًا في أبريل 2015 بحضور جيله، نّص على 
”تشـــكيل جلان عمل بني احلكومـــة واملعارضة، 
السياســـية  اإلصالحـــات  تطبيـــق  وبـــدء 
واملؤسساتية التي اقترحها الطرفان“. على أن 
ميهـــد لعودة ”االحتاد الوطنـــي للخالص“ إلى 
البرملان. حينها رّحبت اجلامعة العربية وكذلك 
وزارة اخلارجيـــة الفرنســـية بتوقيـــع االتفاق 
حول احلوار السياسي في جيبوتي، وشّجعت 
«األطـــراف علـــى تطبيـــق هـــذا االلتـــزام الذي 
سيســـمح بتعزيز الدميقراطية ودولة القانون 

في جيبوتي».
في العام 2011 جرى انتخاب جيله بنســـبة 
مبالـــغ بها، إذ نال نســـبة 94 باملئـــة. مت بعدها 
قمع كل احتجاج بالرغـــم من وعوده باالنفتاح 
الدميقراطـــي فـــي العـــام 2014. اســـتغل جيله 
االعتداءات االرهابية فـــي باريس وباماكو في 
نوفمبر 2015، كي يشـــّدد من القبضة احلديدية 
ويطلـــق ماكينة القمع ضد خصومه، مبررًا ذلك 
بأن ترشـــحه ضـــروري حلماية االســـتقرار في 

إقليم غير مستقر.
يعتبر جيلـــه أن دوَره هام جـــدا في تأمني 
املمـــرات املائية العامليـــة، ومكافحـــة عمليات 
القرصنـــة التي انتشـــرت في املنطقـــة نتيجة 
املســـلحة  والصراعـــات  األهليـــة  احلـــروب 

واالنفالت األمني. ولطاملا ارتبط االستقرار في 
جيبوتي بوجود القواعد العســـكرية الفرنسية 
واألميركيـــة، ومقـــر قـــوات حلـــف األطلســـي، 
والتسهيالت املمنوحة للمساهمني في مكافحة 
عمليـــات القرصنة التـــي ظلت تهـــدد التجارة 
الدولية لسنوات طويلة. يصف معارضو جيله 
توجهاتـــه األخيرة بأن الرئيـــس ”وضع بالده 
برسم البيع“، إذ أنه ذاهب باجتاه تأجير قواعد 

جديدة لغايات ترتبط بأهداف براغماتية.

جيش الصين في البحر األحمر

كانت الصني قد حصلت في الشـــهر األخير 
من العام املاضـــي على ”الضوء األخضر“، كما 
ســـّمي في اإلعالم، لبناء قاعدة عسكرية بحرية 
في جيبوتـــي قبل نهايـــة 2017 بعد مفاوضات 
مـــع الرئيس جيلـــه، كما أعلن وزيـــر خارجيته 
محمود علي يوسف على هامش القمة األفريقية 
الصينية في جوهانسبرغ. وأكد الوزير حينها 
أن الصني ”حليفة استراتيجية“. وأعلن يوسف 
أن الصني ســـتمتلك قاعدة ”بحرية لوجستية“ 
في جيبوتي، موضحـــا أنها ”قاعدة تهدف إلى 
مكافحـــة القرصنة، وضمان أمـــن مضيق باب 
املندب، وخصوصا ضمان أمن السفن الصينية 
التـــي متر عبر هذا املضيـــق“. علمًا أن القوات 
البحرية الصينيـــة قامت منذ نهاية العام 2008 
بحوالي عشرين مهمة قبالة سواحل الصومال 
وخليج عدن في إطار اجلهود ملكافحة القرصنة. 
لكنهـــا واجهت ”صعوبات في محطات الرســـو 
وإعادة التمّون“، بحســـب الناطق باسم وزارة 

اخلارجية الصينية هونغ لي.
نتج ذلك عن تفاهم ما بني الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ ونظيره اجليبوتـــي جيله. لكّن 
وزيـــر اخلارجية اجليبوتـــي أوضح أنه ”يجب 
أال ينظر إلى القاعـــدة الصينية على أنها رغبة 
في التوســـع (الصيني) في القـــرن األفريقي أو 
في بقية أنحـــاء العالم“، مشـــيرا إلى أن ”هذه 
املنطقة أصبحت معقال للقراصنة وكل احلركات 

اإلرهابية“.
أمـــا مربـــط الفرس فـــي التقـــرب الصيني 
فيكمـــن في تفســـير منحها ســـتني مليار دوالر 
ألفريقيا بشـــكل قروض. إذ أعلن الوزير يوسف 
بصريح العبـــارة أن ”الصني متـــأل فراغا، ألن 
الدول التي كان من مســـؤوليتها تعويض هذا 
النقـــص لم تقم بذلـــك“، وأضـــاف إن ”األفارقة 
انتظروا طويال أن يأتي األوروبيون واآلخرون 
ملساعدتهم في عملية التنمية، والصني هي من 

قامت بهذا العمل“. 

رئيس لبلد عربي استراتيجي يحاول العرب إدراكه بعد أن نسيه األوروبيون

عبد اهللا بلعباس 

إسماعيل عمر جيله

ورهان جيبوتي على القدم الصينية في باب المندب

جيبوتي توصف بأنها {حاملة الطائرات 

الفرنسية البرية}، حسبما يطيب 

للعسكريني الفرنسيني نعتها، خاصة 

وأنهم يحتفظون بقاعدة عسكرية 

تاريخية في هذا البلد الذي بقي خاضعا 

لالستعمار الفرنسي حتى عام ١٩٧٧

اإلمارات والسعودية تدرك القيمة 

الجيوبولتيكية لجيبوتي ولذلك 

سبقت إلى تقديم الدعم املالي للدولة 

الصغيرة في وقت تتعرض فيه خطوط 

التحالفات إلى تغييرات كبيرة بسبب 

األوضاع املتأزمة في املياه الحارة

بالرغـــم
احلديدية

 ميدل إيســـت
شـــر تقريرًا في
إي ل ي

املاضي لعـــام 
دة العســـكرية

 جيبوتي، وجاء 
تعترف الواليات 
إال رســـميا  كيـــة 
رية واحـــدة لها في

أنشأتها  تتتلتي يبوتي، وا
طـــار اإلجـــراءات األمنية

تي اتخذتها واشنطن على 
11 ســـبتمبر 2001، وأيضا 

 حركة التجـــارة العاملية من 
جلنوبي لقناة السويس، معبر

نفط الذي تصّدره دول اخلليج 
ي

لواليات املتحدة. وبحســـب ما
وســـائل اإلعالم الدولية مبا في
ن الفرنســـية، نقال عن مسؤول
ي مب ي و م إل و

فإّن قاعدة جيبوتي تضم نحو 
ل ما بني عســـكريني ومدنيني،

عتبر محور األنشطة العسكرية 
نطقة القـــرن األفريقي املثقلة 

ة“.
 إلـــى القواعد العســـكرية في 
 الغـــرض منهـــا هـــو املراقبة،
”مراقبة ضد همات بقولـــه إنها
بـــة للبحـــر األحمـــر واحمليط
 له أهمية كبيرة بالنســـبة إلى
ية، أما الوجود الفرنســـي فهو
الســـتراتيجي جليبوتي وميثل
العالم“. هذا في استراتيجية

انفتاح سياسي واقتصادي
} يحاول جيله أن يربط االنفتاح السياســـي 
واالقتصادي باسمه، وهو يعتبر أن جيبوتي 
من البلدان ذات الســـوق احلـــرة واالقتصاد 
املفتـــوح. يقـــول ”نحـــن مـــن البلـــدان ذات 
السياســـة املنفتحة. في البلـــد توجد البنوك 
العربية اإلســـالمية بكثافة هذه األيام. ونحن 
نشـــهد منوًا لكننـــا نعاني أزمـــة، ونرجو أن 
تهدأ حتى نستأنف اخلطوات إلى األمام لكي 
جنلب االســـتثمارات األجنبية املباشـــرة في 

هذا البلد“.
ويتردد أن تخصيص املرافئ وزيادتها في 
جيبوتي فتح الباب واســـعا لفساد املتنفذين 
عبر دائـــرة ضيقة تتولى إدارة مرفأ جيبوتي 

الذي يدّر أمواال طائلة.
لســـنوات ورمبا لعقـــود قادمة ســـتبقى 
جيبوتي موقعًا حيويًا للقوى الغربية القلقة 
جدًا من اســـتدارة جيله نحـــو الصني. األمر 
الذي يهدد مصاحلها وقدرات هذه القوى على 
التحرك بحرية في اإلقليم واحلفاظ على أمنه 
وأمـــن ممراتـــه. وذكرت إذاعـــة مونتي كارلو 
ومواقع فرنســـية مثـــل فرانـــس 24 نقًال عن 
مصـــادر في العاصمـــة اجليبوتية أن الصني 
اليـــوم ”تقـــوم بتمويـــل احلملـــة االنتخابية 
جليلـــه. ومن الطبيعـــي أن تزيد مطالبها منه 
بعـــد إعـــادة انتخابـــه“. ويحّفز ذلـــك القوى 

املناهضـــة جليلـــه على الســـعي لكـــي تكون 
االنتخابات نزيهة وفـــي أجواء طبيعية. لكن 
العرب الذين يشهدون اليوم تصعيدًا إيرانيًا 
غير مســـبوق، ســـواء في البلدان العربية أو 

فـــي العمق األفريقـــي، هم األكثـــر حاجة إلى 
التنســـيق مـــع جيبوتـــي قبـــل أن تســـوقها 
الصراعات السياســـية الداخلية والتحوالت 
االستراتيجية إلى محاور تقفل جنوب البحر 

األحمر. 

القوات البحرية الصينية تستعد الفتتاح قاعدتها العسكرية في جيبوتي في العام 2017

القواعد العسكرية الفرنسية واألميركية في جيبوتي تجعل من البلد الصغير محطة هامة لعملياتها في المنطقة

التوغل الصيني في مياه البحر األحمر 

يتوضح في تفسير منحها ستني مليار 

دوالر ألفريقيا على شكل قروض. 

إذ يقول وزير الخارجية الجيبوتي إن 

{الصني تمأل فراغا، ألن الدول التي 

كانت من مسؤوليتها تعويض هذا 

النقص لم تقم بذلك}
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ــان - مخرج وسيناريســــت لم يجد من  } عمّ
يقــــف في وجهه فــــي عالم هوليــــوود. أصبح 
محارب النجــــوم وجاذبهم، وأدهش اجلمهور 
بقصصه اخليالية التي ســــّخر لها تقنيات لم 
يســــبق ألحد من قبله أن اســــتخدمها خلدمة 
الفن الســــابع. هو شديد احلرص على اجلمع 
بــــني الكتابة واإلخــــراج واالبتــــكار، ميزج ما 
بني احلرفيــــات واإلنتاج الســــينمائي وإدارة 
اإلنتــــاج، وهذا ما تأكد مــــن خالل جتربته في 
إنتاجــــه للكثير من األعمال الســــينمائية، كان 
التي  أشهرها سلســــلة أفالم ”حرب النجوم“ 
قام بابتكارها وتأليف جميع أجزائها وإخراج 

عدد منها.
 هــــو جــــورج لوكاس أثــــرى أثريــــاء عالم 
الســــينما، الــــذي أصبــــح مليارديرا بســــبب 
الســــينما، حيث تبلغ ثروته بحســــب اإلعالم 
الغربــــي أكثر من 10 مليــــارات دوالر أميركي، 
وهو الذي باع امتيــــاز أفالم ”حرب النجوم“ 
لشركة ديزني الشهيرة مقابل مبلغ 4.05 مليار 

دوالر فقط.

تغيير السينما

املخــــرج  ســــيقّدمه  عمــــا  النظــــر  بغــــض 
واملؤلف الســــينمائي األميركي جورج لوكاس 
بعد سلســــلة  أفــــالم حرب النجوم، فســــيظل 
التاريــــخ يذكره كواحد من أبرز الشــــخصيات 
في عالم الســــينما. ال ترجــــع أهميته إلى أنه 
توّلى تأليف وإخراج أجنح سلســــلة أفالم في 
تاريخ السينما األميركية فحسب. بل ألنه ظل 
طوال  أكثر من 40 عاما مهتما بأدق التفاصيل 
اإلخراجيــــة والفنية والدعائيــــة لهذه األفالم، 
مما أحــــدث تغييرا في أســــلوب اإلخراج  في 

عالم السينما.
يســــتمد لوكاس أهميته مــــن مقدرته على 
تطوير صناعة اإلنتاج السينمائي، واخلروج 
من هيمنة األســــتوديوهات الكبــــرى. حرصه 
على اإلنتاج جعله يسّخر أهم التقنيات عالية 
اجلــــودة إلجناح أعمالــــه الســــينمائية، فكان 
في طليعة صناع الســــينما الذين استخدموا 
ومــــن  أفالمهــــم،  إنتــــاج  فــــي  التكنولوجيــــا 
إجنازاته إدخال شكل سلسلة األفالم املدعومة 
مبيزانيات دعائية هائلة تثير شعورا ال يقاوم 
بالترقب لدى جماهير الســــينما، ففي كثير من 
األحيان كانت هذه األفالم حتقق جناحا مدويا 

على الصعيدين اجلماهيري والفني.

من سالح الطيران إلى األفالم

ولد جــــورج والتون لوكاس فــــي 14 مايو 
1944 بواليــــة كاليفورنيا في الواليات املتحدة 
األميركيــــة، مــــن والدين أميركيي اجلنســــية. 
والــــده كان ميتلك مخزنا جتاريــــا، مما جعل 
العائلة تعيــــش في رفاهية كبيرة، حيث كانت 
دورثي إليانور والدة جورج تعتبر من سيدات 

املجتمع.
نشأ االبن وهو ميتلك ولعا وشغفا كبيرين 
خلــــوض ســــباقات الســــيارات، والتــــي حقق 
خاللها الكثيــــر من اجلوائز. أمضى القســــط 
األكبــــر من مرحلــــة دراســــته الثانويــــة وهو 
ميارس هــــذه الرياضة، حتى جــــاءت اللحظة 
التــــي تعّرض فيها حلادث مروري مرعب عمل 

على تغيير منط وأسلوب حياته.
ذهب جورج لوكاس إلى عالم الفن السابع 
ليــــدرس التصوير في كلية مودســــتو. بعدها 
انتقل إلى جامعة  فنون الســــينما في جنوب 
كاليفورنيا الســــتكمال دراسته، وهناك تعرف 
علــــى املخرج الســــينمائي الشــــهير ســــتيفن 

سبيلبرغ الذي عمل معه فيما بعد.
لوكاس اجتهد بدراســــته لعلوم الســــينما 
لتصبــــح عشــــيقته األولى. وعنــــد تخرجه من 
اجلامعــــة عــــام 1967 توجــــه فــــورا للعمل في 
األفــــالم الوثائقيــــة، وخالل ثالثة أعــــوام قام 
بإخراج تســــعة أفالم قصيرة. اجلدير بالذكر 
أن لوكاس بعد تخرجه كان قد التحق بســــالح 
الطيران األميركي، وســــرعان ما مت تســــريحه 
ألسباب صحية من بينها ارتفاع نسبة السكر 

في دمه.

مدرسة العمالق كوبوال

تتلمــــذ جــــورج لــــوكاس على يــــد الكاتب 
واملخــــرج الكبيــــر فرانســــيس فــــورد كوبوال. 
فعملــــه معه في فيلم ”العــــراب“، أّهل لوكاس 
لكتابة فيلم ”اجلرافيــــت األميركي“ الذي نال 
جناحــــا باهرا علــــى املســــتويني اجلماهيري 

والنقد الفني.
وعلى الرغم من جناحه، فقد رفضت كبريات 
شركات اإلنتاج السينمائي في هوليود إنتاج 
فيلم لــــوكاس ”حرب النجوم“ فترة طويلة من 
الزمن. حتى قررت شــــركة فوكس السينمائية 
على مضــــض املخاطرة مببلغ 11 مليون دوالر 
إلنتاجــــه. وهنــــا كانــــت بداية الثــــروة الفنية 

واملادية لألسطورة لوكاس.
حقــــق الفيلــــم الــــذي يســــتند إلــــى أفالم 
كالســــيكية مثل ”فالش جــــوردون“ و“كوكب 
القرود“ والذي يزخر باألســــاطير الكالسيكية 
واألفــــكار البوذيــــة، أعلى إيــــرادات في تاريخ 
الســــينما األميركيــــة، ومن ســــخرية القدر أن 
الشركة املنتجة رفضت طلب لوكاس بتصنيع 
ألعــــاب خاصة لتكون حاضرة في الفيلم، فقام 
هو بتصنيعها على نفقته اخلاصة بشــــرط أن 
ميتلك حقوقهــــا التجارية وحده. وبالفعل فقد 
أصــــاب لوكاس فــــي توقعاتــــه. حيث حتولت 
تلــــك التصاميــــم إلى أشــــهر ألعــــاب لألطفال 
حتــــى يومنا هذا، ويقول خبــــراء اقتصاديون 
إن الثــــروة التي جناها لــــوكاس من وراء تلك 

التصاميم جتاوزت 5 مليارات دوالر.
أســــس لــــوكاس في تلــــك الفترة شــــركته 
األولى من أجل إنتــــاج أفالم ”حرب النجوم“ 
بعــــد جناح اجلزء األول منها. هنا زاد املخرج 
املغامر على مهنتــــي التأليف واإلخراج مهنة 
أدرت عليــــه األمــــوال الطائلة، وهــــي اإلنتاج 
السينمائي. حيث قدم خمسة أفالم أخرى من 

سلسلة ”حرب النجوم“.
أحيطت هذه األعمال بأكبر حمالت دعائية 
في تاريخ السينما، ولم يكتف لوكاس بإنتاج 
أفالمه بل عمل كمنتج منفذ في سلســــلة أفالم 
”أنديانا جونز“ الشــــهيرة التي كتبها وتوّلى 
إخراجها صديقه احلميم ســــتيفن ســــبيلبرغ، 
وقد حتول اسم الشــــركة التي أسسها لتحمل 
اسمه وتصبح ”لوكاس فيلم“، إلى واحدة من 

أجنح الشركات في هوليوود.

لوكاس وستيف جوبز

متكنــــت سلســــلة ”حــــرب النجــــوم“ مــــن 
الســــيطرة على العالم، من الفيلم السينمائي 

إلى املسلســــالت إلى الدمى إلــــى كل مفردات 
اإلنتــــاج. وهكــــذا تواصلت سالســــل لوكاس، 
فبعــــد ”حرب النجــــوم“ قــــدم ”االمبراطورية 
تضــــرب مجــــددا“ و“عــــودة جيــــداي“. كتب 
لــــوكاس تلك األعمــــال بالتعاون مــــع لورنس 

كاسيدان.
 ولتطويــــر صناعــــة الســــينما اســــتعان 
لوكاس بأهم املبدعني في مجال التقنيات ومن 
بينهم مؤســــس أبل ستيف جوبز الذي تعاون 
معــــه في أكثر من عمل فني، وســــخر إمكانات 
أبــــل من أجل خدمة الســــينما ولــــوكاس على 

وجه اخلصوص.
مؤخــــرا قام لــــوكاس بتغييــــر مقر متحف 
الفنــــون القصصيــــة والــــذي يضــــّم كل مــــا 
يتعلق بسلســــلة أفالمه ”حــــرب النجوم“، من 
مالبــــس ومعــــدات وأدوات اســــتخدمت فــــي 
جميــــع األجــــزاء، مــــن واليــــة كاليفورنيا إلى 
والية ميتشــــيغان. وســــيفتتح املتحــــف أمام 
اجلمهور فــــي العــــام 2020، وقــــد حصل هذا 
بعد خالفات نشبت بني لوكاس وعمدة مدينة 
لوس أجنلــــوس على قطعــــة األرض واملباني 
املعماريــــة للمتحــــف، الذي كان مــــن املقرر أن 

يفتتح هناك.

حاصد الجوائز

مــــن  ضخمــــا  رصيــــدا  لــــوكاس  ميتلــــك 
اجلوائــــز املهمة في تاريخ الســــينما العاملية، 
حيــــث يعتبــــر أهــــم واحد مــــن بني أهــــم مئة 
شــــخصية مــــن عظمــــاء الســــينما األميركية. 
وقد ترشح لألوسكار مرات عدة ونال البعض 

منها.
أما أول جائزة عاملية حصل عليها لوكاس 
فقد كانت مــــن مهرجان اجلولــــدن جلوب عن 
فيلمــــه ”اجلرافيت األميركي“. كما نال جوائز 
عديدة على سلســــلة أفالمــــه ”حرب النجوم“، 
منها جائزة مركز كينيــــدي العريقة في مجال 
الثقافة في الواليات املتحدة، وتســــلم جائزته 
حينها خالل حفل نظم في واشــــنطن بحضور 
السيدة األولى ميشال أوباما التي انضم إليها 
زوجها الرئيس باراك أوباما والذي أشــــاد به 

ومبا قدم للتاريخ السينمائي األميركي.
من أكبر  وباتت سلســــلة ”حرب النجوم“ 
النجاحــــات في قطاع الســــينما التــــي لم يكن 
لــــوكاس مؤمنــــًا بنجاحها فــــي البداية، حني 
أبصــــرت النور عام 1977، إال أنها غيرت مجال 
الســــينما وإلى األبــــد، على حد قول ســــتيفن 

سبيلبرغ.
حقــــق اجلــــزء اجلديد من سلســــلة ”حرب 
النجوم: ذي فورس أويكنز“، عائدات قياسية 
بلغت 49.3 مليون دوالر، عشية عيد امليالد في 
2015 بأميركا الشمالية. ليواصل بذلك نتائجه 
اجلّيــــدة علــــى شــــّباك التذاكر، حيــــث جتاوز 

اجلزء الســــابع من السلسلة،  فيلم ”شيرلوك 
هوملــــز“ الذي حقق 24.6 مليون دوالر عند بدء 

عرضه عشية عيد امليالد في 2009.
جيــــف بلــــوك احمللــــل املتخصــــص فــــي 
شــــركة ”إكزيبيتــــر ريليشــــنز“، التي نشــــرت 
هذه األرقــــام يقول ”ما يزال (حــــرب النجوم) 
شعاعا يضيء شــــباك التذاكر“. ويؤكد بلوك، 
أن اإلنتــــاج الضخم ألســــتوديوهات ’ديزني‘، 
حصد حتــــى اآلن نحو مليار دوالر في العالم، 
بينها 440.4 مليون دوالر في الواليات املتحدة 

وحدها.
وسبق للفيلم اجلديد من ”حرب النجوم“ 
أن حطم خالل الشهر املاضي، أفضل انطالقة 
فــــي أميركا مع 238 مليــــون دوالر خالل عطلة 
األســــبوع األولى لبدء عرضــــه، ليتجاوز بذلك 
فيلمــــي املخــــرج الكنــــدي جيمــــس كاميرون 

”أفاتار“ و“تايتانيك“.

هاريسون فورد ومخلوقات لوكاس

مشــــروعا  عندمــــا بــــدأ ”حــــرب النجوم“ 
صغيرا مســــتقال، شرع لوكاس في البحث عن 
ممثل يناسب شخصية ”هان سولو“، فتطوع 
صديقه املمثل هاريســــون فورد ملساعدته على 
قراءة النص مع املمثلني الذين تقدموا لتجربة 

أداء الدور.
حينها تقــــدم العديد من النجــــوم لتجربة 
و  باتشــــينو  ال  أشــــهرهم  مــــن  وكان  األداء، 
سلفســــتر ســــتالون وجيمــــس كان. لكــــن لم 
يحصــــل أحد منهــــم على الــــدور، وبينما كان 
فورد يقرأ سطرا للشخصية، رأى فيه لوكاس 
الشــــخص املناسب للشــــخصية، وبالفعل فقد 
حاز الدور وأصبح جنم السلســــة السينمائية 

األشهر عامليا.
ولم يعد يخفى على أحد أن املمثل الراحل 
أليك غينــــس لم يكن راضيا عــــن بقائه ممثال 
مســــاعدا في فيلم حرب النجــــوم. لكن هذا ال 
يعني أنه لــــم يحصل على فائــــدة كبيرة، فقد 
فــــاوض وقتها على أجر 2 باملئــــة من عائدات 
الفيلم من شباك التذاكر، مقابل جتسيده لذلك 
الــــدور الثانوي، وعــــادت هــــذه الصفقة عليه 
مببلغ 95 مليون دوالر من عرض حرب النجوم 

على مّر السنني.
قــــدم لــــوكاس من خــــالل سلســــلة أفالمه 
”حــــرب النجــــوم“ مجموعــــة مــــن املخلوقات 
العجيبــــة والرائعــــة وغريبة األطــــوار أيضا. 

ورغــــم أن هــــذه املخلوقات تبــــدو مغايرة لكل 
ما نألفه، فإن العديد منها يشبه في واقع األمر 
كائنــــات يقال إنها كانت موجودة على األرض 

بالفعل.
من تلــــك املخلوقات حيوانــــات ”البانتا“ 
التي ُتســــتخدم ألغــــراض الركــــوب واحلمل. 
وقــــد ظهــــرت للمــــرة األولــــى فــــي أول أجزاء 
سلســــلة أفالم ”حرب النجوم“، وباتت تظهر 
منذ ذلك الوقت في األجزاء الالحقة بني احلني 

واآلخر. 
تبدو هــــذه املخلوقات شــــديدة الضخامة 
مثل نوع من احليوانات ُيعرف باسم ”املاموث 
الصوفي“ املنقــــرض، ومثلها مثل ”املاموث“ 
فلدى كائنات ”البانتا“ أنياب طويلة ويكسوها 
فراء كثيف الشعر، ولكنها تفتقر إلى اخلرطوم 

املميز لألفيال.
في اجلزء اخلامس من السلســــلة ”إمباير 
ســــترايكس باك“، يخفي هان ســــولو، مركبة 
فضائية ُيطلق عليها اســــم ”صقر األلفية“ في 
نفق بأحد الكويكبات. ليكتشف أن النفق ليس 
ســــوى مالذ ملخلوق عمالق شبيه بالدودة، بل 
إنــــه كان قد أوقف الســــفينة على لســــان هذا 
املخلوق. في وقت الحق، ُســــّمي هــــذا الكائن 

”إكسغورث“.
هنــــاك أيضــــًا ”جابــــا“ املنتمــــي لفصيلة 
مخلوقات الـ“َهت“. هــــذا الكائن الذي ُتظهره 
السلســــلة عقال مدبرا ألنشطة إجرامية، ليس 

سوى دودة بّزاقة عمالقة ذات ذراعني. 

حرب النجوم بين تونس واألمارات

عندمــــا بــــدأ لــــوكاس تصويــــر واحد من 
مواســــم حرب النجوم عام 1976، وجد مبتغاه 
في القصور الصحراويــــة في منطقة تطاوين 
التونســــية. وقد حققت املنطقــــة من وراء ذلك 
شهرة واسعة جعلت منها قبلة آلالف السياح 
كل عام، خاصة بعد أن حولت السلطات احمللية 
مكان تصوير الفيلــــم إلى مزار، محافظة عليه 

كما تركته الشركة املنتجة.
وكانت عاصمة األمــــارات العربية املتحدة 
أبــــو ظبي الوجهــــة العربية األحــــدث للمبدع 
جورج لــــوكاس، حينمــــا اختارهــــا لتصوير 
مشــــاهد فيلمــــه األخير مــــن سلســــلة ”حرب 
النجــــوم“، حيــــث وجد في صحرائهــــا املكان 
األمثل لتجســــيد أفكاره اخليالية التي تشــــبه 

الكواكب حسب تعبيره.

مخرج أسطوري قدم وصفات سحرية أسرت جمهور السينما في العالم

فادي بعاج

جورج لوكاس 

البطل الحقيقي لحرب النجوم

فيلم {حرب النجوم} يروي مخرجه 

لوكاس بأنه بقي يرفض سنوات طويلة 

في هوليوود من قبل كبريات شركات 

االنتاج السينمائي. حتى قررت شركة 

فوكس السينمائية على مضض 

املخاطرة بمبلغ ١١ مليون دوالر فقط 

إلنتاجه

الجزء الجديد من "حرب النجوم" فاقت إيراداته كل التوقعات متجاوزًا "تايتانك" و"أفاتار"الرئيس باراك أوباما يكرم لوكاس الذي يعد واحدا من أعظم مئة سينمائي أميركي



} ســتوكهولم -  وصفه أحد النقاد باملتصوف 
األنيـــق فـــي اســـتعارة واضحة من الشـــاعر 
عبدالطيف اللعبي. ال بســـبب الثياب البيضاء 
التي يرتديهـــا بأناقة الفتة تهبـــه مظهر مالك 
مســـتفهم، بل ألن فنه مســـكون بأجنحة خفية 
حتلق بهـــا لغته التي تتميز برشـــاقتها وخفة 

مفرداتها.
مغامرتـــه التجريبيـــة في الرســـم تنطوي 
علـــى قدر الفت من التماهـــي مع لغة املتصوفة 
وهي تســـعى إلى تدريب العني على أن تسمع 
ما ينزلق على اللســـان من إيقاعات ال تســـمع 

باألذن.

ثقة بالرسم

يرســـم كمـــا لـــو أنـــه يكتـــب يومياته في 
مخطوطة كانت قد كتبت على هيئة طبقات من 
الكتابـــة واحملو املتداخلني. طبقات تقفز بينها 
الرسوم في محاولة من الرسام إلنقاذ ما يتبقى 

بني يده منها.
حني تعرفت عليه أخبرته أننا تأخرنا ثالثة 
عقود على األقل في صداقتنا. وكنت أقصد أننا 
كنا طوال تلك العقود نفعل الشـــيء نفسه. فإذا 
ما كنت في الكتابة قد أهملت السطر األول فإن 
جاريـــد لم يقف فـــي انتظار أن تكـــون كائناته 

مستعدة للظهور قبل أن يرسم.
ثقتـــه بالرســـم جعلته يرســـم مـــن النقطة 
التـــي لن تكـــون العـــودة منها ممكنـــة. يذهب 
إلـــى محترفه يوميا لكي يرســـم ال لكي يجلس 

منتظـــرا اإللهام. يهبه العمل اليومي املســـتمر 
القدرة على أن يستحضر كائناته امللهمة التي 
ال تفارقه. تبدو نزهته على السطوح البيضاء، 
في ثناياهـــا، بني طرق متاهاتهـــا كما لو أنها 

نوع من استعادة لغة طفل صامت.

المثقف المنحاز إلى الجمال

ولد أحمـــد جاريد في الـــدار البيضاء عام 
1954. بعـــد دراســـته العليا فـــي جامعة محمد 
اخلامس بالرباط عني أســـتاذا للفلسفة وفيما 
بعد كلف بإلقاء دروس في علم اجلمال مبدرسة 

الفنون اجلميلة بالدار البيضاء.
كان نشـــاطه في مجـــال التنميـــة الثقافية 
الفتا، وهو ما ظهر من خالل تأسيســـه جلمعية 
محترفـــات الفنانـــني عـــام 1997. بعدهـــا عمل 
مستشـــارا في وزارة الثقافـــة ثم مديرا لديوان 

وزير الثقافة حتى عام 2005.
أســـس برفقـــة الشـــاعر محمد األشـــعري 
املعرض الوطني للفنون التشـــكيلية عام 2004. 
إلـــى جوار تلك الســـيرة العملية كان الرســـام 
يؤســـس لســـيرته الفنيـــة من خـــالل معارض 
شـــخصية أقامها في املغرب وعروض شـــارك 
فيها في مناطق مختلفة من العالم، كان آخرها 
معرضه الشـــخصي املشـــترك برفقة الرســـام 
الســـوداني راشـــد ذياب فـــي الكويـــت ”قاعة 

بوشهري“.
معادلة الرســـام املثقـــف ميكن أن 
تكـــون مضمونـــة النتائج مـــع جاريد 
على مســـتوى انحيازهـــا إلى اجلمال 
اخلالـــص. فمـــع أن جاريـــد ال يكترث 
كثيرا باملفكر الذي يسكنه فإنه ال يقلل 
في الوقت نفســـه من قدرته الســـاحرة 
على تفكيك األلغاز وهو يرســـم. متعة 
أن تراه وهو يرسم ال تفوقها أّي متعة 

أخرى. وهو ما اختبرته شخصيا.
غير مرة رأيته يرسم. وكنت أخشى 
االقتـــراب منـــه لكـــي ال أكســـر زجاج 
عزلته. كمن يتبعـــد كان يتأمل لوحته 
ليســـتخرج مـــن أعماقهـــا مـــا تتكرم 
بتقدميه من هبات باذخـــة في كرمها. 

التي هي ليســـت  كان منفيـــا فـــي الـ“هنـــاك“ 
اســـتمرارا للـ“الهنـــا“ التي جتمعنـــا به كائنا 

يصلح للصداقة.
رسم جاريد بطريقة متتع العني وال حتملها 
تبعات أسئلة لم يجب عليها أحد. كان لديه من 
االنحياز إلى الرسم اخلالص قدر يكفي للدفاع 

عن تلك املتعة البريئة.
أخلـــص جاريـــد إلـــى صـــوت املتصوفـــة 

اخلفيـــض مثلما خلص إلى الرســـم التقليلي. 
كانـــت ريبته بالعالم الواقعي هي نفســـها في 

احلالني.
ثراء خزانته اللغوية لم يعّبر عن نفسه عن 

مرسلة. طريـــق بالغة متحذلقة وإنشـــاءات 
كانـــت قوتـــه فـــي االقتضاب 

هـــي مصدر ســـلطته 
التي ميارسها على 

ة  لفكـــر ا
علـــى  و

تهـــا  جتليا
الالشكلية.

علـــى هذا املســـتوى كانـــت املزواجة 
ممكنة بـــني عوالم احلالج وابـــن عربي وعمر 
اخليام والنّفـــري وبني عوالـــم تابيس ومارك 
روثكو وســـي تومبلي. ما أجنزه جاريد تقنيا 
متأثرا بعمالقة الرســـم الصفائي كان قد وجده 
متاحـــا في فكر املتصوفة. وهو ما يّســـر عليه 
أن يهـــب اخلشـــن ملمســـا ناعمـــا. وكان ذلك 
التحايل مدخال لعالم تكون فيه املواد النباتية 
والتراب ومساحيق الصخور واملعادن ونشارة 
اخلشب مبثابة العتبة التي متهد لالنتقال إليه 

باعتباره ضالة وجود تصويري.
مبعنـــى أوضح فـــإن جاريد لم يســـع إلى 
التوفيق بني ما نشأ عليه فكريا وبني ما شغف 
به فنيـــا، بقدر مـــا كان موهوبا في اكتشـــاف 
اخليـــط الســـري الذي يصـــل فكـــر املتصوفة 

وجوهـــر التجريد في الرســـم. بحيث كان من 
املمكن رؤية ســـي تومبلي باعتباره ابن عربي 
منتحال أو معاصرا. بالنســـبة إلى جاريد فإن 
كل شـــيء يظل مقيما في حقيقتـــه ما دام فعل 
الرسم مقيما في توتره الذي يستلهم قوته من 

مواد الطبيعة.
الروائـــح  جاريـــد.  كان  بطبعـــه  مغربيـــا 
فـــي رســـومه تصل قبـــل األصـــوات. لن تصل 

الكائنات. ولكن أّي كائنات تلك التي نتســـاءل 
عن وصولها؟

أعتقد أن جاريد كان قد حســـم أمره واقعيا 
في وقت مبكر من ممارســـته للرســـم. الرســـام 
املثقف ينظـــر إلى العالم باعتبـــاره متاهة من 
الكتـــب التي ال تـــزال في حالـــة كتابة وهو ما 
جعله يجـــرؤ علـــى اعتبار رســـومه مترينات 
لرســـم لم يكتمل بعد. وألنه يكـــره اجلماليات 
املتاحة فقد كان على جاريد أن يبقي املفتاح في 
بـــاب لوحته في انتظار َمـــن يفقه ما تخّفى من 

جمالها. فأحمد جاريد هو فقيه جمال غائب.

يوم من أجل ال أحد

تعدنـــا رســـوم جاريد بفتح روحـــي، قد ال 
يكون قريبا على املســـتوى املـــادي. ولكّن عاملا 
تلتقطه تلك الرســـوم من بـــني تفاصيل صوره 
املشاعة ســـيضعنا في قلب مغرب، لن منّل من 
إعادة صياغة أشـــكاله التـــي يصدمنا تغيرها 
مبا ال نتوقع من مشـــاعر. ما يقع على سطوح 
رســـوم جاريد هو عبارة عن جـــدل بني ما هو 
طبيعـــي وما هـــو ثقافي في إطـــار البحث عن 
صيغة جمالية، يشـــكل الرسم من خاللها عامله 
الـــذي يزخـــر باملســـّليات. ما لم يـــره املرء في 
رســـوم جاريد ســـيكون مصدر سرور له. شيء 

من متعة الرسم سيكون مفاجئا، وهو ما يعول 
عليه الرسام.

لن يكون الرســـام مهتما بســـؤال أحد. لكّن 
أحدا لن يكون معنيا في البحث عن الرسام في 
رســـومه. وهو ما سيضعه الرسام في االعتبار 
وهـــو يكتب دفاتره. ”هنـــاك يوم كان قد مر من 

غير أن ينتبه أحد“ يقول جاريد.
يســـتخرج الرســـام املغربي من ذلك اليوم 
الغائب فراشـــات وســـناجب وطيورا ونســـاء 
وأقنعـــة وأشـــجارا وزهورا وبحيـــرات وكتبا 
وطرقـــا وأرائـــك ومنتظريـــن ورفيـــف أجنحة 
وأصواتـــا تصـــل بعـــد أن تختفي وجـــوه َمن 
أطلقوها. تهذب رسوم جاريد خطواتنا ونحن 

ندخل إلى عالم لم نألفه من قبل.
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فاروق يوسف

فنان يسبح في برزخ بين ابن عربي وسي تومبلي

أحمد جاريد

محيال روائحه المغربية إلى كائنات ملهمة

درس عظيم في الرسم

} برسوم من نوع رسوم أحمد جاريد ميكننا 
أن نراهن على رسم ال يدير ظهره إلى املاضي 
بقدر ما يســـتأنف حيويته مـــن اللحظة التي 

توقف عندها ذلك املاضي متأمًال معجزاته.
بالنسبة إلى جاريد فإن التقنية ليست كل 
شـــيء، غير أنها تقع فـــي صميم جتربته. في 
كل ســـنتيمتر من لوحته هناك إتقان مدرسي، 
هو مبثابة إشارة إلى شكل عاجله الرسام قبل 
أن يخفيه. ما انتهى إليه جاريد من خالصات 
بصريـــة هو متاع ســـفر طويل بني األشـــياء، 
مرســـومة ومحكية وما ال ميكـــن النظر إليها 

إال في ســـياق خرافتها الرمزية. إنه يســـّلينا 
مـــن أجل أن نكون مســـتعدين للقاء غد، تكون 
فيـــه املعاني متحـــررة من أشـــكالها الثقيلة. 
وهي املعاني ذاتها التي سيكون على الرسام 
االســـتغناء عنها من أجـــل أن تخلص احلياة 
إلى صفائها. يســـلمنا أحمد جاريد إلى عالم 

تخدمه املعاني من غير أن تتحكم مبصيره.
أن نتحرر من الرســـم هو مـــا نتعلمه من 
جاريـــد. وهو واحد من الدروس العظيمة. من 
أجل أن أصـــل إليه قضيت ثالثـــة عقود وأنا 

أشم روائح رسومه.

مغامرته التجريبية في الرسم تنطوي 

على قدر الفت من التماهي مع لغة 

املتصوفة وهي تسعى إلى تدريب 

العني على أن تسمع ما ينزلق على 

اللسان من إيقاعات ال تسمع باألذن

معادلة الرسام املثقف يمكن أن تكون 

مضمونة النتائج مع جاريد على مستوى 

انحيازها إلى الجمال الخالص. فمع أن 

جاريد ال يكترث كثيرا باملفكر الذي 

يسكنه فإنه ال يقلل في الوقت نفسه 

من قدرته الساحرة على تفكيك األلغاز 

وهو يرسم

جاريد ينظر إلى العالم باعتباره متاهة 

من الكتب التي ال تزال في حالة كتابة 

وهو ما جعله يجرؤ على اعتبار رسومه 

تمرينات لرسم لم يكتمل بعد

ســـتمر 
مة التي 
بيضاء، 
لو أنها 

ضاء عام 
ة محمد 
وفيما 
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جلمعية 
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لديوان 

شـــعري 
.2004 4م
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عارض 
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آخرها 
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اخلفيـــض مثلما خلص إلى الرســـم التقليلي. 
كانـــت ريبته بالعالم الواقعي هي نفســـها في 

احلالني.
ثراء خزانته اللغوية لم يعّبر عن نفسه عن 

مرسلة. طريـــق بالغة متحذلقة وإنشـــاءات 
كانـــت قوتـــه فـــي االقتضاب 

مصدر ســـلطته  هـــي
التي ميارسها على

ة لفكـــر ا
علـــى  و

تهـــا  جتليا
الالشكلية.

علـــى هذا املســـتوى كانـــت املزواجة
ممكنة بـــني عوالم احلالج وابـــن عربي وعمر 
اخليام والنفـــري وبني عوالـــم تابيس ومارك 
ر و ربي ن ب و ج م و ني ب

روثكو وســـي تومبلي. ما أجنزه جاريد تقنيا 
كان قد وجده  متأثرا بعمالقة الرســـم الصفائي
متاحـــا في فكر املتصوفة. وهو ما يّســـر عليه 
أن يهـــب اخلشـــن ملمســـا ناعمـــا. وكان ذلك 
التحايل مدخال لعالم تكون فيه املواد النباتية 
والتراب ومساحيق الصخور واملعادن ونشارة 
اخلشب مبثابة العتبة التي متهد لالنتقال إليه 

باعتباره ضالة وجود تصويري.
مبعنـــى أوضح فـــإن جاريد لم يســـع إلى 
التوفيق بني ما نشأ عليه فكريا وبني ما شغف 
به فنيـــا، بقدر مـــا كان موهوبا في اكتشـــاف 
اخليـــط الســـري الذي يصـــل فكـــر املتصوفة 

ً



ردود  األخيـــرة  باريـــس  أحـــداث  أثـــارت   {
أفعال كثيـــرة في األوســـاط الثقافية والفكرية 
والسياســـية، ولـــم تخرج قـــراءة األحداث في 
عمومهـــا عـــن منحيين هما التفســـير الثقافي 
والتفسير العالم ثالثي. األول يضع في المقدمة 
صدام الحضارات: ثورة الشـــبان المســـلمين 
تبّين إلى أّي درجة ال يمكن لإلسالم أن يندمج، 
مـــا لم يوجـــد إصـــالح فقهي يقصـــي الدعوة 
إلـــى الجهاد مـــن القرآن. والثاني يســـتحضر 
المعانـــاة ما بعد الكولونيالية، وتماهي أولئك 
الشـــبان مع القضيـــة الفلســـطينية ورفضهم 
التدخل العسكري الغربي في الشرق األوسط، 
وإقصائهم من المجتمع الفرنســـي العنصري 

والمعادي لإلسالم.
والقراءتـــان تجانبـــان الصـــواب في رأي 
بعـــض المحللين العارفين بشـــؤون اإلســـالم 
والمســـلمين مثـــل أوليفـــي روا وجيـــل كيبل 
وبيار جان لويزار ألن التفســـيرين يصطدمان 
بالســـؤال التالي: إذا كانت أسباب الراديكالية 
بنيوية فلماذا ال تمس إال شـــريحة ضئيلة ممن 
نسميهم مســـلمي فرنســـا؟ أي الذين ينعتون 

اليوم بالشباب المتطرف.
قلة قليلة توقفت عند هذا الشباب المتطرف، 
الذي يوصـــف مرة بالطابـــور الخامس، ومرة 
أخرى بالعدو الداخلي، لتحلل كنَهه والعوامل 
التـــي أدت إلى تطرفه ثم جنوحـــه إلى العنف 
ضّد بلد يفترض أنه واحـــد من مواطنيه. هذا 
الشـــباب من يكون؟ وما هـــي دوافعه؟ وما هي 
المراحل التي مـــّر بها كي يصبح متطرفا، ألن 

اإلنسان ال يولد إرهابيا بل يغدو كذلك؟
ينتمي الســـواد األعظم من المتطرفين في 
فرنسا إلى شريحة عمرية واحدة، تتراوح بين 
مرحلة ما قبل المراهقة (15 ســـنة) وما بعدها 
بقليل (25 ســـنة) ومن النادر أن تتجاوز أعمار 
بعضهم الثالثين عاما. هذه الســـن هي مرحلة 
تحّول تمس أكثر جوانب الوجود حساســـية، 
فجميع مُثـــل الطفولة، التي لهـــا صلة بإدراك 
الطفل للحياة والعالم والخير بشـــكل ســـاذج، 
تســـقط في طور المراهقة، ويكتشف المراهق 
أن المجتمـــع تغلب عليه المظاهـــر، وأن رؤية 
العالم كما يقترحها اآلباء كاذبة، عندئذ يشرع 
في اســـتبدال مثله الضائعة بمثل جديدة، وقد 
يقوده الســـعي إلى البحث عن النقاء والعدل. 
هذا التحول، كما يقول فتحي بن سالمة أستاذ 
علم النفـــس المرضي بجامعة ديدرو بباريس، 
يصعب تحقيقه لدى الشبان الذين يعانون من 
اضطرابات هووية هامـــة، إّما ألنهم تعرضوا 
لحـــوادث فـــي حياتهـــم، وإما بســـبب قصور 

وسطهم العائلي أو االجتماعي.
فهم عادة ما يكونون في انتظار حّل 
للخروج من الفراغ وحتى الضياع. وفي 

رأيه أن الخطاب الراديكالي ينفذ من هذه 
الثغرة، وأن األيديولوجيا الراديكالية 

القصوى تمنح هؤالء الشبان 
الذين يعيشون 
مشاكل عويصة 
حال شافيا من 

سبل أخرى، وبذلك 
يفقدون ما يسميه تفردهم، 

أي ما يكون به اإلنسان 
إنسانا، ليصبحوا مشابهين 
لكل المجموعة أو الفرقة أو 
حلة التي ينتمون إليها،  النِّ
وينعدم تعاطفهم مع بقية 
البشر، فيقتلون ويذبحون 

ويفّجرون دون أّي إحساس 
بالذنب.

الشـــباب  على  هذا  ينطبق 
ذي األصـــول العربيـــة مثلمـــا 
ينطبق على الشبان الفرنسيين 
الذيـــن اعتنقـــوا اإلســـالم، فهم 
أيضـــا ينطلقـــون من تيـــه ومن 
وضـــع مـــأزوم ال مخـــرج منـــه، 
فيجدون فـــي هذه األيديولوجيا 
ما يشـــبه الديانة، ليس من جهة 
اليقين بالسلوى فحسب، بل من 
مجموعة  إلى  انتســـابهم  جهة 
فيها من يزر وزرهم ويفكر بدال 

عنهم ويخرجهم من 
وينـــوب  عزلتهـــم 
على  عجزهـــم  عن 
التكيـــف مـــع عالم 

اليوم.
 ، ف لتطـــّر فا
كما يقول جيرالد 

بونر، أســـتاذ علم االجتماع بالجامعة نفسها، 
ال يكـــون إّال نتيجـــة اعتقـــاد جازم فـــي صّحة 
فكرة وجدارتها، أي أّنه التزام راديكالي بفكرة 
راديكالّية، ولو أن بونر يقّسم األفكار المتطّرفة 
إلـــى ثالثة أنواع: أفكار ضعيفـــة االنتقال بين 
الـــذوات، أي ال تنتشـــر إّال فـــي صفـــوف عدد 
محدود من الناس، ألّنهم يرونها إما غير مقنعة 

وإمـــا غير مناســـبة للواقع. وأفـــكار معتّلة 
اجتماعّيا، وهي قيم ومعتقدات ذات 

إذا  تؤّدي  صراعّية،  شـــحنة 
ما تّم االلتزام بها كليا 

إلى عجز فئة ما عن 
العيش مع اآلخرين، 
رؤية  تقبل  ال  لكونها 

رؤيتها.  تخالف  للعالم 
أكثـــر  وهـــي  والثالثـــة، 

أشـــكال التطـــرف خطورة، 
تلـــك التـــي تجمع بيـــن كال 

النوعين السابقين.
والشـــائع أن بـــؤر التطـــرف 

موجودة في المســـاجد، أو في بعضها 
على األقل، تلـــك التي يتزّعمها 

إمـــام كما يتزعـــم المنحرف 
عصابـــة، ولكن جيل كيبل، 
السياسية  العلوم  أســـتاذ 
المتخصـــص في اإلســـالم 

والعالم العربي المعاصر، يعتقد 
أن دور المســـاجد فـــي اســـتقطاب الجهاديين 
ضعيف، برغم وجود أئمة ســـلفيين متعصبين 
علـــى رأســـها أحيانـــا، أوال ألن أغلب شـــبان 
الجاليـــة العربيـــة المتشـــددين ال يرتادونها، 
فهـــم منحرفـــون وأصحاب ســـوابق وال عالقة 
لهـــم بالديـــن، وألن أغلـــب معتنقـــي اإلســـالم 
مـــن الفرنســـيين، وإن كانـــوا ال يعانـــون على 
المســـتوين االجتماعي واالقتصادي، يعيشون 
فـــي فضاءات جغرافية ال هـــي بالضواحي وال 
باألريـــاف وال بالمدن، فضاءات خـــارج الزمِن 
والتسميِة يسود ســـكانها السأم والملل. ومن 
َثّمـــة، وهذا هو التفســـير الثانـــي، فإن كليهما 
يبحث عن ضالتـــه في اإلنترنـــت. وكما لعبت 
المطبعـــة إبـــان ”حركة اإلصالح المســـيحية“ 
دورا هاما في نشر النزوعات األخروية وتغذية 
الحروب بين الكاثوليك والبروتســـتانت، يقول 
كيبـــل، تمثل الثـــورة الرقميـــة، وخاصة تطور 
المواقع االجتماعية الـــذي يعطي البروباغندا 
الجهاديـــة، ســـلطَة إبهـــار قوية. وإذا شـــبان 
تائهـــون أمـــام فوضـــى العالـــم، ال يملكـــون 
معالـــم يهتـــدون بهـــا، تغويهم فكـــرة البحث 
في مـــاٍض مؤســـطر -ماضي إســـالِم األصول 
كما أعاد صنعه وتزويره وتســـويقه ســـلفيون 
راديكاليون- عن نظام سوف يقدم لهم المعايير 

والقيم الواجب التمسك بها.

وفـــي رأي كيبل أن الحلـــم بالجهاد معناه 
أن يـــرى المتطرف نفَســـه في حيـــاة ملحمية، 
رجوليـــة، بطولية ؛ ومعناه أيضا أن االنخراط 
في مشـــروع جماعي -أي بنـــاء الخالفة، الذي 
يقـــّدم كطوباويـــة أرضيـــة خاليـــة مـــن الفقر 
والبطالـــة- هـــو توطئـــة لعالم فردوســـي في 

اآلخرة.
أما أوليفيي روا فيعتقد أن مشـــكلة فرنسا 
ليست خالفة البوادي السورية، التي ستتبخر 
طـــال الزمـــان أم قصر مثل ســـراب تحول إلى 
كابوس، بـــل ثورة هؤالء الشـــبان، التي بدأت 
فـــي الواقع منـــذ 1996، وفي رأيه أنها ليســـت 
ثورة إسالم أو مسلمين بل هي مشكلة محددة 
تخـــص فئتين من الشـــباب، الجيل الثاني من 
أبناء العرب المهاجريـــن المغاربيين تحديدا، 
ومعتنقـــي اإلســـالم من شـــباب أهـــل البالد. 
والجامـــع بينهما ثـــورة جيـــل: كالهما يقطع 
مـــع أهله، أو مـــا يمثله األهل مـــن جهة الدين 
والثقافة، ويمارس الطقوس الثقافية الشبابية 
نفسها. فالجيل الثاني المغاربي ال ينخرط في 
إســـالم اآلباء، ألنهم في تصوره يمثلون تقاليد 
ال يعرفهـــا، فقد نشـــأ هـــذا الجيل فـــي الغرب 
وحذق لغتـــه، وعاش عيشـــة أبنائه، من حيث 
المأكل والمشرب وارتياد المالهي والخمارات 
وتعاطي الحشـــيش ومـــراودة الفتيـــات. وما 
سهل انجذاب هذا الجيل إلى اإلسالم السلفي، 
أي إســـالم معيـــاري دغمائـــي ينبـــذ مفهـــوم 
الثقافـــة، رفُضه ثقافة اآلبـــاء والثقافة الغربية 
اللتين صارتا بمثابة رمز كرهه لنفسه، وعجُز 
اآلبـــاء عن نقل ديانة متجـــذرة ثقافيا إلى 
ذاتيـــة  ألســـباب  أبنائهـــم 
وموضوعية. أما معتنقو 
اإلســـالم مـــن الشـــباب 
فثورتهـــم  الفرنســـي، 
ناجمـــة عن قطـــع مع كل 
ما يمثل المؤسسة: األسرة 
واإلسالم  والثقافة،  والدولة 
المعتدل ال يلّبي أسباب تلك 
الثـــورة، ألن الراديكالية هي 
وبالتالي  تجذبهـــم.   التـــي 
ال  فرنســـا  فـــإن 
راديكاليـــة  تشـــهد 
إســـالمية بقدر ما 
أســـلمة  تعيـــش 

الراديكالية.
الشـــباب  هـــذا 
العربـــي  بوجهيـــه 
والفرنسي ال يلوذ بالتقية 
على غرار اإلخوان، بل يعلن 
انتماءه صراحة، على صفحات 
التواصل االجتماعي، ويستعرض 
قناعاتـــه وأناه الجديـــدة التي تمنحـــه إياها 
رغبة الثـــأر من حرمان مكبـــوت، ورغبة القتل 
واالنبهار بموته نفسه. والعنف الذي يمارسه 
هو عنف حديث، يقتل كما يقتل غيره في أميركا 
أو النرويج بدم بارد، دون تمييز ضحاياه، في 

نوع من النيهيلية الساحقة.
ويفســـر فتحي بن ســـالمة هـــذا القتل 
الجماعـــي فـــي بـــرودة دم بـــأن مقترفيه 
يحقـــدون على العالم الـــذي يعتبرونه 
صنـــوا للفســـاد والرذيلـــة، أي أنهم 
واختيار  اآلخـــر،  العالم  اختـــاروا 
العالـــم اآلخر معناه المـــرور إليه 

عبر الموت. بالنســـبة إلى أناس يائســـين من 
الحيـــاة ومن أنفســـهم، يغدو الموت وســـيلة 
للخـــروج من عالـــم يعتبرونـــه ال يحتمل. وإذا 
كانت هـــذه األيديولوجيا تجتـــذب المنحرفين 
في الغالب، فألنها تضفي على جرائمهم نوعا 
من ”النبل“، إذ يصبحون باســـم قانون أسمى 

خارجين عن القانون.
والنزعـــة الذاتيـــة التي يتحـــدث عنها بن 
ســـالمة تجد جذورها في عزلة هؤالء الشـــبان 
المتطرفيـــن عـــن الجاليـــات المســـلمة، فقليل 
منهم يرتاد المســـاجد، وأئمتهم هم في العادة 
نصبوا أنفسهم بأنفســـهم، وراديكاليتهم تتم 
حـــول مخيـــال عن البطـــل والعنـــف والموت، 
وليـــس حول الشـــريعة والطوباوية. وإذا كان 
بعضهـــم قد مـــر بجماعـــة التبليـــغ أو خالط 
اإلخـــوان في اتحاد المنظمات اإلســـالمية في 
فرنســـا، فما من أحد منهم تابع دروســـا دينية 
أو اهتم بالفقه اإلســـالمي أو حاول فهم طبيعة 
الجهاد وحتى نشـــأة الدولة اإلسالمية داعش، 
وما من أحد منهم ناضل ضمن حركة سياسية 
بدءا بالحركات الداعمة للقضية الفلســـطينية. 
فراديكاليتهـــم تتم حـــول مجموعة صغيرة من 
األصحاب، ومن اإلخوة أيضا، في مكان محدد 
قد يكـــون الحي أو ناديا رياضيا أو الســـجن، 
ليخلقوا فيما بينهـــم عائلة. أي أن اإلرهابيين 
ليســـوا تعبيرا عن راديكالية الجالية المسلمة 
بقـــدر ما هم تعبير عن ثـــورة جيلية تمس فئة 

محددة من الشباب.
 وليـــس أمام هؤالء غير خيارين: راديكالية 
اليســـار المتطرف، وتتطلب مرجعية فكرية ال 
يملكونها، وراديكالية متأسلمة هي المتوافرة 
فـــي الســـوق اآلن، واعتناقهـــا ال يكلف فائض 
جهـــد وال معرفة، والمعلوم أن عالقة اإلنســـان 
مـــع العالم ال تتـــم إّال بطريقتيـــن: المعرفة أو 
االعتقاد، كمـــا يقول جيرالد برونـــر في كتابه 
”الفكر المتطّرف. كيف يصبح الناس العادّيون 
متعّصبين“. فاتتهم المعرفة إذن فســـعوا إلى 
االعتقـــاد، ولو فـــي أيديولوجيـــا توتاليتارية 

متسترة بالدين.
والخالصة كما يقول أوليفيي روا أن داعش 
تنهل من خزان شـــباب فرنســـيين راديكاليين 
أعلنوا انشقاقهم، وراحوا يبحثون عن سردية 
كبرى يضعون عليها بصماتهم الملتاثة بالدم. 

وسحق داعش لن يغير من ذلك شيئا.

كاتب من تونس مقيم في باريس

كانـــت  الثالثـــة  األلفيـــة  حلـــول  قبـــل   {
ماليين من البشـــر المثقليـــن بآثام العنف 
وأوجاع حـــروب القـــرن العشـــرين تحلم 
بكوكـــب أكثر أمنـــا وســـالما وتنتظر في 
حدائق األمـــل وأبصارها شـــاخصة نحو 
الغـــد الـــذي صورتـــه كثيـــر مـــن األعمال 
األدبيـــة والفنية حـــدا فاصـــال بين عصر 
وفـــرة وســـالم وحضارة إنســـانية تحترم 
الحيـــاة  وموجودات كوكبنا الحزين وبين 
الفناء الكاســـح الذي تتســـبب به األسلحة 
المدمرة وصعود التشـــدد الديني والعرقي 

والطائفي.
لطالما كانت الحشـــود البشـــرية تحلم  
أن تتراجـــع الحروب إلى كهـــوف التاريخ 
وتَسَخر الكشوف العلمية لسعادة اإلنسان 
وشفائه من أمراض الجسد وخراب الروح 
وُتيِســـر له مـــدًى أرحب للعيـــش وتتحقق 
العدالـــة التـــي كانـــت ومازالـــت تتصـــدر 
أولويـــات الحلـــم اإلنســـاني منـــذ  فجـــر 
الحضارات، فصـــادف أن الغد الذي حلمت 
به تلك الحشـــود حل بيننا هادئا أول األمر 
ومطمئنا إلى رجاحة العقل البشري وحكمة  
العصـــور وخالصـــات التجـــارب المريرة، 
تابع سكان الكوكب إشراقة أول أيام القرن 
الجديد فـــي احتفاالت أبهجت العالم بوعد 
للســـالم والخالص من الحـــروب، غير أن 
الهـــدوء الرومانســـي  واالطمئنان الخادع 
ما لبثا أن انهارا معا عشـــية 11 ســـبتمبر 
عنـــد  مفتتح األلفيـــة بالهجـــوم اإلرهابي 
على برجي مبنى التجارة العالمي ليدشـــن 
كوكبنا عصرا دمويا مروعا أعاد البشـــرية 
إلى  وحشـــية العصـــور المظلمة في ردود 

الفعل التي حدثت بعد  الكارثة.
فـــي كتابـــه ”معنـــى القـــرن الحـــادي 
كتـــب جيمس مارتن مرشـــد  والعشـــرين“ 
عصـــر المعلوماتية وهو مـــن يعد مرجعا 
موثوقا بأفكاره  في موضوع تأثير التقنية 
على حياتنا، ”إن القرن الحادي والعشرين 
هو قـــرن النهايـــات القصـــوى، فيمكن أن 
ننشئ حضارة أكثرعظمة أو نطلق العصور 
الوسطى الجديدة، ويمكننا تسخير ذكائنا 
وتقنيتنـــا الفائقـــة لتحويـــل عالمنـــا إلى 
األفضـــل بدال من تدميـــره“، يتحدث مارتن 
اســـتنادا إلـــى خبرته الطويلة فـــي إيجاد 
حلـــول معقولـــة للمشـــكالت الراهنة، فهو 
ليـــس بكاتب لقصص الخيـــال العلمي وال 
مخـــرج أفالم  فانتازية، بل هو مفكر وعالم 
يضعنـــا أمـــام الكارثة المحتملـــة ويقترح 
حلـــوال نوعيـــة للمشـــكالت التـــي تهددنا، 
ويؤكد أن األجيال الشـــابة هي التي تمتلك 
المفتاح  تالفي الكارثة وعلى البشـــرية أن 
تســـّخر الثقافة والبحـــث العلمي والقيادة 
البارعـــة إلحـــداث التحـــول رغـــم وجـــود 
المعيقـــات الكبـــرى المتمثلـــة بالمصالح 
الخاصة واألسباب المالية والبيروقراطية 
ووجود فســـاد واســـع النطاق في توجيه 
اإلعانـــات الماليـــة الضخمة التـــي تؤدي 

الرتكاب المزيد من االستغالل والمخاطر.
ومن القارة الالتينية أشـــار الفيزيائي 
والروائـــي الراحل إرنســـتو ســـاباتو إلى 
الخطـــر الـــذي  ينتظرنـــا في هـــذا القرن 
المضطرب وركز على أهميـــة القيم العليا 
في تجنب المأساة، فالقيم كما يرى ساباتو 
”تســـاعدنا علـــى اتخاذ  القـــرارات الكبرى 
الســـليمة،  كما أن نداء الروح ذلك الصوت 
الداخلي الذي ينطلق من أعماقنا بوســـعه 
أن يســـعفنا إذا ما أصغينـــا إليه جيدا في 

صمتنا بعيدا عن ضجيج العالم..“.
برهتـــه  اآلن  العالـــم  يعيـــش  أجـــل، 
الحاســـمة كما يرى الفالســـفة والمفكرون 
والعلماء والمبدعـــون النبوئيون، وها هو 
يواجه  المأســـاة وقد ينجح في اجتيازها 

عندما يتمسك بقيمه العظيمة.
مـــن بين مـــا يخيـــف العلمـــاء القلقين 
على مســـتقبل الكوكـــب، أن التقدم التقني 
المسعور المدفوع بشـــهوة الربح السريع 
شـــهد ازديادا مجنونا للسكان واألمراض 
واالســـتهالك المفرط الذي يركز على شراء 
المزيد من المنتجات التقنية الجديدة على 
نحو الهث ال حدود له وال تستطيع أرضنا 
المريضـــة احتمالـــه، لـــذا يطلـــق جيمس 
مارتـــن تحذيـــره النهائـــي ”عندما تصبح 
التكنولوجيـــا أكثر قوة فإن إمكانية الخير 
والشر بالتالي تصبح أكثر قوة“، وستطلق 
جهـــات متشـــددة أو نظام يائس شـــرارة 

الكارثة.

كاتبة من العراق تقيم في عمان
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أسلمة الراديكالية

جدل باريسي ساخن على ضفاف السين

البرهة الحاسمة

الثقافي

أبو بكر العيادي
جتماع بالجامعة نفسها، 
عتقـــاد جازم فـــي صّحة 
ه ج ب ع ج

ّنه التزام راديكالي بفكرة 
ي زم ج

نر يقّسم األفكار المتطّرفة 
كار ضعيفـــة االنتقال بين 
صفـــوف عدد  ــر إّال فـــي
بي ي ر

هم يرونها إما غير مقنعة 
و ي إ ر

للواقع. وأفـــكار معتّلة 
ير إ يرو م

ومعتقدات ذات
إذا ّدي

ا. 
ثـــر 
طورة،

يـــن كال 

ر التطـــرف 
جد، أو في بعضها 

 يتزّعمها 
ي

منحرف
كيبل، 
اسية 
ســـالم 

ناتقد هاد ال ل ال أن ل ك أ ف

 االجتماعي.
ونون في انتظار حّل

ي ج

وحتى الضياع. وفي
راديكالي ينفذ من هذه 

لوجيا الراديكالية 
الء الشبان

فردهم،
سان 

مشابهين
لفرقة أو 
ن إليها،
و ر

ع بقية
بحون

حساس 

الشـــباب  ى 
يـــة مثلمـــا 
 الفرنسيين
إلســـالم، فهم

من تيـــه ومن 
خـــرج منـــه، 
أليديولوجيا 
يس من جهة 
حسب، بل من
مجموعة  ى 
ويفكر بدال

ن 

أي إســـالم معيـــاري دغما
الثقافـــة، رفُضه ثقافة اآلبــ
ري ي م إ ي

اللتين صارتا بمثابة رمز
ب ر

م اآلبـــاء عن نقل ديانة
أبنائهــ
وموض
اإلس
الفرن
ناجم
ما يمثل
والدولة
المعتدل
الثـــورة،
تج التـــي 
ف

بو
والفرن
على غر
انتماءه صر
التواصل االج
قناعاتـــه وأناه الجديـــدة
رغبة الثـــأر من حرمان مك
واالنبهار بموته نفسه. وا
هو عنف حديث، يقتل كما ي
أو النرويج بدم بارد، دون
نوع من النيهيلية الساحق
ويفســـر فتحي بن س
الجماعـــي فـــي بـــرو
يحقـــدون على العا
صنـــوا للفســـاد
العال اختـــاروا 
العالـــم اآلخر

لطفية الدليمي

ينتمي السواد األعظم من 

املتطرفني في فرنسا إلى شريحة 

عمرية واحدة، تتراوح بني مرحلة 

ما قبل املراهقة (15 سنة) وما 

بعدها بقليل (25 سنة) ومن 

النادر أن تتجاوز أعمار بعضهم 

الثالثني عاما

* تخطيط: ساي رسحان

* تخطيط: ساي رسحان

املقال ينشر باالتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية J
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الثقافي
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الثقافي

} األصوليـــة ظاهرة تاريخية وعالمية، تكمن 
جذورها المعرفية في تماهي األصل والهوية، 
لدى األفراد والجماعات. ولفكرة األصل ثالثة 
مصادر رئيســـة متواشـــجة، ويغذي بعضها 
بعضـــًا، هـــي العـــرق واألســـطورة والوهم، 
وال ســـيما وهم مركزية اإلنســـان في الكون، 
ومركزيـــة الجماعـــة النســـلية علـــى كوكـــب 
األرض، فمـــا من جماعة نســـلية، عشـــيرة أو 
قبيلة، إال ولديها اعتقاد راسخ في وعيها وال 
وعيها بأنها تحتل مركز األرض (المنبسطة)، 
وتمتاز وحدها بصلتها المباشـــرة بالسماء، 
وكل مـــن يعيشـــون خـــارج حدودهـــا وخلف 
أفقهـــا المعرفي واإلدراكي دونها منزلة، وأقل 
منها شأنًا، فال يبلغون شأوها، وال يتمتعون 
بمزاياهـــا، فهـــي نســـيج وحدهـــا وفريـــدة 

عصرها.
وال تزال البشـــرية كلها أو بعضها تضمر 
أصولهـــا العرقية، وتعيد إنتاج أســـاطيرها 
وأوهامها، وتنتج أســـاطير وأوهامًا جديدة 
و“حديثـــة“. ومـــن أحـــدث هـــذه األســـاطير 
واألوهام األساطير القومية وأوهام السيادة 
والشـــرعية، التـــي تنطـــوي خطاباتهـــا على 
أصوليـــة قد تبلغ حـــد العنصريـــة، وتتغذى 
من الالوعـــي الجمعي، الذي يختزن معطيات 

ماضيها ”الطبيعي“.
بهذه المعانـــي تكون األصوليـــة ممكنة، 
دومـــًا فـــي المجتمعـــات الكبيـــرة أو الكلية 
والمجتمعات الصغيرة (communities)، التي 
لم تحقق ما ُيرمـــز إليه بالثورة الكوبرنيكية، 
علـــى صعيد المعرفـــة والفكـــر والثقافة، أي 
المجتمعات والجماعات التي لم تتغير زاوية 
نظرهـــا إلى الكـــون والعالم، وإلى اإلنســـان 
عامة والمـــرأة خاصة، ولم ينتقـــل مركز ثقل 
المعرفة لديها من الســـماء إلـــى األرض، وال 
تـــزال أســـطورة الخلـــق التوراتيـــة وما قبل 
التوراتية حية في نمـــاذج تفكيرها وإدراكها 
لها وعملها وعالقاتها بتجليات ماهيتها  وتمثُّ
اإلنســـانية، أي بمن يتشـــاركن ويتشـــاركون 
معهـــا في الطبيعة اإلنســـانية، ســـواء كانت 
هذه المجتمعات تقليديـــة أم ”حديثة“، تدين 
أم  بالبوذيـــة  أم  بالمســـيحية  أم  باإلســـالم 

بالكونفوشية.. أم غيرها.
ومـــن ثمة، فإن األصوليـــة ال تقتصر على 
األصولية الدينية، وهذه األخيرة على سوئها 
ووحشيتها، ليست أســـوأ مظاهر األصولية، 
واألصولية اإلسالمية، الســـنية أو الشيعية، 
ليســـت أســـوأ مظاهر األصولية الدينية، إال 
ه، واإلعالم  إذا سلمنا رؤوسنا لإلعالم الموجَّ
موجه دومًا، بغاياته أو ”رسالته“، على األقل، 
عالوة علـــى مصادر تمويله وأهداف ممّوليه. 
الحيـــاد فكـــرة مثالية ومقولـــة أيديولوجية، 
االســـتقالل  وبخـــالف  الالمبـــاالة،  بخـــالف 

الذاتي، بالمعنى الكانتي.

لقد اقترح الدكتور العظمة بعض المعايير 
التي تســـاعد على رصد الظواهر األصولية، 
وتساعد في تعريف األصولية، مثل ”الحق في 
حكم الناس وتسيير حاضرهم ومستقبلهم“، 
نوافقه عليها جميعًا. وعّرف األصولية بقوله 
”لقد اكتســـبت هذه اللفظـــة معنًى اصطالحيًا 
يشـــير إلى أشـــخاص أو جماعات أو أمزجة 
وأهـــواء تنطـــوي علـــى مفارقـــات تاريخية 
وتســـتند إليها، وُتســـّلم ببدايـــات وتفترض 
بدايـــات كاملـــة وناجزة (في معظـــم األحيان 
على نحو خيالـــي) لجماعية معينة، أي األمة 
فـــي كال المعنيين: األمـــة الوطنية والجماعة 
الدينية (اشتراك في المعنى يقود إلى غموض 
عام وتشـــوش أو ازدواجية فـــي العربية) أو 
الطائفة أو أّي شـــيء ُيتخـــذ على أنه جماعة 
طبيعية ما قبل سياسية. تتم مناقضة صورة 
هـــذا العصـــر الذهبي بصورة حاضر فاســـد 
منحـــط جاهلي. وأخيـــرًا، إن القيام بمحاولة 
إلعـــادة تكوين الحاضر علـــى صورة العصر 
الذهبي واســـتئناف البدء هو السمة المميزة 

لهذه األصولية“.
وال نوافقـــه فـــي قولـــه ”تكمـــن المفارقة 
التاريخيـــة فـــي افتراض أّنه يمكـــن الرجوع 
بالزمـــان إلى الـــوراء، وأّن التغّير الذي حدث 
علـــى امتـــداد أكثر من ألف ســـنة هو وهم أو 
على األقل قابـــل للرد وللدحرجة إلى الوراء“، 
إذ ال نعتقـــد أن األصولييـــن بلهـــاء يعتقدون 
بإمـــكان العـــودة بالزمـــن أو دحرجتـــه إلى 
الـــوراء. يتعلـــق األمر فـــي اعتقادنـــا بالمثل 
األعلى األخالقي، الـــذي تّتخذه هذه الجماعة 
األصوليـــة أو تلك أوًال، وباأليديولوجية التي 
تتبناها ثانيًا، وبإرادة السلطة ثالثًا. والطابع 
السلفي لجميع األصوليات، في أيامنا، يعني 
النكـــوص عن التمدن واالنتقـــام من الحداثة، 
القترانهما بتفاوت اجتماعي صارخ، وآليات 
ظالمـــة لالصطفـــاء االجتماعـــي والتهميش 

الثقافي والسياســـي، وســـيطرة شـــبه تامة 
على الجســـد االجتماعي، هنا وهناك، لجعله 
منضبطًا أشد ما يكون االنضباط، وقد بلغت 
هـــذه الســـيطرة ذروتها فـــي النظـــم النازية 
والفاشية والستالينية وفي التسلطية عندنا 
وعند غيرنا، ما يستوجب نقد التمدن المبتور 
والحداثـــة الناقصـــة، ال نقـــد ضحاياهمـــا، 

فالنجاح والتقدم يستحقان النقد أيضًا.
يقول العظمة نفســـه: تقتصر مالحظاتي 
علـــى التطـــورات التـــي جـــرت فـــي القـــرن 
المنصـــرم، وهـــي ترتبـــط بشـــكل ملمـــوس 
باتجاهـــات الحداثة، وخاصـــة صعود طبقة 
جديدة مـــن األنتلجنســـيا الحضريـــة، التي 
اســـتمّدت بعض مادتها البشرية من األرياف 
أيضـــًا على صـــورة غير مســـبوقة تاريخيًا، 
وهذا التطـــّور األخير تّم في ســـتينات القرن 
العشـــرين. أمـــا مالحظتي حـــول الهوامش، 
فهي مرتبطة بالعقديـــن أو الثالثة الماضية، 
حيث عملت فيها الهوامش وكأنها مجّردة عن 
المكان: إنها موجـــودة فيزيائيًا على أطراف 
المـــدن، بيـــد أنها غيـــر منخرطة فـــي المدن 
التي تغيرت معالمها على نحو ســـريع جدًا؛ 
تتظاهر الضواحي الهامشـــية والعشـــوائّية 
بإعادة إنتاج العالقـــات االجتماعية لمناطق 
المنشـــأ، ولكـــن فـــي ظـــل ظـــروف مختلفة، 
وبالتالي بأســـاليب وطرق جديدة. هكذا، فإّن 
قطاع منطقة الطبالة خارج دمشق ليس مجرد 
استنســـاخ للقرى المسيحية في حوران. كما 
أّن تلـــة عليا فـــي المزة [مزة-جبل] ليســـت 
مجـــرد قرية تـــم نقلها مـــن جبـــل العلويين. 
فيشـــير بذلك إلى ”العوامل المادية، سياسيا 
واقتصاديـــا واجتماعيا، فضال عن الشـــروط 
المحلية والتغيرات السياسية الدولية، وأثره 
هذه العوامل مجتمعـــة في تحويل األصولية 
من شرطها «الهامشـــّي» إلى فضاء «المركز»، 
الفضـــاء الـــذي تعيـــش األصولية فـــي كنفه 

اليوم؟ ويتساءل كيف يمكن لمخلوقات عدمّية 
أصولّية نبتت في جغرافية الالمكان أْن تحوز 

على المكان كله؟
لعّل المســـألة تتعّلق بالعدالـــة ومدخلها 
اإلنســـانية  بالكرامـــة  المتبـــادل  االعتـــراف 
والجـــدارة واالســـتحقاق، قبـــل الديمقراطية 
ومـــن أجلها. فـــال نعتقـــد أن األصولية التي 
قصدها العظمة (األصولية اإلســـالمية عامة 
والداعشـــية منها خاصة) قد تحّولت بالفعل 
من شرطها الهامشي إلى فضاء ”المركز“، أو 
أنها نبتت من الالمـــكان وحازت على المكان 
كله. صحيح أنها احتلـــت، ولكنها احتلت ما 
كان هامشًا أساسًا، ذلك ألن أصولية ”المركز“ 
أمرُّ وأدهى. وما دام الحديث يدور حول سوريا، 
بة للســـلطة وأيديولوجيتها  فاألصولية المركَّ
القومية وسياساتها الوحشية، كانت وال تزال 
من أبرز شـــروط إمكان األصولية اإلسالمية، 
وشروط اندفاعها على النحو الذي نرى. فقد 
قت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان معظم  وثَّ
الجرائم التي ارتكبتها الســـلطة والجماعات 
المقاتلـــة األخرى في خالل الحـــرب الدائرة، 
وبّينـــت أن نســـبة الجرائـــم التـــي ارتكبتها 
السلطة والميليشـــيات التابعة لها والمقاتلة 
إلـــى جانبها تـــراوح بيـــن 91 و98 بالمئة من 
مجمـــوع الجرائم الموثقة، وهذا ما لم يلتفت 

إليه العظمة إال لمامًا.
وإلى ذلك نستهجن اعتبار اإلسالم مشكلة 
عالمية ونْســـب اإلرهاب إليه، ال إلى جماعات 
اإلســـالم السياســـي، بعضها أو كلهـــا. كما 
نستهجن نْســـَبه إلى أي دين آخر، واعتباره 
نابعًا من النصوص التأسيســـية لهذا الدين 
أو ذاك،، وتحميـــل الديـــن وزر الجرائم التي 
يقترفهـــا مســـلمون أو مســـيحيون أو يهود 
أو غيـــر ذلك، ونســـتغرب قوله ”بـــدًال من أن 
يكون اإلسالم، كما يحلو للبعض أن يتصور، 
بلســـمًا للعالم، وحًال لمشـــاكله جمعيًا، نجد 

أنفسنا اليوم وبعد عقدين من الغلّو والتمدد 
العالمييـــن في وضع أضحـــت فيه الكثير من 
ممارســـات وتصورات هذا الدين مشاكل في 
كل مكان، إنه مشـــكلة للمســـلمين ولآلخرين، 
وبالفعـــل خطـــر فـــي كل مـــكان، وهـــو األمر 
الذي يتطلب، بشـــكل واضـــح وواضح جدًا، 
وفيما يتجـــاوز الخطابية والـــكالم العاطفي 
والحماســـي االعتـــذاري والتبريـــري، تدخًال 
جماعيًا“. وال ندري ما نوع التدخل الجماعي 
الـــذي يتهدد  المطلـــوب لدرء هـــذا ”الخطر“ 

المسلمين أنفسهم وبقية العالم.
ونجادل في قوله ”ليس هناك مسلمون قبل 
عصر الحداثة أو اإلصالح اإلســـالمي (الذي 
يماثل البروتســـتانتية في نقاطها األساسية) 
قد ســـعوا إلى اســـتمداد نظام سياســـي من 
القـــرآن“. ونرى أن اســـتدراكه بأن ”نصوصًا 
من القرآن قد استخدمت دومًا للجدال في كل 

أنواع المســـائل، وإلضفاء الشـــرعية 
على هذه الحجة أو تلك في السياســـة 

العرب والحداثة والصعود األصولي

أقالم عربية تساجل المفكر عزيز العظمة

في األصولية وشروط صعودها

حوار مع أفكار عزيز العظمة

-

سجال

جادالكريم الجباعي
ت

وفي غير السياســـة“ ال ينفي حكمه القطعي 
السابق، ويثير إشـــكالية الفرق بين النظام 
السياسي ونظام الحكم، إذ األول هو صورة 
الحياة العامة أو النوعية للمجتمع المعني، 
صورة سياســـية وقانونيـــة وأخالقية، أما 
الثاني، أي نظام الحكـــم فهو الطريقة التي 
تدار بها الشؤون العامة والمبادئ النظرية 
والعمليـــة التي تقـــوم عليها هـــذه اإلدارة. 
ونجادل أيضًا في أن ”أول من قام بذلك، أي 
باســـتالل نظرية سياسية ونموذج سياسي 
من القرآن بشـــكل منهجي كان سيد قطب“، 
إذ يـــرى بعضهم أن ســـيد قطـــب تأثر بكل 
مـــن المـــودودي، والندوي، وال نـــرى وجهًا 
للمقارنة بين ســـيد قطب واألسقف بوسويه 
Bossuet (المتوّفـــى عام 1704)، ”واعظ الملك 
لويـــس الرابع عشـــر، وبانـــي نظرية الحق 
اإللهـــي للملـــوك انطالقًا مـــن األناجيل في 
عصر اإلصالح الكاثوليكي“، ألن سيد قطب 
كان مناهضًا للويس الرابع عشر المصري، 
جمـــال عبدالناصر، وقد كان عبدالناصر في 
نظر أغلبية المصريين وأغلبية العرب، بمن 
فيهم المثقفون، ”شعبًا في رجل“، على نحو 
مـــا ُوصف لويس الرابع عشـــر، ومن وصفه 
هو بوسيه، على ما أظن. وإلى ذلك كان سيد 
قطب منّظر ما ســـماه ”الدولـــة المدنية“، إذ 
رأى أن دولة الرسول، ثم الخالفة اإلسالمية 
لم تكـــن دولة دينيـــة، ولم يتجـــاوز مفهوم 
الشـــورى، الـــذي يعتبـــره كثيرون أســـاس 

”الديمقراطية في اإلسالم“.
واألكثر مدعاة لالســـتهجان قول العظمة 
بصيغـــة تقريرية قطعية ”إّن العديد من هذه 
الجماعات، أي المافيات وعصابات التهريب 
واالتجـــار بالمخدرات (ورّبما كلها)، بما في 
ذلك الجماعات اإلســـالمية، لهـــا أو كان لها 
اتصـــال مع الـ ”ســـي آي إيه“، أو على األقل 
بعض األجهزة الســـرية األخرى التي عملت 
بمثابة داعم أساســـي ولوجيستي لها. لكل 
فاعليـــات هذه الجماعات أســـس اقتصادّية 
واضحة وأساسية“. وينم استدراكه (وربما 
كلهـــا) و(أو علـــى األقـــل بعـــض اإلجهـــزة 
الســـرية..) علـــى الظـــن والتخميـــن، وهما 
ظن وتخمين شـــائعان، يرقيان لدى كثيرين 
إلـــى اليقين، ويتصالن بما يســـمى ”نظرية 
المؤامرة“. وهـــذا ال ينفي تقاطع المصالح، 
وال ينفـــي احتمـــال أن يكون مـــا ذهب إليه 
العظمة صحيحًا وواقعيـــًا، ولكن االحتمال 
يظـــل احتماًال والظن يظل ظنـــًا حتى ُيقطع 
باليقين. ولعله من التعسف سلك الجماعات 
اإلســـالمية في ســـلك المافيات والعصابات 
التـــي تتاجـــر بالمخـــدرات أو األلمـــاس أو 
غيرها، مع أن بعض الجماعات اإلســـالمية 
يمكن أن تقوم بذلك وبما هو أسوأ منه ولكن 
الفـــروق الجوهرية بين جماعات اإلســـالم 
السياســـي وبين الجماعات غير الرســـمية 
وغيـــر القانونيـــة التـــي وصفهـــا العظمة 
تجعل المقارنة تعسفية، وال تساعد في فهم 

الجماعات اإلسالمية فضًال عن تفهمها.
وال تتســـق أطروحة الالمكان التي حدد 
بهـــا العظمة هويـــة الجماعـــات الجهادية، 
ومنهـــا داعش، مـــع الزوجيـــن المفهوميين 
والمركز/ الرسمي/الالرســـمي  المتقابلين: 

الهامـــش. الالرســـمي والهامـــش مكانـــان 
أو زمكانـــان أيضـــًا، بـــل أمكنـــة، ونفضـــل 
مجاالت، لها بناها المعمارية (الهندســـية) 
وخصائصها االجتماعيـــة والثقافية، ولعل 
وصـــف بعض هـــذه األمكنة بالعشـــوائيات 
بالغ الحصافة، فهي مرايا الرســـمي ومرايا 
المركـــز، وتحمـــل إمـــكان خلخلة الرســـمي 

والمركز وتغييرهما أو تقويضهما. 
نشـــير إلى أن المعارضة السورية، التي 
تصـــف نفســـها بالعلمانيـــة والديمقراطية 
تنتمـــي إلـــى مجـــال الالرســـمي ومجـــال 
الالرســـمي،  مـــن  فهمنـــا  إذا  الهامشـــي، 
الالقانونـــي أو غيـــر المرّخـــص لـــه وغير 
الُمشـــهر والمعترف به رســـميًا. ال نتعامل 
مع هـــذه األطروحة ســـجاليًا، بـــل نريد أن 
نشـــير إلى واقعـــة عيانية، هي أقـــرب إلى 
المفارقـــة، نعني تحويـــل العقيدة إلى وطن 
ـــل يـــراد للوطـــن الواقعـــي أن يكون  متخيَّ
مثلـــه، بل أن يكـــون هو هو. لقد اســـتوطن 
التحريـــر  عقيـــدة  الشـــتات  فلســـطينيو 
والنضـــال أو الجهـــاد فـــي ســـبيله، فغدت 
العقيـــدة مكانـــًا ذا مدى عالمـــي، تتصادى 
فيه أصوات القادة والمناضلين والمثقفين 
مثلما  المؤسسات.  وأنشـــطة  والسياسيين 
اســـتوطن األمميون البروليتاريون العقيدة 
اللينينية أو الماوية، ومثلما  الماركســـية – 
تســـتوطن الجماعات اإلســـالمية ”اإلسالم“ 
على اعتباره رسالة إلى البشر كافة. العقائد 
ترســـم خرائط أيضـــًا، خرائـــط ديمغرافية 

وجيوسياسية.

كاتب من سوريا

نستهجن اعتبار اإلسالم مشكلة 

عاملية ونْسب اإلرهاب إليه، ال 

إلى جماعات اإلسالم السياسي، 

بعضها أو كلها. كما نستهجن 

ه إلى أي دين آخر، واعتباره 
َ
نْسب

نابعًا من النصوص التأسيسية 

لهذا الدين أو ذاك

 أرجأ العظمة الحديث 
َ

ال ندري لم

عن األيديولوجيا، ثم أحجم عنه، 

إذ األصولية منظومة أو نظيمة 

أيديولوجية أو ال تكون. وهذا 

سر من أسرار نشوئها في املدن 

والحواضر

الجماعات النصية

عنف النخب المأزومة والجمهور المأزوم

} قـــدم العزيز عزيز العظمـــة بعقل تاريخي 
حصيـــف فـــي حـــوار مـــع الجديـــد تحليًال 
للظاهـــرة األصوليـــة بوصفهـــا ظاهرة ذات 
أساس اقتصادي عالمي تماثل الحركات غير 
األصولية في عالم غير إســـالمي في سلوكها 

الهادف إلى الثروة.
لقد أعاد لي الحوار السؤال عن الحركات 
األصوليـــة اإلســـالمية مرة أخـــرى ولكن في 
صيغـــة جديدة: لمـــاذا يكون اإلســـالم دائمًا 
أساســـًا أيديولوجيًا لحركات عنفية غاضبة 

على الواقع المعيش؟
فالتفســـير االقتصـــادوي، والبحـــث عن 
األســـاس المـــادي، والوقوف عن هامشـــية 
القوى التي أنتجتها الرأسمالية المتعولمة، 

كل هذا ال يجيب عن السؤال الذي طرحنا.
مـــا هـــذه الســـرعة العجيبة فـــي انتقال 
اإلســـالم مـــن ديـــن شـــعبي – ثقافـــي إلـــى 

أيديولوجيا سياسية، وحركات عنفية؟
ولماذا لـــم تأخذ االحتجاجـــات العنفية 
التي ترتد إلى أســـبابها المادية صورة غير 

إسالموية؟
وعنـــدي أنـــه دون النظـــر إلـــى البنيـــة 
الثقافيـــة – الجهاديـــة والذاكـــرة التاريخية 
التـــي يتوارثهـــا جمهـــور ما قبـــل الحداثة 
بهذه الســـرعة في اغتراب عـــن روح العصر 
الرأسمالي وبســـببه ال يكون فهم لألصولية 
اإلســـالمية في صورتها الراهنة أو السابقة 

عليها.
أجل كيف اســـتطاع رجل دين شيعي قدم 
مـــن إيران إلى لبنان أن يجـــر وراءه الطائفة 
الشـــيعية حاضنة األيديولوجيـــات القومية 
والشـــيوعية وينتهي بها األمـــر ألن يصبح 
حـــزب اللـــه هو الحـــزب الذي يقـــود وعيها 

وسلوكها؟
كيف تأّتى أن تحطم األحزاب الشيعية في 
العراق التعايش باســـتعارات دينية سرعان 

ما تحولت إلى مصدر لسلوك عنفي؟
كيـــف انتقـــل جزء من الســـنة إلـــى عالم 
اســـتعادة فردوس الخالفة المفقود بواسطة 
داعش وما شـــابهها في بالد العرب وبعض 

بالد اإلسالم اآلسيوية واألفريقية؟
هذه الجماعات األصوليـــة هي جماعات 
نصية قبل كل شـــيء، كان يكفي للخطاب في 
ظل أزمـــة أو مأزق تاريخـــي أن يتحول إلى 

سلطة وسلطة آمرة.
تقول فرضيتي: إن اإلسالم السياسي في 
صورته الجهادية – العنفية هو األيديولوجيا 
المطابقة للمأزق التاريخي الذي تشـــعر فيه 
نخبة هي باألســـاس أيديولوجية وتعبر عنه 

بالخطاب فتجر وراءها جمهورًا مأزومًا.
لن أعـــود إلـــى التاريخ البعيـــد، بل إلى 
التاريـــخ القريب جدًا، ففي مصر الســـادات 
الذي راح يحطم دولة الرعاية عبر ما ســـّمي 
باالنفتـــاح، وانحـــدار جزء مهم مـــن الفئات 
الوســـطى إلى الفئات الفقيـــرة، مع معاهدة 
ســـالم مع عدو، وصـــل المجتمـــع المصري 
إلى حالة المأزق فظهرت الحركات الجهادية 
التي قتلت الســـادات والتي ظل نظام مبارك 
يقاومها بعنف مطلق إلى أن اســـتقر له األمر 
بعـــد قبضـــة حديدية اســـتمرت حتى خلعه، 
ولكن ما إن عادت مصر إلى المأزق التاريخي 
بعد االنقالب على ثورة الساحات حتى عادت 

األصولية الجهادية مرة أخرى.
وقـــس علـــى ذلك مـــا جرى ويجـــري في 
سوريا، فمن قلب اإلخوان المسلمين، الحزب 
السياســـي الذي كان ظهوره طبيعيًا، نشأت 
الحركة العنفية الجهادية، الطليعة المقاتلة، 
كنتيجـــة للمـــأزق التاريخي الســـوري الذي 
صنعه حكم حافظ األســـد الدكتاتوري، وكما 

فعـــل نظام مبـــارك فعل نظام األســـد وقضى 
على الحركة األصولية العنفية، التي سرعان 
ما ظهرت على نحو أشد بانهيار كلّية هيمنة 
الســـلطة على مجتمع قاده الوارث إلى أعقد 
المآزق التاريخية التي مرت بها سوريا منذ 

استقاللها.
وحيـــن وصـــل المـــأزق الجزائـــري إلى 
الحد األقصى بعد إلغـــاء نتائج االنتخابات 
التشريعية التي فازت بها الجبهة اإلسالمية 

تحولت الجبهة إلى حركة مسلحة عنفية.
وليـــس تدميـــر بـــوش للعراق وتســـليم 
األحـــزاب الطائفية الشـــيعية الحكم بكل ما 
تنطوي عليه من فســـاد وثأر بدائي عنفي إال 

المأزق الذي أنتج داعش.
إلـــى  اإلســـالم  يتحـــول  لمـــاذا  واآلن 
أيديولوجيـــا عنفيـــة كتعبيـــر عـــن المأزق 
التاريخـــي؟ إن األمر مرتبـــط بثالثة عناصر 
حاضـــرة في اإلســـالم كإمكانيـــات: الجهاد، 
التشـــريع، الذاكرة الجمعية. وهذه العناصر 
ليســـت حاضرة في أّي خطاب آخر. ثم إنها 
عناصر مجتمعـــة دون النظر إلى ما هو أول 
ومـــا هو ثـــاٍن، وفـــي ترابـــط ال ينفصم كما 

سنرى.
الجهـــاد في اإلســـالم، بمعـــزل عن تنوع 
الفهم له، هو القتال في سبيل الله، كيف صار 
القتال في سبيل السلطة والخالص األرضي 

قتاًال في سبيل الله؟
إن الثقافـــة المتكونـــة على فكرة شـــرع 
الله الموجودة فـــي النص القرآني والنبوي 
والفقهي والمنســـية فـــي معمعـــان الحياة 
العاديـــة الســـعيدة ســـرعان مـــا تســـتيقظ 
فـــي شـــروط المـــأزق التاريخـــي بوصفهـــا 
أيديولوجيا خالصيـــة تعّززها ذاكرة ال تني 
تتراكم في المدرســـة والجامع واألسرة على 
نحو مســـتمر، وعندها يصير الجهاد وسيلة 

األيديولوجيـــا الدينيـــة الخالصية ويضفي 
معنـــى كبيرًا عليها مما يســـمح باســـتعادة 
الموت في ســـبيل تحقيق شرع الله، فالموت 
في سبيل شرع الله هو حياة أخرى سعيدة، 

إن األموات ”أحياء عند ربهم يرزقون“.
تقدم الطليعـــة الدينية الخالصية خطابًا 
مألوفًا وبســـيطًا جـــدًا وحاضـــرًا في وعي 
العامـــة، فتكـــون االســـتجابة لـــه بـــال جهد 
وبـــال عنـــاء تفكير. فجنـــد الله وحـــزب الله 
وأنصار الله وما يشـــابهها من أسماء تحمل 

المضامين ذاتها أسماء سريعة اإلغراء.
لـــم يعـــد الخـــالص األرضـــي قائما في 
فشـــل  علـــى  دللـــت  التـــي  األرض  األرض، 
المخّلصيـــن الدنيويين، بل في خطاب يحمل 
معنـــى الخلـــود لمن ُيقتـــل في ســـبيل الله، 

ليحقق حاكمية الله على األرض.
حيـــن كان المخّلص عبدالناصر في ذروة 
حضـــوره كمخّلـــص أرضي وكانـــت الناس 
مازالت تنطوي علـــى آمال كبيرة في تحقيق 
شـــعاراتها العظيمة لم يكن للخالص اإللهي 
اإلخوانـــي والتحريـــري حتى في أســـاليبه 
الســـلمية مكانـــة لـــدى العامـــة والجمهور، 
وبالعكـــس حيـــن انهزم الخـــالص األرضي 
ووصـــل المجتمـــع إلـــى المـــأزق التاريخي 
اســـتيقظ الخـــالص اإللهـــي اإلســـالمي في 

صورته العنفية.
وعندي إن إهمـــال الثقافة المتكونة عبر 
قـــرون في فهم األصوليـــة الراهنة يجعل من 
وعينا بهـــا فقيرًا، فالهويـــة الدينية النائمة 
التـــي اســـتيقظت علـــى أصـــوات قذائـــف 
األميركي علـــى بغداد وقذائـــف النظام على 
المدن والقرى الســـورية وهكـــذا، في أماكن 
أخـــرى من بلدان العرب، ما كان لها أن تظهر 
إال بوصفهـــا هويـــة مقاتلة مســـلحة بمعنى 

مقدس.

والحق يجب أن نميز بين األهداف الخفية 
للنخبة المؤسسة للجهاد العنفي والمصالح 
األرضيـــة التي تتكـــون عبر الممارســـة من 
جهة والجمهور العام الذي يمشي وراء هذه 
النخبة مضحيًا من أجـــل أهداف هو مقتنع 

بها حتى ولو كانت أوهامًا من جهة ثانية.
وهنـــا يبـــرز الوعي ال بوصفه انعكاســـًا 
ميكانيكيـــًا للواقـــع األرضـــي وإنما بوصفه 
فاعـــًال خطيرًا في إعادة تشـــكيل األرض في 
عملية نكـــوص تاريخي يشـــكل بديًال ألحّط 
أشكال الحكم الدكتاتوري في النصف الثاني 
مـــن القـــرن العشـــرين وحتـــى اآلن. لتكتمل 
دائـــرة المـــأزق التاريخي الـــذي يحتاج إلى 
استعادة حيوية الفئات الوسطى ذات الوعي 

التاريخي المتجاوز.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

تنشر املقاالت باالتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على املوقع األلكتروني -

أحمد برقاوي

في هذا امللف تنشــــــر "العرب"  خمس مقاالت ســــــجالية لعدد من األقالم 
العربية حاور أصحابها من مواقع ومشارب متعددة األفكار التي طرحها 
املفكر عزيز العظمة في العدد احلادي عشر من مجلة "اجلديد" ومتحورت 
حول القضايا املتفرعة من صدام األصولية واحلداثة، ومســــــألة "الصعود 

األصولي" في املجتمعات العربية . 
فــــــي مطلع عامها الثاني تواصل "اجلديد" مــــــع هذا امللف ما بدأته مع 
عددها األول من محاورات فكرية وسجال بني كّتاب ومفّكرين عرب ومفكر 
ضيف حتاوره وتضعه في مقعد املساءلة الفكرية واألدبية واألخالقية حول 
طبيعة تشاكله مع قضايا عصره وطبيعة انشغاله باملجريات الكبرى التي 

يشهدها العرب ثقافة واجتماعا . 

املقاالت املنشــــــورة هنا تتحاور وتنتقد وتالحظ وتستخلص انطالقا من 
األفــــــكار التي طرحها املفكر عزيز العظمة في العدد املاضي من "اجلديد" 
ــــــه بـ"الصعود  ــــــة وما اصطلح علي ــــــي األصولية واحلداث بصدد موضوعت

األصولي" في العالم العربي . 
ــــــز العظمــــــة قد أثار  فــــــي حواره مع اجلديد الســــــؤال حول  وكان عزي
ما يبدو له  شــــــكال جديدا من اإلســــــالم الراديكالي مــــــا برح يطغى على 
الســــــاحات العربية، ويلوث أيضا حتى بعضا من الفكر اإلسالمي السمح 
واملنفتح، من خالل ما يطرحه من تشدد غير مسبوق وصل حدود التزمت 

الكامل املؤسس على القراءة احلرفية للقرآن.
ــــــز العظمة في احلوار معــــــه بالتنبؤ شــــــبه اليقيني بالغد،  ويغامــــــر عزي

انطالقا من قراءته للحروب املتعددة، األهلية منها وغير األهلّية، التي تدور 
في املشرق العربي، ليخلص إلى أنه من غير املرجح أْن تكون هذه احلروب 
ــــــرة القريبة القادمة.  ــــــرة، أو أْن يظهر حتّســــــن أو اســــــتقرار في الفت قصي
ــــــي، وتفاقم العمليات اجلارية  واألســــــوأ في رايه هو تقوية الوضع األصول
على األرض، في نهاية املطاف، فإن النتيجة ســــــتعتمد على الفائزين. إذا 

كان هناك فائزون. 
فماذا يرى مساجلو عزيز العظمة؟

ــــــى انها تترك الباب مفتوحا ملزيد من  ننوه إلى أن "اجلديد" أشــــــارت إل
املساجلني، وللمفكر العظمة للرد على منتقديه . 

* قلم التحرير

عزيز العظمة: االنفجار األصولي

إن اإلسالم السياسي في 

صورته الجهادية – العنفية هو 

األيديولوجيا املطابقة للمأزق 

التاريخي الذي تشعر فيه نخبة 

هي باألساس أيديولوجية وتعبر 

عنه بالخطاب فتجر وراءها جمهورًا 

مأزومًا

الحق يجب أن نميز بني األهداف 

الخفية للنخبة املؤسسة للجهاد 

العنفي واملصالح األرضية التي 

تتكون عبر املمارسة من جهة 

والجمهور العام الذي يمشي وراء 

هذه النخبة مضحيًا من أجل أهداف 

هو مقتنع بها حتى ولو كانت 

أوهامًا
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} بدايــــة أشــــكر ”الجديد“ وأســــرة تحريرها 
على هذه الفرصة  للحوار مع المفكر السوري 
المخضــــرم عزيــــز العظمة الذي اســــتضافته 
المجلة في ملفها المكرس للبحث في إشكالية 
”تحرير العقل“ والذي اســــتهلته بالحوار معه 
في مشــــكلة ”األصوليــــة والحداثــــة وانفجار 
وقد اســــتهلته المجلة بمقدمة  المجتمعــــات“ 
تعريفية بالعظمة وانشغاالته الفكرية ”بقراءة 
الحركات اإلســــالمية ونقدهــــا“. وهي معضلة 
بالغة األهمية والخطورة باتت تشغلنا جميعا، 
وإذا كان من الصحيح القول إن أهمية مسألة 
من المســــائل تكمن في ذلــــك الوقيد االنفعالي 
المستعر بشأنها فمن المؤكد أن سؤال  تحرير 
العقــــل العربي لم يعد من قبيل الترف الفكري 
والتأمل الفلسفي؛ بل بات ينطوي على أهمية 
حيوية وضرورة وجوديــــة لحياة مجتمعاتنا 

العربية في مأساتها الكارثية الراهنة.
ربما كان هــــذا الحوار الخصيب قد المس 
الجــــرح النازف وفّتــــح أفاقًا مغايــــرة للرؤية 
المتبصــــرة لمــــا آل إليه وضعنا هنــــا واآلن. 
وهــــذا مــــا حفزني لقــــراءة الحوار بحماســــة 
واهتمام ووجدت في نفســــي الرغبة للتداخل 
مع ما طرحه األستاذ عزيز العظمة من قضايا 
إشكالية بالغة الحساســــية تحفز إلى المزيد 
من القــــراءة والنقاش والنقــــد والتقييم الذي 
تســــتحقه. فما الــــذي قاله األســــتاذ عزيز في 

حواره؟
المشــــكلة المحوريــــة التي اســــتدعت هذا  

الحوار هي:  
كيــــف يمكــــن قــــراءة وتفســــير المشــــهد 
العربي الراهن بما يعيشــــه من أحداث دامية 
وحــــروب مســــتعرة وما الذي يفســــر انبعاث 
هذه الموجة الكاســــحة من خطابات الهويات 
األصولية التي أخذت تشــــيع في المجتمعات 
العربيــــة اإلســــالمية اليوم علــــى نحو خطير 
ومثير للحيرة والفــــزع؟ حروب دينية طائفية 
عشــــائرية جهوية سياسية مســــتعرة في كل 
مكان (مســــيحية، قبطية، إســــالمية في مصر. 
وشــــيعية، سنيه مســــيحية، عربية كردية، في 
العراق وسوريا. ومســــيحية، شيعية، سنية، 
درزيــــة، فــــي لبنــــان. وزيديــــه، حوثيــــة، اثنا 
عشرية، ســــنية، ســــلفية، عشــــائرية، جهوية 
فــــي اليمن، ولغويــــة أثنية عربيــــة، أمازيغية 
بربريــــة إســــالمية فــــي الجزائر، ومســــيحية 
إســــالمية، جهوية في الســــودان، وعشائرية 
طائفيــــة مناطقية في ليبيا.. الــــخ) يحتدم كل 
هذا في فضاء ثقافي نفســــي مشــــحون بعنف 
مــــادي ورمزي، وهســــتيريا عصابية جماعية 
عدائية شديدة التحريض واالنفجار( دواعش 
روافض، نواصب خوارج، مجوسية، صفوية، 
قاعــــدة، أنصــــار الشــــريعة، شــــيعية، حــــزب 
اللــــه، أنصار اللــــه، داعش والنصــــرة.. إلخ). 
والســــؤال الملح هنــــا واآلن هو ما الذي جعل 
هذا التنــــوع الهوياتي فــــي المجتمع العربي 
اإلســــالمي يتحول إلى شر مســــتطير، بينما 
هو فــــي مجتمعات كثيرة أخــــرى مصدر قوة 
ودليــــل صحة وعافية كما هو الحال في الهند 
والصين وروســــيا وأميركا وأثيوبيا وغيرها 
من الدول التي تضم طيفا واسعا من الهويات 
(ديانــــات، أقليــــات، أعــــراق، إثنيــــات، لغات، 
طوائــــف، ملل، نحل، ومذاهــــب وما ال يعد وال 

يحصى من الجماعات الثقافية المتنوعة).
تضّمن  الحوار (15) سؤاال مبتدئًا بسؤال 

عن ”الصعود األصولي“ ومنتهيًا بســــؤال عن 
”اليمين الديني األميركــــي“ ولمقتضيات هذه 
المقاربة ســــوف نحاول النظر إلى الحوار في 
بعديه النظري المنهجي والوصفي الواقعي.

أوال: على الصعيد النظري المنهجي:
 ربما كانت المشــــكلة المنهجية في صميم 
العلــــوم االجتماعيــــة واإلنســــانية تكمــــن في 
ذلــــك االلتبــــاس القائم بين الرائــــي وما يراه، 
بيــــن الذات التــــي ترى وموضــــوع الرؤية، إذ 
أنــــه من الصعب الفصل بيــــن الذات الراصدة 
والهابتــــوس الخــــاص بهــــا. والســــؤال هو 
”كيف يمكننــــا إنجاز خطاب إبســــتيمولوجي 
فــــي موضــــوع سيوســــولوجي دائــــم الحركة 
والتحــــول والتغيــــر والتبــــدل، شــــأن جميع 
الظواهــــر االجتماعية؟“ إذ أن الباحث في هذا 
الحال يكون جزءا من الظاهرة المراد بحثها، 
بما تمارســــه من تأثير مباشر أو غير مباشر 
فــــي حياته وحياة جميع أفراد مجتمعه، ”تلك 
الحياة التي نمنحها تســــعة أعشار من وقتنا 
الذي نعيشــــه في عالمنا الواقعي المعيشــــي 
الفــــوري، بــــال مــــاض وال مســــتقبل،  والتي 
تشكل فعًال عصب الجســــد االجتماعي برمته 
أي ”الحيــــاة بــــال مزايا“ التي يســــميها عالم 

االجتماع جلبر دوران ”بالجو الخانق“.
في هذا الســــياق يمكــــن النظر إلى مقاربة 
األســــتاذ عزيز العظمة إذ جاءت إجاباته على 
أسئلة المجلة تحت ضغط األحداث المشتعلة 
في ســــوريا والعراق ولم يســــتطع التحرر من 
آثارها الحســــية وآثارهــــا االنفعالية، وبقدر 
مــــا يتعاظم الجــــزع الذي تحدثــــه ظاهرة من 
الظواهــــر يبــــدو معهــــا المرء أقل قــــدرة على 
مالحظتها بشكل صحيح والتفكير فيها بشكل 
موضوعي وإعداد الطــــرق المالئمة لوصفها 
ومراقبتها وتفسيرها وفهمها وتوقع مآالتها 
بقدر من التجرد والموضوعية بما يؤّمن حّدا 
أدنى من الصدق واألمانة والنزاهة واإلنصاف 

في معرفة الحقيقة وفهمها.
وهذا ما بدا واضحًا من تفســــيره لظاهرة 
والتنظيمــــات  الدينيــــة  األصوليــــة  صعــــود 
اإلرهابية مثــــل داعش وأخواتها مســــتخدما 
جملة من المصطلحات واألفــــكار التي تعمي 
وال تضــــيء منهــــا مصطلح (الالمــــكان) الذي 
حــــاول اســــتعماله أداة منهجية في تفســــير 
ظاهرة الحركات األصولية بقوله ”ليست هذه 
الحركة مجرد جيوب مّتصلة فحســــب، ُأخذت 
غالبــــًا بالعنوة، بل هي تنشــــأ مــــن الالمكان 
وتصــــدر عنه، هــــذا رغم أنها حينما تتشــــكل 
تقــــوم ببناء عالقــــات محلية، وهــــي عالقات، 
بحكم طبيعة األشــــياء، هشــــة وغير مستقرة؛ 
وهــــذا يعود، ليــــس أقلــــه، بســــبب أّن هؤالء 
الدواعش آتــــون من الالمكان“ غير أنه لم يقل 
لنا ماذا يعني بهــــذا (الالمكان) وعلى األغلب 
أنه يقصد به من خــــارج التاريخ كما أظن! أو 
من خــــارج الحياة بمعنى أن الفكرة اآلتية من 
خارج  الحياة ال تستطيع أن تنتج حتى فكرة 
موتهــــا وفي هــــذا تكمن  خطورتها. بحســــب 

روجيس دوبريه. 
لكنه ما يلبث أن يتناقض مع نفسه حينما 
يذهب إلى القول ”وجود المنظمات ذات البنى 
التحتيــــة الكبيــــرة التي تســــاعدها وتقويها 
وتشــــّد مــــن أزرهــــا مجموعــــات متنوعة من 
الجهات الفاعلة، المحلية والعربية والدولية“ 
وفــــي هــــذا تأكيــــد قاطــــع لتجــــذر المنظمات 
األصولية فــــي البني التقليديــــة للمجتمعات 
العربيــــة اإلســــالمية أليس هذا هــــو المعنى 
المقصــــود بـ(البنى التحتيــــة الكبيرة)؟ وهذا 
يتناقــــض تناقضًا صارخًا مــــع فكرة الالمكان 

التي يرددها األستاذ عزيز كثيرًا حتى وهو في 
الســــياق المقارن من ذلك زعمه اآلنف ”بالرغم 
من قدوم هذه الجيوش الخاصة من الالمكان، 
فــــي العالم العربــــي كما أيضًا فــــي الوس أو 
الكونغــــو أو كولومبيــــا، فإنهــــا قــــد نجحت 
بدرجات متفاوتة في االســــتمرار والدفاع عن 
أليست  الجيوب والمناطق التي استقطعتها“ 
هــــذه اإلحداثيات التي يذكرهــــا أماكن تحمل 
أســــماء محددة ؟ فضال عــــن أن المقارنة التي 
عقدها هنا بين الحركات اإلرهابية اإلسالمية 
وغيرها في بلدان أخرى ليســــت ممكنة البتة 
بســــبب اختالف السياقات التاريخية التي لم 

يعرها اهتماما لألسف الشديد.
وهــــو إذ يخلــــط بيــــن كلمــــات (األصولية 
والتطــــرف والجهــــاد واإلرهــــاب والحــــركات 
اإلسالمية أو ما أسماه بـ(اإلسالمية) القادمة 
من الالمكان سرعان ما يتناقض مع هذا القول 
في مكان آخر بقوله ”ارتبطت اإلسالمية بشكل 
عام مع أشــــكال معينة من العمليات التربوية 
وهذه، كما قلت سابقًا، من منتجات التحديث“ 
وال أعلم عن أي تحديث يتحدث األستاذ هنا؟!

ويمكن تتبع الكم الهائــــل من التناقضات 
المنهجية والشــــكلية التي حفلت بها إجابات 
األستاذ عزيز من ذلك قوله ”تعتزل الجماعات 
الجهادية البشر وتعزل نفسها، حاوية خليطًا 
كبيرًا من ’المهاجرين والغرباء‘، من القفقاس 
وبريطانيا وماليزيا جنبًا إلى جنب مع المال 
ص10. كيف يكن أن يستقيم هذا  من الخارج“ 
القــــول المتناقض في ذاته الذي يقول (تعتزل 
الجماعات الجهادية البشــــر وتعزل نفســــها) 
وينتهــــي بأن هذه الجماعــــات تحوي (خليطًا 
كبيرًا من ’المهاجرين والغرباء‘، من القفقاس 
وبريطانيــــا وماليزيا..) أليس هــــذا (الخليط 
الكبير) الذي تحويه الجماعات هم من البشــــر 

أيضا يا أســــتاذنا الجليل وهــــذا ينفي القول 
بالعزلة واالعتزال منطقيًا؟!

الرؤيـــة  وتبريـــر  تأصيـــل  ســـبيل  وفـــي 
المنهجية واألفق النظري الذي اعتمده السيد 
عزيز العظمة في تفســـير موضوعات الحوار 
ذهـــب إلى أنه ينتهج لغة جديـــدة بقوله ”إننا 
بحاجة إلى لغة جديدة طالما أننا نتعامل اآلن 
مـــع ظواهر جديـــدة، ظواهر اعتبـــرت وكأنها 
ال تســـتحق النظـــر، وكأنها مجـــّرد انحرافات 
عـــن الســـوّية، مثل فشـــل الدولـــة، والفاعلين 
السياســـيين واالجتماعييـــن خـــارج نطـــاق 
الدولة.. وبالتالي استعصاؤها على المسارات 
التحليلّية المعتـــادة والمبتناة على افتراض 
التنظيم والتمأسس الرســـمّيين: ظواهر مثل 
عصابات المخدرات في كولومبيا أو الجيوش 
الميليشـــياوّية في وسط أفريقيا“ وهذا قول ال 
يّتسق مع حقائق المعرفة والخبرة المتراكمة 
في الدراســـات االجتماعية واإلنســـانية التي 
دأبت علـــى معالجة تلك المشـــكالت منذ زمن 
طويـــل وأنتجـــت سلســـلة غنيـــة مـــن الكتب 
والبحـــوث والدراســـات منهـــا علـــى ســـبيل 
المثـــال ال الحصـــر كتابات روجيـــس دوبريه 
”نقـــد العقل السياســـي“  وكتابات الفرنســـي  
”الدولـــة والمجتمـــع فـــي الغـــرب واإلســـالم 
وروجيه كايوا ”اإلنسان  والدولة المستوردة“ 
والمقدس“، وداريو ششايغان ”أوهام الهوية“، 
بـــارت آالن  ”الهوية والتمثيـــل“، وفريد بارت 
”بناء الهوية“، وجان فرانســـو بايـــار ”أوهام 
الهويـــة“، وجـــون جوزيف ”اللغـــة والهوية“، 
وأمارتيا  التواصلية“،  ”الهويـــة  وهابرمانس 
صن ”الهوية والعنف“، ورينيه جيرار ”العنف 
المقـــدس“، وتيد روبـــرت غير ”لمـــاذا يتمرد 
البشـــر؟“، وجون إهنبـــرغ ”المجتمع المدني، 
التاريخ النقدي للفكرة“، ودانيال هيرفيه ليجية 

وجان بـــول ويـــالم ”سوســـيولوجيا الدين“، 
هاوارد ج. وياردا ”المجتمع المدني ”النموذج 
األميركي والتنمية في العالم الثالث“،  ودنيس 
كوش ”مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية“، 
وبينديكت أندرســـون ”الجماعات المتخيلة“، 
وجون هيلز واخرون ”االستبعاد االجتماعي: 
محاولة للفهم“، وكلود دوبار ”أزمة الهويات“، 
وجيـــل دولـــوز ”االختـــالف والتكـــرار“، وآدم 
كوبـــر ”الثقافـــة: التفســـير األنثروبولوجي“، 
ومحمـــد عابـــد الجابـــري ”مســـألة الهويـــة: 
العروبة واإلســـالم والغرب“، وصالح الطائي 
”نحن واآلخر والهوية“، وكتابات أحمد نســـيم 
برقاوي في ”الدولة وفي العرب واأليديولوجيا 
”هرطقات“،  طرابيشـــي  وجـــورج  والتاريخ“، 
وتوفيق مدينـــي ”المجتمع المدنـــي والدولة 
السياســـية في الوطن العربي“، وحسن حنفي 
”الهويـــة: مفاهيـــم ثقافية“، وفتحـــي التريكي 
”اســـتراتيجيات الهويـــة“، وأدونيس ”الهوية 
غير المكتملة“، وعلي حمدان ”إشكالية الهوية 
العرب“،  األســـتراليون  ”سلســـلة  واالنتماء“، 
وشـــريف يونـــس ”ســـؤال الهـــوي: الهويـــة 
العربيـــة في ظـــل العولمة“، وحســـن الصفار 
”الطائفيـــة بيـــن الديـــن والسياســـة“، وكتاب 
”الطائفيـــة والتســـامح والعدالـــة االنتقالية“، 
وفالح عبـــد الجبار“في المشـــكلة الطائفية“، 
ومايـــكل أنجلوياكوبوتشـــي ”أعـــداء الحوار 
أســـباب الالتســـامح ومظاهـــره“، وســـكوت 
هيبـــارد في كتاب ”السياســـة الدينية والدول 
العلمانيـــة: مصر والهنـــد والواليات المتحدة 
األميركية“،وغير ذلك من سلســـلة الدراســـات 
الهويـــة  بقضايـــا  المتصلـــة  واإلصـــدارات 

المجتمع  والسياسة.

* كاتب من اليمن

عزيز العظمة اضطراب الواقع وتشوش التفكير

اإلسالم والمسلمون وصعود الظاهرة األصولية

صائد األفكار في الجحيم

تفكيك أهوال اإلرهاب وفتح األسئلة المغلقة

سجال

} أكثر التحليالت بشأن المتطرف ”الداعشي“ 
إثارة وســـحرًا، ما خلص إليـــه المفكر عزيز 
العظمـــة، في حواره مع مجلة ”الجديد“، بأنه 
كائن قادم من الالمـــكان، ربما من حيث فكرة 
السياســـي“، أقصد  االنتمـــاء ”الجغرافـــي – 
الحدود السياسية، فإن المتطرف بكل العالم 
قادم مـــن الالمـــكان، وإن كانت الفكـــرة بأنه 
كمتطرف إســـالمي جاء من الالمـــكان وربما 
يســـير إلـــى الالمـــكان، فهنا يتوجـــب علينا 
التريـــث قليـــًال، فمن خاض تجربـــة االعتقال 
مع اإلسالميين في ســـجون النظام السوري، 
يعرف حق المعرفة بأنهم ولدوا بيننا جسدا 

وروحا ولكن المجتمع المرهق تخلص منهم 
بأن همشـــهم وتركهم على حـــواف االهتمام، 
فخلقـــوا لهـــم مظلوميتهـــم التي اســـتحالت 
حقدًا شـــحن الخطط ألجل االنتقام، انتقام لم 
يوفـــر أبناء جلدتهم في مرحلـــة من المراحل 
ونموذج الرقة ودير الزور الســـوريتين يشهد 
على هذا الحال، فليس كل األمراء في التنظيم 

من المهاجرين.
الالمـــكان الذي فهمته مـــن التجربة ومن 
التلميحـــات التـــي خـــاض بهـــا العظمة في 
إشـــاراته السياســـية القصيرة جدا، ليس إال 
مكانًا معروفـــًا جيدًا لنا ومدرك المعالم ولكن 
التواطـــؤ العام أراد له أن يبقى طي الكتمان، 
وبالعـــودة قليـــال إلى الواقعيـــن االقتصادي 
واالجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها 
اليوم التنظيمات المتطرفة، وبالذات الجزيرة 

الســـورية، أي الرقـــة وديـــر الزور، فســـنجد 
باألرقـــام أن هاتين المحافظتيـــن األغنى في 
ســـوريا لكونهما الســـلة الغذائية والنفطية 
والموارد البشرية وفي األخيرة تكمن الكارثة، 
فبيئـــة أكثر من 70 بالمئة من أبنائها شـــباب 
ويتركون بال تعليم، والمؤشـــرات تظهر 114 
نقطة ســـكانية في دير الزور تتـــراوح األمية 
فيها بيـــن 25 و99 بالمئة، من أصل 131 نقطة 

سكانية هي كل المحافظة.
والدهشة تكتمل بمعدالت األمية في الرقة 
وبالـــذات في الفئـــة العمرية فوق 15 ســـنة، 
فنجـــد أن 394 نقطة ســـكانية مـــن أصل 422 
نقطة تتراوح نســـبة األمية فيهـــا ما بين 25 
و100 بالمئة، وفي الرقة ســـت نقاط ســـكانية 
كان الفقـــر فيها 100 بالمئة والنســـبة العامة 
للفقـــر تصـــل إلى أكثـــر مـــن 60 بالمئة وهذا 

الحال قريب جدا إلى دير الزور، وهذه األرقام 
من دراسة أشـــرفت عليها مؤسســـات دولية 

بالتعاون مع القصر الرئاسي السوري.
وهـــذه الدراســـة نفســـها تؤكد تـــرك تلك 
الجغرافية بال تنمية وال حتى فرصة التعبير 
عن الـــرأي وبهذه كغيرهم من أبناء ســـوريا، 
فكيـــف لهم أن يســـتقبلوا تنظيـــم الدولة أو 
غيره من التنظيمات التي جاءت من الالمكان 
المشـــترك بينهم؟ الالمكان هنا ما أفهمه يوم 
كنـــت يافعًا، ولم أجـــد ال برواية أبي وال أمي 
وال معلمي عن الخلق فهما لســـبب وجودي، 
فخرجـــت من عالمهم إلى مـــكان ال أدركه كليا 
وإلى اليوم لم تكتمل معالمه، مكان بحثت فيه 
عن أمثالي ورفاق دربي ووجدت القليل منهم 
ومازالت قرون استشعاري فعالة وتبحث عن 
المزيد مـــن الرفقة الممكنة، الالمكان لشـــاب 

لكم أود أن أخبرك يا سيدي

{الالمكان} ليس إال مكانا تواطأوا على إخفائه

جابر بكر

قاسم المحبشي

} ينطلق ليس من الســــهولِة بمكاٍن مواجهة 
ــــوري عزيــــز العظمة  حوار البروفيســــور السُّ
القــــراءة  أّن  ذلــــك   ،(11 ع  الجديــــد،  (مجلــــة 
التاريخية التي ينتهجها وتتأّسس بموجبها 
، ال تكتفــــي بمالحقِة  خرائــــط القراءة وتمتــــدُّ
ــــش اإلرهــــاب اإلســــالموي وإنمــــا، وفي  توحُّ
الوقــــت ذاته، تطارد نظائره فــــي المجتمعات 
األخرى؛ وذلك في ســــياٍق مكّثٍف من تحليالت 
سوســــيو ــــــ ثقافية مســــنودة برشــــقاٍت من 
المعلومــــات االقتصاديــــة وحزمــــة العالئــــق 
العائمة والمضمرة التي تربط هذه الجماعات 
بمراكــــز المال الرســــمي والالرســــمي؛ لتغدو 
معهــــا ظاهــــرة الجماعات اإلرهابيــــة، وتحت 
وطــــأة اســــتراتيجيات المقاربــــة التاريخيــــة 
الصارمة برؤيٍة واضحــــٍة ولغٍة جديدٍة، حدثًا 
تاريخيــــًا يتنــــّزل في ســــياق أحــــداث العالم 
عمومًا بشــــكل عــــاٍم وأحداث العالــــم العربي 
بشــــكٍل خاٍص. وتقتنص بداهة البروفيســــور 
عزيز األسئلة المغلقة للمحاور ليوّسعها عبر 
ربط أهــــوال اإلرهاب باألهــــوال التي ارتكبها 
النظــــام الســــوري، فالمحــــاور ـوكمــــا يظهر 
للقــــارئ من أســــئلته ـ يبّئر الحــــوار في ثيمِة 
إرهاب الجماعات األصولية فحســــب وجعلها 
مســــؤولًة وحدهــــا عــــن الجحيم الــــذي ابتلع 
وما يــــزال يبتلــــع الفضاء الســــوري بتغييب 
المســــؤولية المباشــــرة ــ ربما عن غير قصد 
منه ــ إلجرام النظام بترتيب مشــــهد الجحيم 
ــــة المشــــاركة الفّعالة فيه؛  وإشــــعاله ومن ثمَّ
فاألصوليــــة الجهادية ـ والحقُّ يقال ــ تقابلها 
أصوليــــٌة علمانيٌة مشــــّوهٌة يّدعيهــــا النظام، 
كشــــفت أحداث ســــوريا أنها أشــــدُّ هــــوًال في 
جرائمهــــا وتدميرها مــــن األصولية الجهادية 
عبــــر تعاضٍد بين اّدعاء علماني كاذٍب ظاهٍري 
وبنية طائفيٍة (تتجاوز الفضاء الســــوري إلى 
لبنان والعراق وإيران وأفغانســــتان)، بنية ما 
قبل تاريخية لم تخرج من ماضيها أصًال. ومن 
هنا يكتشــــف القارئ أن ثمة مساحة مسكوت 
عنها في أســــئلة المحــــاور ذاتها بخصوص 

أهوال النظام السوري!
يقطــــع عزيز العظمة مــــع توجهات ما بعد 
الحداثــــة النكوصيــــة، كمــــا يصفهــــا، عندما 
ينّحي جانبًا ســــؤال المحاور الذي يستدعي 
إلى حّيــــز الحــــوار قولتي هايدغــــر ”إله فقط 
بإمكانه إنقاذنــــا اآلن“ وبول دانهار ”الربُّ قد 
عاد إلى الشــــرق األوســــط“، وإذ َيِصُم حضور 
هايدغر بالشــــؤم فــــي بداية الحضــــور؛ فإنه 
يرفــــض تمامًا قولة دانهار بعــــودة الدين إلى 
ـ ثقافي للشــــرق األوسط؛  الفضاء السوســــيوـ 
ومن هنا يموضع ظاهرة األصولية في سياق 
تاريخي تتعالق فيه هذه الجماعات األصولية 
مع المصالح المادية في ســــياق عالمي. ولكن 
ما يسترعي االنتباه هنا هو الَهيكلة الجديدة 
ش  مها في توصيــــف انفجار التوحُّ التــــي يقدِّ
مصطلــــح  اســــتقدام  خــــالل  مــــن  اإلرهابــــي 
”الالمــــكان“، وبهــــذا الصدد يقــــول ”الالمكان 
بمعنى نبذ المنشــــأ وإعادة تشــــكيل الذات ثم 
الالمــــكان، أي المكان الخيالــــي واالفتراضي 
(دابــــق، الشــــام، القســــطنطينية، روميــــة في 
خطــــاب داعش)، على نحو يضارع هذه الذات 
الجديــــدة. والالمكان بمعنــــى الخروج عن كل 
األزمنــــة التاريخية والخــــروج عليها“. وربما 
يمّثل تشــــكيل داعش اإلرهابي مثاًال ســــاطعًا 
على اشــــتغال مفهوم “ الالمكان“ في تأسيس 
كينونــــة هذا التنظيم وانتشــــاره الســــرطاني 
األفقــــي، ليس في ســــوريا والعراق فحســــب، 
وإنما تفخيخ الفضاء العالمي على شســــاعته 
بهذه الكينونة ــــــ الكابوس/الرعب (األحداث 
األخيرة في فرنســــا وأميركا)، وذلك عبر تدفُّق 
اإلرهابيين من أمكنة مختلفة ــ وقد باتت (ال ـ 
أمكنة) إلى مكان مستقر(سوريا، العراق) وقد 
غدا في حوزة ”الالمكان“، كما لو أنَّ الكينونة 
اإلرهابيــــة ـ وهي كذلك فعــــًال وواقعًا ـ ال عمل 
لديها ســــوى إخراج المكان إلى الالمكان ومن 

ثّم إخراجــــه من التاريخ ذاتــــه، أقصد المكان 
ــــــ التاريخ أي العمــــران من حيــــث العالقات 
والثقافة والكينونة. ولكن السؤال: ماذا بشأن 
فــــي هيكلة إرهاب  نجاعة أفهــــوم ”الالمكان“ 
ظام األسدي  ”الدولة“ وتوصيفه؟ ألم يعتمد النَّ
علــــى قوى بهيمية (الشــــبيحة) وميليشــــيات 
شــــيعية (لبنانية وعراقية) والحرس الثوري 
اإليرانــــي ثــــم التقنيــــة الروســــية فــــي أعتى 
ــــرة مؤخــــرًا؛ ليجــــري تدمير  أشــــكالها المدمِّ
المــــكان بوصفــــه ذاكرًة وتاريخــــًا وكائنًا، أي 
بمعنى الدفع باألمكنــــة الحضارية ذاتها إلى 
الالمكان وخارج التاريــــخ؟ بيد أّن عزيز وفي 
حمأة االحتفاء بالمصطلــــح الجديد يدع هذه 

المساحة نهبًا للمسكوت عنه!
الجماعــــات  تفريــــخ  و/أو  اســــتمرار  إن 
الــــذي  الالمــــكان“  ـ  في“مــــكان  الجهاديــــة 
تقطنه وتشــــغله يتعلق بالحاضنة الشــــعبية، 
ر هــــذا الحضن الذي  فوجودهــــا يرتهــــن بتوفُّ
وممارسة  واتســــاعها  باســــتمرارها  يســــمح 
توحشــــها وتغّولها، هذه النقطة المهمة تقود 
البروفيســــور عزيز إلى نتيجة تفتح مســــاحًة 
من االختــــالف معه، يقول في حــــواره “ إنني 
أذكــــر كل هذا ألقول إّن داعش ليس لديها على 
نحو كبير بيئة حاضنة بقدر ما لديها بيئة غير 
ممانعــــة وفي بعض األحيان متواطئة“. ورغم 
إيراده أسباب اقتصادية وعنفية مقنعة سادت 
الفضــــاءات الريفية في ســــوريا للخروج بهذا 
اللي تتضاءل  المآل من القول؛ فــــإن الحقل الدَّ
فيــــه االختالفات بيــــن المفهومــــات المذكورة 
مــــن حيــــث المعنى: حاضنــــة، غيــــر ممانعة، 
متواطئــــة، فالعوامــــل االقتصاديــــة والعنفية 
ال تفــــي بتأويــــل القبول الشــــعبي مــــن عدمه 
لداعــــش وأخواتها، ومن هنا يطلُّ الرأســــمال 
الرمزي للمجتمعات (قضايا الهوية، الموقف 
مــــن اآلخر، البنيــــة الثقافية،.. إلــــخ) بقوٍة في 
هذا الســــياق الذي يرّحلــــه العظمة من مجال 
التفسير السوسيولوجي. وهنا تمكن اإلشارة 
إلــــى أن الموقــــف المتأرجح للكتلة البشــــرية 
العربية (أو الشــــوايا بلغة عزيز العظمة) في 
الجزيرة (شــــمال شــــرق ســــوريا) من النظام 
والحــــراك الثوري والدواعــــش، فقد ظلت هذه 
الكتلــــة نهبًا لقلق االختيار، وإذا نحينا جانبًا 
جــــزءًا ضئيًال مــــن ذوي االتجــــاه الديني من 
أفرادها الذين شــــاركوا فــــي الحراك؛ فإن هذه 
الكتلة لم تحســــم اختيارهــــا وظلت في النهار 

مع النظام وفي الليل مع داعش.
يقّدم عزيز العظمة مقاربًة عميقًة لألصولية 
الدينيــــة في العالم العربي من خالل تحديدها 
كوصي األهوائيِّ الذي َيِحنُّ إلى  بنوٍع مــــن النُّ
بدايــــاٍت كاملــــٍة وناجزٍة (عصر النبــــي عادًة) 
وغالبًا ما يجري ”مناقضة صورة هذا العصر 
الذهبي بصورِة حاضٍر فاســــٍد منحٍط“؛ وهذا 
ــــل العــــودة بالمجتمعات  النكــــوص الذي يمثِّ
نحــــو تاريــــٍخ مــــاٍض أو الخروج من ســــياق 
ذ باإلقامة في ”الــــالـ تاريخ“  التاريــــخ والتلــــذُّ
ولكن تحت طائلة العنــــف، هذا التجلي للفكر 

النكوصي واألصولي بنشــــوئه وانفجار عنفه 
يجد مرجعيته األساسية في القراءة الحرفية 
للقرآن التي دّشــــنها رشــــيد رضا، حيث تقوم 
هذه القراءة علــــى إزاحة التآويــــل المحتملة 
للخطــــاب القرآنــــي لحســــاب الفهــــم الحرفي 
وتجفيف الممكنات الداللية للســــياق النصي 

ثم انسداد اآلفاق بين النص والتاريخ.
ـــــ وعكــــس ما مضــــت فيه  هــــذا االتجــــاهـ 
إصالحية محمد عبده ــ هو الذي أتاح تفريخ 
األصوليــــة وســــمح لها بــــأن ترفع مــــن نفير 
صعودهــــا في العالــــم العربي. وهنا يكشــــف 
عزيز العظمة الجــــذور والجذامير التي تبيح 
للعنــــف أن يرتبــــط بالخطــــاب؛ فالعنف أصٌل 
في الخطــــاب الديني الذي يــــالزم أي كيانات 
يمكن أن تســــعى إلى تأسيسه هذه الجماعات 
”إن قــــرآن العنف والحق والتقويم شــــأن قديم 
ِقَدم األديان التوحيدية، وفي رســــائل وِعظات 
القّديس أوغســــطين بيانــــات بالغة الفصاحة 
على ذلك وحولــــه“. وإذا تجاوزنا َحدَّ االتفاق 
مــــع العظمة في هذا الشــــأن؛ فإنــــه في الوقت 
ذاتــــه يتغاضى عن بعٍد أساســــيٍّ في تفســــير 
”الصعــــود األصولــــى“ وتفريــــخ الجماعــــات 
الجهادية (في ســــوريا) من خــــالل القفز على 
الممارســــات اإلرهابية للدولــــة وتغييبها من 
السياق التفسيري؛ فالمرء ال يحتاج إلى جهد 
كبير لمالحظــــة الصعود األصولي في مناطق 
األكثرية الســــنية بعــــد أن ُتركت هــــذه حقوًال 
مكشــــوفة للموت المجاني الذي مارسته قوى 
الســــلطة مدعومة بميليشــــياٍت تتغــــّذى على 
ثارات الحســــين وزينب واالستغراق في حقٍد 
تاريخــــيٍّ ال مبرر له. وهذا يعني أن الكثير من 
علــــوِّ نفير الصعود األصولــــي لم يكن إال أمرًا 
طارئًا وبفعل سياسات التطييف التي أجادها 

نظام بشار األسد.

* كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

الرسوم للفنان بطرس المعري

خالد حسين

الالمكان الذي فهمته من التجربة 

ومن التلميحات التي خاض بها 

العظمة في إشاراته السياسية 

القصيرة جدا، ليس إال مكانًا 

معروفًا جيدًا لنا ومدرك املعالم 

ولكن التواطؤ العام أراد له أن 

يبقى طي الكتمان 

لكم أود يا سيدي الكريم أن 

أخبرك وكل من حمل معك ثقل 

عاملنا وبحث عن حلول نظرية 

وفكرية ملا نحن فيه، لكم أوّد أن 

أقول، بأنكم تشاركون بالخطيئة 

يا سيدي، نحن لسنا إال أبناء 

فترات مشوهة من تاريخ هذا 

املكان

يقطع عزيز العظمة مع توجهات 

ما بعد الحداثة النكوصية، كما 

يصفها، عندما ينّحي جانبًا سؤال 

املحاور الذي يستدعي إلى حيز 

الحوار قولتي هايدغر {إله فقط 

بإمكانه إنقاذنا اآلن} وبول دانهار 

 قد عاد إلى الشرق األوسط}
ّ

{الرب

فاملرء ال يحتاج إلى جهد كبير 

ملالحظة الصعود األصولي في 

مناطق األكثرية السنية بعد 

أن تركت هذه حقوال مكشوفة 

للموت املجاني الذي مارسته قوى 

السلطة مدعومة بميليشيات 

تتغذى على ثارات الحسني وزينب 

واالستغراق في حقد تاريخيٍّ ال 

مبرر له

تنشر املقاالت باالتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على املوقع األلكتروني m

مـــن جيـــل الثمانينـــات هو كل شـــيء وكل 
الخالص، كيف لـــه وهو الالديني أن ينادي 
من شـــرفات ســـجن صيدنايا ”اللـــه موالنا 
ليســـتفز عناصـــر الجيش  وال مولـــى لكم“ 
السوري والمخابرات التي كانت تسعى عام 
2008 لحل أزمة االســـتعصاء في تلك البقعة 
الجغرافية من الالمكان، ذاك الســـجن الذي 
نســـيه الســـوريون بغالبهم كما نسوا يوما 
تدمـــر والمـــزة وغيرها الكثير مـــن الفروع، 
ربما خوفا وربما تواطؤا مع السفاح، كيف 
لمـــن دخـــل تلـــك الدهاليز أن يخـــرج اليوم 
ليقول بأنه ينتمـــي إلى هذا المكان أو ذاك؟ 
إلى هذا المجتمع أو ذاك؟ فنحن ال نشبههم 
وال نعـــرف كنههـــم وال نـــدرك ألمهـــم، فإن 
استحالوا متطرفين ال يمكن لنا لومهم فقط 

ورمي كل الخطايا على أكتافهم.
لكـــم أوّد يـــا ســـيدي الكريـــم أن أخبرك 
وكل مـــن حمل معك ثقـــل عالمنا وبحث عن 
حلـــول نظريـــة وفكريـــة لما نحن فيـــه، لكم 
أوّد أن أقول، بأنكم تشـــاركون بالخطيئة يا 
سيدي، نحن لســـنا إال أبناء فترات مشوهة 
مـــن تاريخ هـــذا المكان، كيف لنـــا أن نقبل 
فكرة بـــأن الطفل الصغير في بالد تبعد عنا 
أربع ساعات بالطائرة، يحظى بكل االهتمام 
والعنايـــة والتعليـــم الالزم وأن لـــه أبوين 
طيبيـــن يعطونـــه كل الوقت الـــالزم ليكون 
جزءا من حياتهم، ومعلٌم يدرك بأنه مستقبل 
بالده لذا يعطيه من روحه، كيف لنا أن نراه 
اليوم عبر العالم الصغير الذي خلقته ثورة 
االتصاالت ونبقـــى بعالمنـــا المكاني هذا؟ 
كيف لنـــا أال ننتفض أقلها على المســـتوى 
النفســـي والداخلي ونرمي بكل ما يقال من 
فكر وفلسفة تحاول أن تعالج ما تظنون أنه 
مصابنـــا؟ وأنتم بكثير مـــن األحيان تقفون 
بعيدا عن جغرافيا أنفســـنا وُتنّظرون عنها 
وحولها. اليوم يا ســـادة نحتـــاج إلى مفكر 
يدخل عقولنـــا وعقول أولئـــك الالمكانيين 
ويفهم لمـــاذا وكيف حصل كل هذا؟ فاليقين 
اليوم يؤكد أن اإلنســـان كائن يحب الحياة، 
كيف اســـتحال إلى انتحاري يقتـــل لُيقتل؟ 
وتســـأله لماذا فيقول لك هي الشهادة؟ هذا 
طريق اللـــه، والســـبيل األقرب إليـــه، كيف 

استحال هكذا وكيف نسترده؟
الحقيقـــة أني ربمـــا أجد فرصـــة طيبة 
ألقول كل ما يخطر بذهني وأذهان العشرات 
من جيلي، بعض الشـــبان الذين يبذلون إلى 
اليـــوم جهدا كبيرا وأنا معهم، لنحافظ على 
القليـــل من العقل فـــي عالـــم الالعقل الذي 
نحيـــاه، كي ال نكون بيئـــة غير ممانعة وفي 
بعـــض األحيـــان متواطئة مـــع داعش على 
ســـبيل المثال ال الحصر، وأن نبقى قادرين 
على العمل والكتابة وتحليل وتفنيد شـــعار 
”اإلســـالم هو الحل“ والوقوف أمام جماعات 
اإلخوان المسلمين قبل غيرهم، لكونهم بيئة 
حاضنة للتطرف من خالل سعيهم وشغلهم 
الدائم على عملية تســـييس اإلسالم وخلق 
حالة من األحقية في الحكم والسلطة للمسلم 
لكونه مســـلما فقط، ومن ثـــم أحقية الحكم 
لإلخوانـــي فقـــط، وهكذا حتـــى وصلنا إلى 
الداعشي صاحب الحق في الموت والحياة 
وليس الحكم السياســـي فقـــط، وباتت كلمة 
مسلم بل بات اسمي ذو الطبيعة اإلسالمية 
يمثـــل رعبا للغرب وبات هـــو هويتي قبلت 
أم رفضت فأنا اليوم أصّنف مســـلما وربما 
متطرفا حتـــى أثبت العكـــس، حالة االتهام 
هذه ال يمكن أن تبقى إلى األبد، فإما أن أقبل 
التهمـــة وأتماها فيهـــا وأخوض في المكان 
مشترك مع من أنسب إليهم خطأ، أو أحافظ 
على مقاومتي وصبري، وهذا األخير يستمد 
طاقته مـــن الفكـــر النظيف ومقـــدرة أمثال 
العظمة وغيره مـــن المفكرين والكتاب على 

تحليل المواقف وشرحها وخلق البدائل.
البدائـــل هنـــا، ال أقصد بهـــا طبعا دينا 
جديـــدا أو فكرا أيديولوجيـــا يصل بنا إلى 
تجربة شـــبيهة بالماركســـية الدينية، ولكن 
البديـــل هنا أن نملك أو نطرح بوابات الحل 
ال أن نقف أمامها عاجزين فإن أنتم يا سيدي 
كنتم تشـــيرون إلى المشكلة فقط دون طرح 
الحلول غير الحلول اإلقصائية التي وافقت 
عليهـــا أنـــت يومًا بحـــق اإلســـالميين ولو 
بطريقة غير مباشـــرة، فاليـــوم مثال نعاني 
كارثـــة داخـــل المجتمـــع الســـوري الالجئ 
فـــي تركيا حيث تنتشـــر المـــدارس الدينية 
بنســـبة 99 بالمئة والتـــي تديرها جماعات 
اإلخوان والمقّربة منهـــا، ولكن الحقيقة أن 
ال بديل حقيقيا لهذه المدارس، كيف للحركة 
المدنيـــة الســـورية التـــي ما زالـــت ترفض 
العمل الميداني بشكل مباشر وتحافظ على 
مقعدها التنظيري فـــي ذاك القصر العاجي 
البعيـــد، أن تأتـــي بعد أعوام وتقـــول ”تبا 
فقد خربوا المجتمع السوري  لإلسالميين“ 
مـــن خـــالل التربيـــة اإلســـالمية المتطرفة 
وخلقوا من األطفال السوريين بيئة خصبة 

للتنظيمات المتطرفة.

أحـــاول ككل مرة أّطلـــع فيها على حزمة 
أفـــكار تعجبنـــي وتثير خيالـــي، أن أحّكها 
بالواقـــع واألرض ومنهـــا أعيـــد فهـــم تلك 
الحزمـــة أو تركها لعدم قدرتهـــا على إدراك 
الواقع بصـــورة كلية، أو اســـتخدام أجزاء 
منها ومن غيرها إلعـــادة بناء صورة كاملة 
لبنية الواقع ومتعلقاتـــه ُتعين على هضمه 
بهـــدف تفكيكه الحقا، ومن هنـــا كانت فكرة 
الالمـــكان بمثابـــة البوابـــة لفهـــم الهبوط 
الكابوســـي للتنظيم العالمـــي اليوم والذي 
أحال أحالم الكوكب مجازر متتالية وصورا 
دموية كارثية، ولكن الالمكان ال بد من ربطه 
بالمـــكان األصيل، وهنا أخالـــف قليال فكرة 
بأن ”ما حدث في شـــرق سوريا في األشهر 
األخيـــرة كان تمامـــا غير متوقـــع ومن غير 
المرجح على اإلطالق: هكذا، فقد أصبح غير 
المحتمل ومـــا كان عصّيًا على التصور، من 

يوم إلى آخر، أمرًا واقعًا“.
بالطبع تصـــور داعش على حالها اليوم 
كان غير وارد حتى بذهن أكثر مخرجي أفالم 
الرعـــب خياًال، ولكن عدم التنبؤ بها أي عدم 
المقدرة على استشـــراف فكرة نمو التطرف 
بهذه المنطقـــة وبكل الشـــرق عمومًا، فهنا 
يمكـــن القول بأن هذه الفكـــرة قاصرة قليًال 
وغير ملّمة بالحقائق بشكل كامل، واإلشارة 
إلـــى أن داعش مجرد عمـــل مخابراتي حيك 
في الالمكان ومن ثمة ســـقط بالمظالت غير 
دقيق كليًا، وأن المجتمع بيئة ال تمانع فيها 
ظلم قليل للمجتمع نفســـه، فالمجتمع قاوم 
قليال ولكنه بعمق قلبه هو ابن ذاك الالمكان 
ومســـتعد للتماهـــي معـــه في حـــال توافق 
مـــع بعض التفاصيل الصغير بنفســـه، بأن 
يعطيه بعض الســـلطة وبعض المقدرة على 
إثبات الذات، وهذا ما أشـــار له العظمة في 

الحديث عن العشائر العائدة إلى الحياة.
ونبقـــى فـــي الواقـــع قليال، مـــع تحليل 
تجربـــة الجنـــود األطفـــال، فخـــالل عملي 
على فيلـــم وثائقي بهذا الســـياق، أخبرني 
أحد الخبراء النفســـيين بأن فكرة التجنيد 
لليافعين سهلة لدرجة أن التنظيمات هذه ال 
تحتاج لمن يســـتقطب هؤالء األطفال بشكل 
منظم، بل هم من ينجذبون لهذه التنظيمات، 
بـــل ويتماهـــون فيهـــا لحد الهـــوس، وهذا 
الحـــال ال يتعلق بالعقيدة التي تتبناها تلك 
التنظيمات بقدر ما هي مسألة نفسية بحتة، 
أي الرغبـــة باالمتـــالء، وربما أكـــون ظالمًا 
ولكن ببعض الجزئيات فالمجتمع اإلسالمي 
اليـــوم يعانـــي من عقـــدة الضآلـــة والتقزم 
ويبحـــث عن االمتالء كهـــؤالء األطفال، فمن 
يقدر على خلق المادة القادرة على التسرب 

إلى النفوس وغمرها يملك المجتمع.
”الحاصل أن أي تفكير في مستقبل سوريا 
ينبغـــي أن ينطلق من هذه المعطيات وليس 
من وهم االســـتمرار في عمليات سياســـية 
فقدت أسسها البنيوية والديمغرافية“ وهذا 
ال يعني قبول التصنيف غير المباشـــر بأن 
كل الفصائل المســـلحة بســـوريا اليوم هي 
فصائل متطرفة وجهاديـــة مدعومة من قبل 
تركيـــا والخليـــج، وبـــأن النظـــام ومن معه 
يعملـــون وفـــق منظومة غيـــر جهادية على 
أقل تقدير، والحقيقيـــة أن النظام ومن معه 
جهاديون أكثر من داعش نفســـه وهم اليوم 
يمثلـــون الطرف الخصم المباشـــر عقائديًا 
وإن لم يقتتلوا بشـــكل مباشر إلى اليوم إال 
ما ندر، ويتفّرغ بل يتعاون النظام مع داعش 
لقصف مواقـــع ونقاط تلـــك الفصائل التي 
أطلـــق عليهـــا العظمة اســـم الجهادية فهل 
يتفق داعـــش والنظام على مدنيـــة الدولة، 
واألخير يحيل المجتمع الدمشقي ومحيطه 
إلى مجتمـــع اإلمام الفقيه واألول أي داعش 
يحيل الرقة ودير الزور وغيرها من أراضي 
العراق إلـــى أرض اإلرهاب الســـني بحجة 

مجابهة اإلرهاب الشيعي المقابل.

كاتب من سوريا مقيم في ستراسبورغ



ظل

كأّنمـــا هو صوت ال أحد. لم أكن أســـمعه، 
لكنـــه كان صوتـــًا، ال أدري مـــن أيـــن يأتـــي. 
الســـاحة فارغة، المحـــال مقفلـــة، كانت هّرة 
تموء قـــرب باب. الليل لم يكـــن مظلمًا، ضوء 
قمر ينفلش على أطرافـــه. األبنية هاجعة في 
نوم ساكنيها. إنها الثالثة بعد منتصف الليل. 
الهواء الذي يهب من البحر رطب وسميك. لم 
يكن يفاجئني سوى هذا الصوت الذي لم أكن 
أسمعه، باألحرى الذي كنت أسمعه وكأنني ال 
أسمعه، الصوت الذي كأّنه لم يكن صوتًا.كنت 
أمشـــي على الرصيف الذي كثيرًا ما مشـــيت 
عليه، في الليل غالبًا. خفاش عبر بســـرعة من 
فوق رأســـي واختفى بين أوراق شـــجرة. هل 

هو صوته. ال.
كنت أمشـــي، ظلي يتبعني حينـــًا وحينًا 
يســـبقني فـــأراه أمامي. هل هـــو صوت ظّلي 
يهـــب خافتـــًا وكأّن أحدًا يخفتـــه؟ رّبما، قلت 

لنفسي.
ورحـــت أراقب ظّلـــي ناظـــرًا أمامي حينًا 
الضـــوء  وجهـــة  بحســـب  حينـــًا،  وورائـــي 

المنعكس علّي. 

غابة االدميين

نظـــرت أقصى ما أمكننـــي ، كانت األرض 
شاســـعة، تحتلهـــا غابات، أشـــجارها كثيرة 
الثمار. ســـمعتهم يقولون: َمن ســـيقطن هذه 
األرض؟ اننا نحتاج الى اشـــباه لنا لنمألها. 
أرض ال يملكهـــا أحد. ليس بوســـعنا نحن أن 
نأكل كل ثمارها... نظرت الى نفســـي فرأيتني 
عاريـــًا مثـــل اآلخريـــن الذين مـــن حولي. لم 
أخجل، قدماي مشققتان، جلدي قاس، ركبتاي 
ســـوداوان. قال واحد: نحن آدم، أنا آدم، أنت 
آدم، أنتـــم آدم... لم اســـتغرب! ثم أشـــار الى 
كائنات أخـــرى قائًال: إنهّن حـــواء، لقد أتين 
للحيـــن. ودعانا الى القفـــز صوبهّن. ولم أدر 
ماذا فعلنا بهّن. كّنا نصيح فرحًا، وفي البعيد 

يترّدد صدى صياحنا.

 اإلجاصة

الشجرة التي قطفت منها حواء تفاحة، لم 
تكن شـــجرة تفاح، هي أخطأت. قطفت حواء 
اجاصة من شـــجرة اجاص وأغـــرت بها آدم. 
أشـــجار التفاح كانت أبعد قليًال، كنت أراها، 
ال أعلم كيف. الحديقة كانت بال أســـيجة. كّنا 
نجلس نحن في ظل ســـنديانة عندما شاهدنا 
حواء تقّرب االجاصة الى فم آدم وســـرعان ما 

راح يأكلهـــا. كّنا جميعًا نأكل ببهجة ولم يكن 
من حراس يراقبوننا.

مدينة الموت

 عندما بلغنا مدينة "ياء"، أوقف الســـائق 
ســـّيارته أمام نـــزل صغير ال تحمـــل واجهته 
لوحـــة كتـــب عليهـــا إســـمه. طرقنـــا البـــاب 
الخشـــب وانتظرنـــا، فتحـــت البـــاب ســـّيدة 
تناهـــز الخمســـين، بحســـب ما تـــراءى لنا. 
قالـــت تفّضلـــوا. دخلنـــا بهو النـــزل ورحنا 
نلتفـــت يمنـــة ويســـرة، مذهولين بمـــا نرى. 
كانت تحتـــل جدران البهو صور ألشـــخاص 
كأنهم راحلون، بضع منها باألسود واألبيض 
وبضـــع باأللـــوان، نســـاء ورجـــال وأطفال، 
عائـــالت، رجل وامرأة كأنهمـــا زوجان... وما 
هالنا كثيـــرًا منظر أكاليل الزهور الموضوعة 
أســـفل الجدران، وأدركنا للحيـــن أنها زهور 
"اصطناعيـــة" فال رائحـــة تنبعـــث منها. أما 
الطاولـــة التي تتوّســـط البهو فكانت أشـــبه 
بتابـــوت مغلـــق، ووضعت عليهـــا مزهريتان 
وجمجمة. سألنا السيدة التي كانت تقف الى 
جانبه، وقد شـــعرت بحيرتنا: أهذا نزل أم...؟ 
ولـــم نكمل ســـؤالنا. قالت المـــرأة: كّل غريب 
يدخل النزل، يسأل هذا السؤال. نعم، إنه نزل. 
ال تخافوا. كّل الفنادق في هذه المدينة تشـــبه 
هذا النزل. حتى المنازل، كّل المنازل. وعليكم 
أال تستغربوا عندما تصعدون الى غرفتكم في 

الطبقة األولى.
 لم يكن أمامنا إّال أن نرضخ لألمر، الظالم 
حّل قبل ســـاعتين وعلينا إال أن نقضي الليل 
هنا ونبيـــت. فتحت لنا باب الغرفة، وقد عّلق 
عليـــه إكليل صغير من معدن يشـــبه األكاليل 
الصغيـــرة التـــي تعّلق على بوابـــات المقابر 
، وعندمـــا دخلنـــا حّل علينا خـــوف وأخذتنا 
قشـــعريرة. لقد كانت األسرة الثالثة  توابيت 
من خشـــب، وقد وضعت في داخلها أفرشـــة 
ومخـــدات. أصبنـــا بذهـــول شـــديد، ونظرنا 
الســـّيدة بعيـــون تبـــرق ذعرًا: كيف ســـننام؟ 
ضحكـــت الســـّيدة ثم قالـــت: كّل األســـّرة في 
مدينتنا هي توابيت. سأشـــرح لكم الحقًا هذا 
الســـّر. ولكـــن اآلن عندما تنامـــون عليكم أن 
تغلقوا غطاء السرير وهو من خشب التابوت 
نفســـه وإغالقه ســـهل جدًا، وســـتجدون فيه 
فتحـــة بمقدار الوجـــه أو ألقل الـــرأس، منها 
تتنفســـون وتبصرون ما يمكـــن أن تبصروه 
فـــي الظالم. قال لها احدنـــا بصوت يرتجف: 
لـــن أنام فـــي هـــذا التابوت. ســـأقضي الليل 
جالســـًا على الكنبة. ولكن، إشـــرحي لي هذا 
الســـّر الذي حّدثتني عنه. ابتســـمت وراحت 
تحّدثنا: لعلكم لم تقـــرأوا ما كتب على اللوح 
المثبـــت عند مدخـــل مدينتنا، هـــذه المدينة 
التي باتت مقصـــدًا للزائريـــن الذين أصفهم 
بالحّجاج. لقـــد كتب على اللوح: أهًال بكم في 
مدينة "ياء"، مدينة "الموت الحّي". إّنه الظالم 

الذي لم يدعكم تقـــرأون هذه الجملة. مدينتنا 
باتت مشـــهورة جدًا، ويقصدها األشـــخاص 
الذين يـــوّدون التمّرن على الموت. يأتون الى 
هنـــا وينزلون فـــي الفنـــادق، وعندما تضيق 
هذه بالزائرين، تفتح عائالت أبواب منازلها. 
فالبيوت أيضًا هي أشـــبه بالمقابر، واألسّرة 
كّلهـــا توابيـــت، حتى أســـّرة األطفـــال. أهل 
هذه المدينة اعتادوا فكـــرة الموت وأضحوا 
يعيشـــونها بال خوف وال خشية. وإذا سرتم 
في األحياء، تجدون هياكل من عظم وجماجم 
معّلقة على االعمدة  وعلى االبواب اكاليل زهر. 
انها مدينة "يـــاء" يقصدها الـــزوار ليعتادوا 

فكرة الموت ويصبحوا أصدقاء معه.

قطار الالمكان

كان القطـــار يعبـــر قرى وحقوًال بســـرعة 
فائقـــة، ولـــم يكـــن يتوقـــف عند محطـــة من 
المحطـــات الموزعة علـــى الجانبيـــن، مع أّن 
ركابًا كانوا يستقلونه، أفرادًا وعائالت، ولكن 
لـــم يكن يظهر على وجوههم ما يدل على أنهم 
مســـافرون، كأنهـــم ركاب صعـــدوا الحافالت 
مصادفة، وجلسوا على المقاعد ولم يكن يلوح 
فـــي عيونهم قلق أو اضطراب وال يســـاورهم 
هّم. كأنهم لم يصعـــدوا القطار قاصدين بلدة 
أو جهة. مـــا كانوا يبالون متى تنتهي الرحلة 
وأين. كأنهم مســـافرون من غيـــر وجهة، مثل 
القطـــار الـــذي يقّلهـــم. ينظـــرون أمامهم، وال 
يكادون يحّركون رؤوســـهم، وال يبتسمون وال 
يعبسون، ليسوا فرحين وال متجّهمين. لكنهم 

كانوا يهتّزون إذا اهتّز القطار في أحيان...
كان القطار يصفر ساعة تلو ساعة، منذرًا 
المحطـــات التـــي يعبرها بوصولـــه من دون 
أن يتوقـــف ولو مّرة واحدة. لـــم يكن يهّمه أن 
يصل، مثلـــه مثل ركابـــه، هؤالء المســـافرين 
الى ال مـــكان. كان يكفيهـــم أن يركبوا القطار 
ويجلســـوا على المقاعـــد فـــال يغادروها. ما 
كانوا ينهضـــون عنها ليشـــربوا أو يقصدوا 
الحمـــام. حتى األطفـــال كانوا جالســـين في 
حال من الســـهو. لعلهم ما كانوا أطفاًال. حتى 
النسوة، أمهاتهم، كّن كأّنما في صورة التقطت 
باألســـود واألبيض. ظّل القطار يصفر، عابرًا 
بسرعة هائلة. لم أسأل أحدا من الركاب إن كان 
أحـــد يقوده. طوال تلك الرحلـــة التي لم تنته، 
لم يطّل أحد، ال قاطـــع التذاكر وال المراقبون. 
كان القطار وحده يشـــق القرى والسهول، في 
وضح نهار ال يغيب. ربما لم تكن من ســـكة. ال 
أحد أبصر سكة يسلكها القطار. اما أنا فكنت 
اجلس بدوري صامتا وبالقرب مني حقيبة يد.

كتب

إننـــي فقدت كتبي. نظـــرت فرأيت مكتبتي 
فارغـــة وعلى األرض أوراق وقصاصات كأّنما 
رميت علـــى عجلـــة... صرخت: من اســـتولى 

علـــى كتبي؟ ثم تذكرت أنني رأيت بعضًا منها 
فـــي بيـــت ال أعرف  أين وال َمـــن هم أصحابه، 
وصرخت: هذه كتبي، ولم يسمعني أحد. إنها 
كتبـــي، ولكن َمن الذي أتى بهـــا الى هنا، هنا 

الذي ال أعرف أين.

المخطوط

 مـــا إن فتحـــت درج الطاولـــة التي أخلد 
إليها ألكتـــب وأقرأ، حتـــى فوجئت بمخطوط 
علمت للحين أنني أنا َمن كتبه. سألت نفسي: 
أأنـــا من أّلف هذا الكتاب؟ متـــى؟ كنت حائرًا، 
ثّم خامرني شـــك في أن أكون أنا صاحب هذا 
المخطوط. لعّل أحـــدًا قّلد خّطي وكتبه. ولكن 

لماذا؟
عندمـــا قّلبت أوراق المخطـــوط تذّكرت أّن 
النصـــوص التي يضّمها تشـــبه نصوصًا لي. 
هذا أسلوبي، وهذه أفكار عبرت رأسي. سألت 

نفسي: هل هذا فخ نصبه لي أحد؟
أعدت المخطوط الى الـــدرج غير مطمئن، 
لكّن فرحًا قليًال اعتراني، لم أعرف من أين حّل 

علّي.

ساعة دالي

 عندمـــا فتحـــت عينـــّي أبصرتنـــي نائمًا 
تحت غصٍن تتدلى منه ســـاعة حائط متراخية 
كرغيـــف لم يخبز ومنها كانت تســـقط األرقام 
علـــى وجهي ثم علـــى األرض. لـــم أتمكن من 
معرفة الوقت، ميناء الســـاعة لم يبق فيه حتى 
عقرباه، لكنني سمعت الســـاعة تتّكك ببطء... 

ثم تذّكرت.

البكالوريا

 قلت ألســـتاذي الـــذي لم أتذّكر إســـمه: إنني 
نجحت في امتحان البكالوريـــا، فلماذا أتقّدم 
الـــى االمتحان مّرة ثانية. قال: إنك رســـبت. ال 
لم ارسب، اسأل رفاقي، لقد نجحنا جميعا. ثّم 
تذكرت اّنه قال لي أكثر من مّرة أنني رســـبت. 
أما أنا فكنت دومًا أســـأل نفسي: لماذا أتقدم 
الـــى امتحـــان البكالوريا ما دمـــت قد نجحت 
سابقًا. لكنني كنت أجهل ماذا أعني بـ"سابقًا".

* شاعر وناقد من لبنان

ثقب في رأسي

اقيُة والَخليَلة، الحسرُة ال تنَفُد، إنها السَّ
ْعُت كلَّ مْن كاَن مِعي، وأنا ودَّ
ْئِب، لذا أْسَمُع صوَت الذِّ

وأتمنَّى لو َيأِتي فأَعانُقه.
، باُح َجرح ببُرودِته وْجِهي َوقَدَميَّ الصَّ

ي، اِئَع منِّ ، الضَّ وَت الَبريَّ كنُت سأْجمُع التُّ
لقْد كْنُت في َطِريِقي إلى َعْينْيك.

المـــاُء ال ُيْزِعُج َمْخُلوًقـــًا/ ليتني َأِصيُرُه/ 
دونما ُحْزن.

أنا أسَمُع كلَّ شيٍء مْنك،
ُقلَت ما ُقلَت،

ِلي،
وِمْن أجِل َبْهَجِتي،

أنا أسمُع كلَّ شيٍء مْنك،
وأُعيُدُه في وحَدِتي صوتًا صوتًا.

؟ هل ألَقْيَت نظرًة على َيَديَّ
ال نْفَع منُهَما، إالَّ حين َأْكُتُب،

ُه يْهَتزُّ وَيْرَتِجُف، فِمي ال يْنِطُق، إنَّ
ُيْصِدُر َضِجيجًا، وحْسب.

وأنا ُأِعيُد َصْوتَك، َعلى َضئيِل َجسِدي.
اِئُم في الَبْرِد، أنا الَحَجُر النَّ
يْخَتِبُئ تَحِتي نْمٌل َجائٌع

ات. ومسرَّ

ْمِل ُقرطًا ذهبيًا، وَجدُت في الرَّ
فأْخَفْيُتُه عن ِغرَبان الَمِدينة،

رْأِسي َنَهاٌر َمْثُقوٌب
هَناَك تْنِزُف طُفولِتي

وأعوُد َوِحيدًة إلى الَبْيت.
اِبَعة مْن ُعْمِري في الرَّ

أِبي، الَمْشُغوُل بجَناَحْيِه المْجُنونيِن، َثَقَب 
رأِسي،

، ُه لم ينتبه إليَّ ألنَّ
َما غِضْبُت، أْنِزُف. ومذاك كلَّ
ها الَمْوُت: أنَت مْخُموٌر، أيُّ

وما من َجْدوى أن ُتَتابع َوِعيَدَك،
، اْفَتِرْس شْيطانًا واِحدًا، ثمَّ َتعال إليَّ
، ا بعد سرٍّ أَنا سأسَتِعيُد اَألْصواَت، سّرً

ًة أْخَرى. ، مرَّ كْي َأَراُه وهو يأِتي إليَّ
ها الَماُء، أيُّ

اِمت، اقتِرْب أكثَر من الُمِحبِّ الصَّ
اَنة، زْهَرُة قلبِه خِشَنٌة ورنَّ

مس. ْلج بعد الشَّ ُه، إّنُه أرقُّ من ماِء الثَّ لكنَّ
الَحْسَرُة ال تنَفُد،

اقيُة والَخليلُة، إنها السَّ
عُت كلَّ من كان مِعي، وأنا ودَّ

وبعَدَها،
ِبيع، عُت َزْهَر الرَّ ودَّ

ولْم
أشُعْر
بذنٍب..،

ني فعْلت؟ ُق أنَّ ما، هل ستصدِّ إنَّ
ُد ريٍح َهْوجاَء، أنا ُمَجرَّ

. رقيقٍة في الُحبِّ

روح الغزالة المقتولة

ُد َوَرَقَة ُحْزِني الَكِبيَرَة، َوأَنا أضمِّ
ًة َهِجيَنًة، ال َأْعِرُفَها، أْبِكي جثَّ

آتيًة، َمَع هَذا الَخِريف.
تلَك أَنا، وُكْنُت أْجَتاُز َشاِرَع الَمْجَزَرة،

دوَنما َخْوٍف، ِمَن الُقُبوِر اآلِتيِة،
أْمِشي..
ُل.. أَتَمهَّ

كْي ُأِتمَّ ُعُبوِري،
َفَقْط، َثَالثة َأْعَوام.

الِجَداُر الَمْضُروُب بيِدي َيْنِزُف،
والَقْلُب الَمْطُعوُن ِمْنهم،
لْيَس َلُه ِلُبَكاِئه َصْوت.

َسَأِقُف ُهَنا،
ي، وإْن أْخَفْيُت َوْجِهي، َوَراَء َكفِّ
فَسَأُشدُّ َعَلى َضِئِيل َفَرِحي،

ْمع. ِمْلَح الدَّ
أَنا كَما أَنا،

َلْم ُيَخفِّف الَقَمُر مْن ُظْلَمِتي،
ي، لِكِنّ

ِبتُّ أكَثَر مْنُه،
اْسِتدارًة َعلى ُعْزَلتي.
ِمَزاِجي َعِكٌر، ِمْثل ِذْئَبة،

ِفي َعْيَنْيَها، ُروُح ِغْزَالٍن َمْقُتوَلة.
َما مْن َقْلٍب َبْيَن ُضُلوِعي،
اٍر َصِغيَرة، ُهَناَك َنْبَتُة َصبَّ

، قليًال، َتْسَودُّ
اِمي. كلما أتْت لْيَلُة الَقَمر الدَّ

وَبْعَد َمْقَتِلي..

َباح، أَنا ِطْفَلُة هَذا الصَّ
في اَألْسِئلة والُهُدوء،
َباح، وأَنا َكْهَلُة ذاَك الصَّ

أْيضًا،
َرة. َماء والِعَظام الُمَتَكسِّ في الدِّ
ْبَلَطاِني وَبْعَد َلْيِل َمْجَزَرة الزَّ

(في أبريل من العام 2011)
ُه، بَشَراَهة، كاَن الَمْوُت يتأوَّ
وأنا ُكْنُت َغاِضَبًة، وَمِريَرة،

كْنُت عاِجَزًة وَبْلَهاَء،
، كان َيُموُت أَماِمي، دوَن اْكِتراٍث، الكلُّ

كْنُت َخاِئفة، على نْفِسي،
وُمْرَتعدًة من نْفِسي،

ًة. ْغَبُة ِفي الَبَقاِء حيَّ ، هو الرَّ كلُّ ما كان لديَّ
الَقاِتُل يكَرُه أْرِغفَة الُخْبز الُمْسَتديَرة.

ة. اَجات الَهَوائيَّ القاتُل يْكَرُه الدرَّ

رغبة واحدة في التقبيل

اِئُر، َها الطَّ لك أيُّ كْيَف أقبِّ
َوَجَناُحَك اَألسوُد يهَتزُّ ُقْرَب ألِمي؟

لَك؟ كْيَف أقبِّ
وأنا َوِحيدٌة في الَحْرب

كَثْمَرٍة َخاِئَبِة، في فٍم َمِريٍض.
الَوْرُد اَألْبَيض في الُعْلَبة الَمعدنّية،

كثيٌف وأْحَمُق،
بْيَنَما أْصُرُخ في وسع األْرض،

. دوَن صوٍت َيْرَتدُّ
ِة اُألوَلى؟ لكن، قْل لي: لَم، لْم أفَهْمَك مَن المرَّ
ولَم عليَنا أْن َنْهُرَب، من الَمْوِت ُحَفاًة؟

اص، يِحقُّ لَمْن ُيَهْرِول بعيدًا، عن القنَّ
أْن َيْنتِعل ِحَذاًء رياضيًا، جيدًا وُمريحًا.

هذا الَعالُم بائٌس مثل ُدوَدة،
ْهر، َمْعُطوَبة الظَّ
ه ُمْفِزٌع، وأْسوُد، إنَّ

َجاة ِبيُل من أْجِل النَّ والسَّ
لْيَس ِسَوى َنَفٍق، ُكلُّه َعَفن،

َجاة، بينما ُعمر النَّ
ليس أطَوَل، من ُعمر َفراَشة.

بيديِن خاِويتْيِن،
ْئب، أْقِبُض، على َرَقَبة الذِّ

وال أعَلُم، إْن كاَن، ُيْضِمر الشرَّ ِلي.
ال َشْيء ِفي َيِدي،

َوَرْغَم ذلك فأَنا أمثل، أماَمُكم،
ني أمتِلُك َثالَثَة أْقَراص زناكس. أنَّ

هنا،
ها الَمْقُتول مّراٍت عديدة، أيُّ

بيِد الَقاِتل،
وِبُوُجوه الَمْوَتى َحْولك،

علْيَك كلَّ يوٍم
أن َتْغِسل وْجَهك،

من دِم مْوِتَك اآلِتي.
ها الَكْوُن الُمْرَتِعُد، مْن َشْهَوِتي، هنا، أيُّ

ة، اِخليَّ بْيَن َمَالِبِسي الدَّ
ُأْخفي ُجَثَثُهْم،

حتَّى ِصْرُت أخاُف الُقبَل، والِعَنَاق.
ِغيَرِة، وهنا، في الِخَزاَنِة الصَّ

ٌة، َال َتْخِدُش إالَّ َوْجَهَها. ِقطَّ

* شاعرة من فلسطين مقيمة في باريس

الثقافي

أكاليل على األبواب

نصوص حلمية

قمر دام في خزانة صغيرة

ثالث قصائد

عبده وازن

رنا زيد

نصوص
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}  محمية ضانا (األردن) – إذا قدم لك بدوي 
مــــن األردن فنجانا من القهــــوة فيجب عليك 
أن تقبله، ويشرح علي حساسين األمر قائال 
”يتعين عليك أن تتناول الفنجان األول، فهذا 
من آداب السلوك األساسية المتعارف عليها 

هنا“.
ويمضي حساســــين قائال وهو يضحك 
”غيــــر أنه يجب عليك أن تفكــــر مليا فيما إذا 
كنت تريد أن تشــــرب الفنجــــان الثاني، ألنك 
إذا تناولتــــه فإنــــك بذلــــك تتعهد بــــأن تقف 

بجانب مضيفك في المعركة“.
ووفقــــا للتقاليــــد البدوية يمثــــل فنجان 
القهوة الثاني الســــيف الذي يحميك، بينما 
يعني الفنجــــان الثالث االســــترخاء، بينما 
يتعين عليك أن ترفض الرابع وفقا للعادات 

المحلية التي تعبر عن اللياقة والتهذيب.
وتتجمــــع العائلة البدوية بأكملها لتقدم 
التحية للزوار القادميــــن إلى محمية ضانا 
محمــــد  األب  ويقــــوم  بــــاألردن،  الطبيعيــــة 
حساسين بتحميص حبوب البن، ثم بإعداد 
مشــــروب القهــــوة، وبعدها يقــــرع الجرس 
ليدعــــو جميع الجيــــران الذين قــــد يرغبون 
فــــي المشــــاركة بتناول فنجان مــــن القهوة، 
وهــــو ما يعد من الطقــــوس القديمة األخرى 
التي تمارس في هــــذا الجزء من العالم.غير 
أن عائلــــة حساســــين كانــــت هــــي الوحيدة 

المتواجدة في ذلك اليوم.

وفي حالة قدوم الضيوف تتم مصافحتهم 
واحدا واحدا باليد، ويوجد نحو 400 بدوي 
في المحمية التي تبلغ مســــاحتها نحو 300 
كيلومتــــر مربــــع وهم يعيشــــون على موارد 
السياحة، ويعملون بكل هّمة لكي يشعر كل 

سائح بأنه محل ترحيب.
وتبدأ رحلــــة مقابلة عشــــيرة البدو عند 
قمــــة جبل في قرية دانا التي يرجع تاريخها 
إلى القرن الخامس عشــــر، ثم تبدأ مســــيرة 
تســــتغرق من خمس إلى ثماني ساعات عبر 
أخــــدود متجه نحــــو الوادي حيــــث تعيش 

عائلة حساسين.
ويتلــــوى الطريــــق الذي يصــــل ارتفاعه 
إلــــى أكثر من ألف متر هابطا عبر منحدرات 
حــــادة، ويمضي على طول أحــــواض أنهار 
جفت وحقول جرداء، وال يكسر رتابة الهدوء 
إال أصوات األجراس المنبعثة من حين إلى 

آخر من قطعان الماعز.
وتشــــارك اليوم في هذه الرحلة الشــــاقة 
مجموعة واحدة فقط، وال يبدو ذلك أمرا غير 
عادي، في الوقت الذي يبدو فيه أن الســــكان 
المحليين يشــــعرون بالبهجة لعثورهم على 

بعض الصحبة.
ويتوقف أحد الرعاة وهو يمتطي حماره 
ليطلب ســــيجارة، ويظل فــــي مكانه ليحاول 
الدخول في محادثــــة قصيرة مع الضيوف، 
ويقتــــرب اثنــــان مــــن القروييــــن فــــي وقت 

الحق من المجموعة ليعرضوا على أفرادها 
الخبز المصنوع من الدقيق والملح، والذين 
قاموا بخبزه ببساطة على الوهج المتصاعد 

من نار مقادة في المخيم.
وال يــــزال يوجــــد بعض الســــياح الذين 
يزورون األردن هذه األيام، ولكّن عددهم يقل 
كثيرا عما كان الحال عليه منذ عامين فقط.

ويمكــــن مالحظــــة الركود الحــــادث في 
حركــــة الســــياحة عند ديــــر البتــــراء وهي 
المدينة الشــــهيرة بمعمارها التراثي الرائع 

والمنحوت نصفها في صخور الجبل.
ولكي تصل إلى المدينة عليك أن تســــير 
علــــى قدميك أو أن تمتطــــي حمارا أو جمال 
لعــــدة ســــاعات، ويصعــــد طريق ”الســــيق“ 
وهو المدخل الرئيسي إلى المدينة العريقة 
إلى أعلى ماّرا بمواقــــع الدفن والمنحدرات 
الصخريــــة التي أخذت أشــــكاال غريبة بفعل 
عوامــــل التعريــــة، ومــــاّرا أيضــــا بالمعابد 
المتآكلــــة مبانيها، وذلك قبــــل أن تصل في 
النهايــــة إلى فجــــوة صغيرة ضيقــــة داخل 
الصخــــر ســــرعان مــــا تنفتح لتكشــــف عن 
الواجهة الرائعة لمبنــــى الخزنة المنحوت 
في الصخر، والذي يعد من أهم معالم مدينة 

البتراء وأكثرها شــــهرة. وعلى الرغم من أن 
منظمة اليونســــكو أدرجت البتراء في قائمة 
مواقع التــــراث العالمي، ورغــــم أن المدينة 
تعد إحدى العجائب الجديدة في العالم، فإن 

المرء ال يكاد يرى سائحا في المكان.
وتواجه صناعة السياحة األردنية أزمة، 
ويقــــول المرشــــدون الســــياحيون إن أعداد 
الــــزوار تقّلصت لتصبح ما نســــبته نحو 30 
بالمئــــة من عدد الســــياح الذي شــــهده عام 

.2010
إيمــــان  الســــياحية  المرشــــدة  وتشــــير 
تادرس إلــــى معلم الخزنة قائلــــة ”إن زحام 
الســــياح في الســــابق كان كبيرا، لدرجة أنه 
كان من المتعذر الوقــــوف هنا لفترة طويلة 

أو التقاط صورة في سكينة“.
ويعيــــش البدو فــــي أحد أكثــــر األماكن 
غرابــــة وجماال في األردن وربمــــا في العالم 
وهي صحــــراء وادي الرم، ويعــــرف المكان 
أيضا باسم وادي القمر، حيث تبدو المناظر 
الطبيعية بأنهــــا ال تنتمي إلى عالم األرض، 
وهو مــــا أغرى مخرج فيلم ”ســــاكن المريخ 
“ – وهــــو أحد أفــــالم هوليــــوود التي حققت 
إيــــرادات هائلــــة ويحكي قصــــة رائد فضاء 

تقطعت به الســــبل فــــي المريخ – بتصويره 
في هذا المكان.

وتحيط بــــوادي الرم أشــــكال جرانيتية 
غريبة تكونت بفعل عوامل التعرية، وجبال 
من صخــــور البازلت والحجر الجيري يصل 
ارتفاعهــــا إلــــى 1750 مترا، وبينها جســــور 
وأخاديد ومخــــرات للســــيول تكونت بفعل 

الطبيعة.
ووصــــف لورانس العرب ذات مرة وادي 
الــــرم بأنه ”واد شاســــع يتــــردد الصدى في 
جنباته، ويشــــع بنور سماوي“، ومن السهل 

أن ترى بعينيك ما يعنيه لورنس.

} هوبارت (أستراليا) – تتمتع جزيرة تسمانيا 
األســـترالية بحيـــاة بريـــة فريدة مـــن نوعها،؛ 
حيث تعيـــش على أرضهـــا حيوانـــات نادرة، 
مثل الومبت وشيطان تســـمانيا وكنغر الولب 
والكواال والكنغر، كما أنها تعتبر موطنا للعديد 
مـــن الثعابين والعناكب الســـامة والتماســـيح 

وأسماك القرش المفترسة.
ويعد حيوان الومبت المعروف أيضا باسم 
الســـحمور من أبرز الحيوانات في تســـمانيا، 
ويشـــبه هـــذا الحيـــوان الجرابـــي الدببة إلى 
حد كبير ويمتلك أســـنانا كقواطـــع القوارض، 
وهو يســـتوطن الغابـــات ذات التربـــة الرملية 
واألشـــجار الكثيفة. وعند التجـــول في غابات 
تســـمانيا يقابل الســـياح هذا المخلوق، الذي 
يمتاز بعيون الدميـــة ويتغذى على كافة أنواع 

النباتات واألعشاب الخضراء.
ومع حلـــول الظالم تبدأ بعـــض حيوانات 
كنغـــر الولـــب بالخروج مـــن بين الشـــجيرات 
الصغيـــرة وتقف علـــى حافة الطريـــق، ولذلك 
يتعيـــن علـــى قائدي الســـيارات في تســـمانيا 
خفض ســـرعة الســـيارة أثناء الليل؛ نظرًا ألن 
السير بســـرعة يمكن أن يهدد هذه الحيوانات 
المتفـــردة فـــي أســـتراليا. ولذلـــك ينبغي على 
الســـياح التحلـــي بالصبر أثنـــاء جولتهم إلى 
جبـــل كرادل ماونتن، الـــذي يعتبر أكثر الجبال 
شـــهرة في والية تســـمانيا، وإلى بحيرة سان 
كلير، والتي تعتبر أعمق بحيرة في أســـتراليا. 

وإلـــى جانـــب كنغر الولـــب يقفز أمـــام محرك 
السيارة شيطان تســـمانيا الصغير، كي يسير 

بمحاذاة الطريق أمام السيارة.
ويشـــاهد الســـياح حيوانات الومبت وهي 
واقفة فـــي مجموعات على حافة الطريق، وكان 
الحديـــث يدور في النزل أثنـــاء الليل عن كيفية 

قطع هذه المسافة دون التعرض لحادث.
وفي صباح اليوم التالي كان في اســـتقبال 
الســـياح حيوان آكل النمل الشوكي عند مدخل 
المحمية الطبيعية. وعادًة ما يشـــاهد السياح 

آكل النمـــل الشـــوكي على حافـــة الطريق أثناء 
رحـــالت التجول، التـــي تمتد لســـتة أيام على 

مسار أوفر الند تراك.
ونظـــرا ألن حيوانات الومبت تنشـــط أثناء 
الليل، فإنه يكاد يكون من المستحيل مشاهدتها 
خالل النهار، ولكن القمم المتشـــابكة لألشجار 
تمنع وصول أشعة الشمس إلى األرض، ولذلك 
فإن هذه الحيوانات تعتقد أنها في الليل بسبب 
الظـــالل الوارفة في الغابة، علـــى الرغم من أن 

الوقت يكون في وضح النهار.
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سياحة

] شبكة (سي أن أن) األميركية تصنف 
متحف اللوفر في أبوظبي ضمن أفضل 

9 وجهات سياحة ستفتتح عام 2016، 
باإلضافة إلى مشروع ”دبي باركس آند 
ريزورتس“ في إمارة دبي. وبلغت تكلفة 

بناء متحف اللوفر 650 مليون دوالر 
أميركي، وهو جزء من خطة أوسع تهدف 

بها اإلمارات لتعزيز قدراتها السياحية.

] العاصمة الفرنسية تعلن أن أشهر شوارعها 
”جادة الشانزليزيه“سيغلق أمام السيارات 

يوما واحدا كل شهر ليقتصر المرور فيه على 
المشاة. وقالت آن هيدالجو، رئيسة بلدية 

باريس، إن خططها ألشهر شارع في المدينة 
والذي كثيرا ما تقام فيه االحتفاالت الوطنية 
هي حلقة في سلسلة إجراءات صديقة للبيئة 

مزمع القيام بها في 2016.

] روسيا تعلق العمل بنظام السفر دون 
تأشيرات لمواطني تركيا، وذلك بموجب 

مرسوم من الرئيس فالديمير بوتين ينص على 
حظر استيراد بعض السلع التركية وتوظيف 

عاملين أتراك في روسيا بعدما تأزمت العالقات 
إثر قيام سالح الجو التركي بإسقاط القاذفة 

الروسية فوق سوريا، لتصف موسكو هذا العمل 
بـ“الطعنة في الظهر“.

] البحرين تكشف عن وجود 7 فنادق جديدة 
من فئتي الـ5 و4 نجوم قيد اإلنشاء في الوقت 
الحاضر من شأنها أن تعزز صناعة السياحة 

في المملكة. وأوضح وزير التجارة والسياحة، 
أن تدشين المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 

لعام 2016 سينعش السياحة البينية على 
مستوى البحرين ودول مجلس التعاون بنسبة 

تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة.

] عائدات القطاع السياحي التونسي تشهد 
تراجعا في 11 شهرا من عام 2015 حتى 
نهاية نوفمبر بنسبة 33.8 بالمئة، وفق 

مؤشرات وزارة السياحة مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2014. ويشدد المسؤولون على 
القطاع السياحي على ضرورة العمل خالل 
العام الحالي على استرجاع ثقة األسواق 

السياحية األوروبية وتكريس الجانب األمني.

كرم الضيافة في واد الرم يبدأ بفنجان قهوة
البدو يستقبلون السياح في محمية ضانا الطبيعية باألردن

مواعيد سياحية [

◄ باريس تغلق أشهر شوارعها أمام السيارات◄  روسيا تبدأ تطبيق العقوبات ضد تركيا◄ لوفر أبوظبي يصنف عالميا ◄  فنادق جديدة في البحرين ◄  تراجع عائدات السياحة التونسية

حياة برية متفردة في جزيرة تسمانيا األسترالية

] أين تذهب

منفى نابليون مزار سياحي 

في سانتا إيلينا

كل  علــــى  يتعيــــن  كان   – جوهانســبورغ   {
مــــن يريد زيــــارة جزيرة ســــانتا إيلينا تحّمل 
مشــــاق رحلة طويلة مرهقة علــــى متن مركب 
بخــــاري، حيث كانت ســــانتا إيلينــــا التابعة 
للتــــاج البريطاني تقع في منطقة وســــط بين 
نطاقي قارة أفريقيا وأميركا الالتينية، جنوب 
المحيط األطلنطي، حيث تفصلها مسافة ألفي 
كيلو متر عن أنغوال نحو الشرق، وثالثة آالف 

كيلومتر عن البرازيل من جهة الغرب.
وأعلنت ”كوم آيــــر“ فرع الخطوط الجوية 
البريطانيــــة (بريتيــــش إير وايــــز) عن رحلة 
يومية مدتها خمس ســــاعات على متن طائرة 
بوينــــج طــــراز 800-737، من جوهانســــبورغ 
لجزيــــرة ســــانتا إيلينــــا، باإلضافــــة إلى ذلك 
تعتزم الشركة المالكة لخطوط توي وتويفالي 
الجويــــة، طــــرح رحلــــة منتظمة علــــى طيران 
أتالنتيك ســــتار إيرالينز من شــــرق لندن إلى 

الجزيرة.
وتمثــــل ســــانتا إيلينــــا بكتــــل أحجارها 
البازلتية الســــوداء، والتكوينــــات الصخرية 
البركانيــــة التــــي تتخللها شــــجيرات قصيرة 
كثيفــــة مســــتديمة الخضرة، الفــــردوس على 
األرض لــــكل من يرغب في الفــــرار من صخب 
المدينــــة وإيقاعها المتســــارع، ســــعيا وراء 

الهدوء وسط أحضان الطبيعة.

[ موظفــة برشكــة ســياحية: آمل أن تســـهم 
فـــرع الخطـــوط الجوية  رحـــالت ”كوم آيـــر“ 
البريطانيـــة (بريتيـــش إيـــر وايـــز)  في دفع 
عجلة الســـياحة، على الرغم من أن الطريق لن 
يكون مفروشـــا بالورود أمام هذه المشروعات 
الطموحة. التي أعلنت عنها بريتيش إير وايز 
في تنظيم  رحلة يومية من جوهانسبورغ إلى 

جزيرة سانتا إيلينا.

عــىل  مقيــم  أعــامل  رجــل  أوكيفــي،  نيــال   ]
اجلزيــرة: أتاحـــت الرحـــالت الجويـــة للعالم 
أجمع الوصول إلى نوع من سياحة المغامرات 
والتـــراث الثقافـــي المتوافرة علـــى الجزيرة، 
ولكـــن ال يزال لدينا الكثير لنقوم به لكي نخرج 
من ســـباتنا الشـــتوي الطويل ونطّور صناعة 
سياحة في غضون الســـنوات القليلة القادمة. 
وتضم فنادق جيمس تاون، البلدة الرئيســـية 
التي يتركز بها ربع سكان الجزيرة، ألف غرفة، 
فيما يعد المنزل الذي كان اإلمبراطور الفرنسي 
نابليون بونابارت  يقيم به بعد نفيه، أحد أهم 

معالم الجذب السياحة في سانتا إيلينا.

[  مرشــد ســياحي: طـــوال ســـنوات، ظلـــت 
ســـانتا إيلينا نقطة عبور للرحالة والمغامرين 
الباحثيـــن عن مؤن ومياه عذبـــة وبعض ثمار 
الفاكهـــة. وعلى الرغم مـــن أن الجزيرة أصبح 
لديها دستورها الخاص منذ عام 1988، إال أنها 
ال تزال ضمن رعايا التاج البريطاني، وال تزال 
الملكة إليزابيث الثانية رئيسة الدولة الواقعة 

في نطاق أقاليم وراء البحار البريطانية.

للسياح آراء [

متعة الحياة البدائية

مدينة السكينة

أفرزت ضغوطــــــات الحياة المعاصــــــرة وتعقيداتها نمطا جديدا من الســــــياحة بعيدا عن 
الفخامة والنزل الفاخرة ويقترب من الحياة البسيطة حيث نمط العيش السهل الذي يخلو 

من كل ما جديد ومتشابه.

يمكن مالحظة الركود في حركة 

السياحة عند دير البتراء وهي المدينة 

الشهيرة بمعمارها التراثي الرائع 

والمنحوت نصفها في صخور الجبل

ويقتــــرب اثنــــان مــــن القروييــــن فــــي وقتالمتواجدة في ذلك اليوم.



} لندن - ستشهد الســـنوات القليلة القادمة 
توجهـــًا أكبر نحـــو الدفع اإللكترونـــي أثناء 
التنقـــل، وتشـــير األبحـــاث إلـــى أن نصـــف 
المستهلكين في األســـواق المتقدمة (أميركا 
الشـــمالية، اليابان، والـــدول أوروبا الغربية) 
ستســـتخدم الهواتـــف الذكيـــة أو األجهـــزة 
القابلة لالرتداء كالساعات للدفع أثناء التنقل 

بحلول عام 2018.
وتشـــير غارتنـــر لألبحاث إلـــى أن هناك 
ثالثـــة أنواع مـــن الممارســـات للدفـــع أثناء 
التنقل في األسواق وهي الدفع عبر الهواتف 
الذكيـــة، األجهزة القابلة لالرتـــداء، المحافظ 
اإللكترونية المتنقلة والتي تعتمدها شركات 
بطاقـــات االئتمان ومحالت البيـــع بالتجزئة 

كالمقاهي.
وبالرغم من ذلك، فـــإن الدفع أثناء التنقل 
باســـتخدام تقنيـــة التواصـــل قريـــب المدى 
باستخدام تطبيقات ”أبل باي“، و“سامسونغ 
باي“، و“أندرويد باي“ سيكون محدودًا ضمن 
نطاق المـــدى القصير إلى المتوســـط، وذلك 
بسبب عدم وجود شراكات بين شركات البيع 
بالتجزئة والمؤسسات المالية، فضال عن أن 
المستهلكين ال يرون قيمة تذكر في إجراء مثل 

هذه المدفوعات.
وكشـــف تقرير ســـابق صادر عن شـــركة 
”أكسنتور“ واســـتند إلى إجابات أربعة آالف 
مستخدم للهواتف الذكية في كندا والواليات 
المتحدة األميركية، عـــن أن ما ال يزيد عن 20 
في المئة من ســـكان أميركا الشمالية يدفعون 
ثمن مشترياتهم بواسطة الهاتف، بمعّدل مّرة 
واحدة أســـبوعيا. ويظهر هذا التقرير أيًضا 
أن النـــاس أصبحـــوا أكثـــر درايـــًة بإمكانية 

إجراء المدفوعات عبر الهاتف، وذلك بنســـبة 
52 في المئة تقريبا على مّر السنوات.

وتجدر اإلشارة إلى أن المستهلكين األكثر 
استخداما لخدمة الدفع عبر المحمول هم أوال 
أصحاب المداخيل المرتفعة (التي تفوق 150 
ألف دوالر)، إذ يســـتخدم حوالي 40 في المئة 
منهم هواتفهم للقيام بالمدفوعات أسبوعيا، 
ويليهم أبناء جيل األلفية، ونســـبتهم حوالي 

23 في المئة.
وتســـمح هذه المعطيات بفهم المساعي 
التـــي تبذلهـــا كبرى الشـــركات مثـــل ”أبل“ 
لتســـويق خيارات  و“سامســـونغ“  و“غوغل“ 

الدفع عبر المحمول وتعزيز نمّو هذه الخدمة 
وإظهارهـــا كميـــزة خاّصة بالجهـــاز بدال من 

منَتٍج مستقّل.
ووفقا الســـتطالع للرأي، قـــال حوالي 80 
في المئة من المستهلكين الذين جّربوا الدفع 
عبر الهاتف إنهم قد يصبحون أكثر استعدادا 
الســـتخدام هذه الخدمة بشكٍل أكبر إذا قّدمت 
لهـــم الشـــركات المعنية عروضـــا تلّبي نمط 
تســـّوقهم واهتماماتهم، فـــي حين قال 54 في 
المئة من المستهلكين الذين لم يجّربوا الدفع 
عبـــر المحمول إنهم مســـتعّدون لتجربة هذه 
الخدمة إذا قّدمت لهم الشركات خصومات أو 

قسائم شرائية.
وكشفت نتائج االستطالع أيضا منّصات 
الدفع األكثـــر نجاحا، فقد تفّوقـــت المحفظة 
الرقمية ”أبل باي“ على ســـائر المنّصات بعد 
عاٍم ونيف على إطالقها، إذ ُيجرى من خاللها 

أكثر مـــن ثلثي عمليات الشـــراء عبر الهاتف 
(ونسبتها 68 في المئة) في الواليات المتحدة 

األميركية.
مـــع أن هـــذه المعطيات متعّلقـــة بأميركا 
الشـــمالية، تجـــوز االســـتعانة بهـــا للتنّبـــؤ 
الدفـــع  وســـائل  ســـيطال  الـــذي  بالتطـــّور 
اإللكترونـــي في العالم العربي، مع العلم أنها 
ال تـــزال بدائية فـــي مراحلها األولى قياســـا 

بوسائل الدفع المتاحة في الغرب.
فمـــن المتوّقع أن يصل عدد مســـتخدمي 
الهواتـــف الذكيـــة فـــي العالـــم العربـــي إلى 
حوالي 195 مليونا، ما ســـيؤّدي إلى انتشـــار 
خدمة الدفع عبر الهاتف بشـــكٍل سريٍع وعلى 
نطاق أوســـع. وليس هذا صعـــب المنال إذا 
أخذنا بعين االعتبار أن من الشائع في العالم 
العربـــي اســـتخدام الهواتف الذكيـــة للقيام 
بأنشطة تصّب في خانة التسّوق، مثل مقارنة 
أســـعار الســـلع والتزّود بالمعلومات الالزمة 
حـــول المنتجـــات وتحديد مواقـــع المحالت 
التجاريـــة. وكل ما يبقى على الشـــركات فعله 
هـــو تشـــجيع المســـتهلكين على اســـتخدام 
خدمة الدفع عبر الهاتف من خالل التقديمات 
والعروض من جهة، واالســـتماع إلى شكاوى 
المســـتهلكين من جهة أخـــرى بغية التوّصل 
إلى الحلول المناســـبة وتحقيق االســـتفادة 

القصوى من هذه التكنولوجيا.
فـــي نهاية المطـــاف، ال يخفـــى على أحٍد 
أن المســـتهلكين هم الذين يحّددون مستقبل 
وســـيلة الدفـــع الجديـــدة هـــذه، وســـيكون 
مصيرها إّما النجاح أو الفشل. لكن األكيد هو 
أن العام 2016 سيؤّدي دورا حاسما في تغيير 
ســـلوكيات المســـتهلكين في العالم العربي. 
وحتـــى إن كنا ال نزال في الـــدورة األولى من 
هذا السباق، قد نتمّكن في المستقبل القريب 
من اللحـــاق بركب هذه التقنية الجديدة وبدء 
عمليـــة التحّول، شـــيئا فشـــيئا، مـــن العملة 

التقليدية إلى العملة اإللكترونية.

} فيسبوك يعلن عن وصول عدد مستخدمي 
للرسائل الفورية  فيسبوك ماسنجر“  خدمة “ 
على موقع التوصل االجتماعي الشـــهير إلى 
800 مليون شهريا. وأشاد مدير الشركة ديفيد 
ماركوس بهـــذا اإلنجاز في تدوينـــة له، لكنه 
أضـــاف أن هـــذه الخدمة مازالت فـــي أيامها 
األولـــى. وقـــال ماركوس إن فيســـبوك يعتزم 
جعـــل خدمة ”ماســـنجر“ دائمـــة التطور إلى 
أداة متعددة االســـتخدام على غـــرار ”المدية 
السويســـرية“ بالنســـبة إلى عالم االتصاالت 
الرقمية، حيث ســـتقوم بوظائف عديدة سواء 

للمستخدمين األفراد أو الشركات.

} الس فيغــاس - يخصـــص معـــرض الس 
فيغاس ملختلف أنواع اإللكترونيات مساحة 
71 باملئـــة لعرض الروبوت، وهي مســـاحة 
أكبر من التي مت تخصيصها العام املاضي، 
مبشاركة شـــركات أكثر هذا العام في تقدمي 

الروبوت اخلاص بها.
ويـــرى الكثيرون أن األجهـــزة احلديثة 
املعروضة هذا العـــام تنطوي على منهجية 
التطوير وخصوصا في القدرة على تشغيل 
اجلهاز بأقل توجيهات ممكنة من الشخص.
وتقول روبني راســـكني رئيســـة منظمة 
”ليفينـــغ إن ديجيتـــال تاميز“ املشـــاركة في 
تنظيم املعـــرض إنها تتنظر أجهزة روبوت 
ميكنهـــا أن تواكـــب املتغيـــرات واحلاجات 
وتســـاهم في حل اإلشـــكاليات مثل ارتفاع 
نســـبة املســـّنني فـــي املجتمـــع، وروبـــوت 
ميكنه أن يكتســـب املعارف بفضـــل الذكاء 
االصطناعـــي ليســـتخدم ذلك فـــي التوجه 
إلى املنـــازل أو حســـن فهم مـــا يريده منه 

املستخدم.
واحتـــل روبـــوت جديـــد مكانـــة مميزة 
وجـــذب األنظـــار فـــي املعرض هـــذا العام، 
أطلقته الشركة الناشئة ”دوبل روبوتيكس“، 
حيث ميكنـــه التواجد بدال منـــك في أماكن 
العمل. لقد طبقت هذه الفكرة امرأة أرسلت 
روبوتا إلـــى متجر أبل لتكون من أوائل من 
يشـــتري هاتف أيفون 6 أس، ليحل مكانها 
في طابور املشترين الذي يعرف أنه مزدحم 

وطويل في أول يوم إلطالق اجلهاز.
إن الروبوت اجلديد ”دوبل 2“ يتألَّف من 
قضيب ذي عجلتني، حامال آيباد في أعاله، 
ومـــزود بتقنيـــات مثل الكاميرا، وشـــبكات 
اجليل الثالث/الرابـــع، وبإمكان لوحي أبل 
أن يحل محّل األشـــخاص، من خالل إرسال 
واســـتقبال صور مالكه في وقتها احلقيقي 
ســـواء كان في املنـــزل أو في أّي مكان آخر، 
شريطة أن يتوافر لدى املالك جهاز كمبيوتر 
بني يديه، كما ســـيقوم الكمبيوتر هو اآلخر 
بعرض وإرسال كال املكانني، فيما بني مكان 

املالك، ومكان العمل.
من املتوقـــع أن ُحتدث هذه الفكرة طفرة 
في العالقـــة بني أصحاب العمل واملوظفني، 
ممـــا ال يضطرهم بعد ذلك إلجـــراء مكاملات 
هاتفية، أو إرسال رســـائل بريد إلكتروني، 

حتت أّي ظرف من الظروف.
وظهـــر أيضا روبـــوت ”واووي“ والذي 
يأتي في شـــكل كلب، وقـــد مت بناؤه بالذكاء 
الصناعـــي، والـــذي يتيـــح اتبـــاع ســـيده 
فـــي جميـــع أنحاء املنـــزل، وميكنـــه اتباع 
التعليمـــات والقيـــام باللعـــب بالكرة، وهو 
مـــا يتيـــح للمســـتخدم جتربة مميـــزة في 
احلصـــول على حيوانه األليف ولكن بطابع 

التكنولوجيا احلديثة.
ومن األجهزة التكنولوجية الرائدة جند 
جهاز استشـــعار املجال، وهـــو جهاز يقوم 
بعـــدة مهـــام وهو عبـــارة عن كـــرة روبوت 
مزودة بكاميرا عالية الوضوح وعدة أجهزة 
استشعار ميكنها الكشف عن درجة احلرارة 
والرطوبة والدخان وثاني أكسيد الكربون، 
وميكن للمســـتخدم التحكـــم في اجلهاز من 
خالل تطبيق على الهاتف الذكي، ما يسمح 

له بالتنقل في جميع أنحاء املنزل.

ويوضح عمر بارالس مكتشـــف اجلهاز 
ميزاته قائال إن ”مع جهاز استشعار املجال 
أنـــت حتتاج فقط إلى كـــرة واحدة وميكنك 
توجيههـــا مـــن غرفة إلى أخـــرى، واجلهاز 
ميكنـــه بـــث الصـــور الســـمعية واملرئيـــة 
مباشـــرة وكذلك املعلومات اخلاصة بدرجة 
احلرارة والرطوبة وحتى الدخان، إذ ينبهك 
إذا كان هنـــاك حريق في بيتك ويرســـل لك 
رســـالة تنبيه لتتمكن من توجيه الكرة إلى 
املوقع ومعرفة ما إذا كان الوضع خطيرا أم 

أنه مجرد شيء طبيعي“.
وهو جهاز  ويعرض جهاز ”بيكو براو“ 
صغير ســـهل االســـتخدام يتيح للمستهلك 
اجلمـــع بني املكونات اخلـــام املكّونة للنبيذ 
الذي يختـــاره واملاء إلنتاج كمية من خمس 
لترات من اجلعة كما يسمح بضبط الشراب 
لـــكّل واحد، إمـــا عن طريق زيـــادة محتوى 
الكحول أو تغيير املذاق وهو اكتشـــاف هام 
علـــى اعتبار أنه مع ارتفاع شـــعبية النبيذ 
التقليدي ســـيكون مســـتخدم هـــذا اجلهاز 
قادرا على التمتع مبشـــروباته املفضلة في 

منزله دون تعب يذكر.
وكشـــفت شركة ”ســـيريفو“ عن روبوت 
”تبـــرون“ الصغيـــر املوصـــل باإلنترنت في 
املعـــرض وهـــو روبـــوت بكاميـــرا مصمم 
خصيصا لالســـتخدام املنزلي، يســـير عبر 
عجالت متحركـــة وميكن التحكـــم فيه عبر 
تطبيق لهواتف أندرويد وبه عارض ضوئي 
يظهـــر بعـــد الضغـــط علـــى زر مخصـــص 
ليعـــرض الصـــور فـــي مســـاحة 80 بوصة 

وبدقة عالية.

ذكاء  نظـــام  بالروبـــوت  ويتواجـــد 
اصطناعـــي صغيـــر وبعض املستشـــعرات 
التـــي جتعلـــه حذرا عنـــد وجـــود العقبات 
فـــي طريقه أثناء التحـــرك، وميكنك حتريك 
الروبوت إلـــى أّي غرفة لتبث شـــيئا ما أو 

تراقب ما يحدث.
ومـــن جانب آخر أعلن ســـينثيا بريزيل 
رئيس مشـــروع الروبـــوت االجتماعي، عن 
مشـــاركة الروبـــوت فـــي املعـــرض، ممثال 
للواليات املتحـــدة األميركيـــة، وصرح بأن 
الربوت اســـتطاع زيادة التمويل اخلاص بـ 
3.7 ماليني دوالر من خالل عرضه على موقع 

إنديجيجو، لدعم املشاريع.
كما تشارك فرنسا بزوجني من الروبوت 
والتـــي صممـــت لتحفيـــز االطفـــال الذين 
يعانـــون من التوحـــد واضطرابـــات النمو 
األخرى، كما تشارك اليابان بروبوت مصّمم 

لتحقيق ملسات من اجلمال حوله.

} أبـــل تقـــدم في هاتفيهـــا ”آي فـــون 6 إس“ 
و”آي فـــون 6 إس بلس“ ميـــزة الصور الحية، 
والتـــي من خاللها يتم تصويـــر ثانية ونصف 
قبـــل الصـــورة التـــي التقطهـــا الُمســـتخدم، 
وثانيـــة ونصف بعدها ليتـــم تحويل الصورة 
الناتجـــة إلى مقطع متحرك مـــع صوت أيضا. 
يعـــرض التطبيق أيقونة الصـــور الحّية التي 
وبعد تفعيلها يتـــم التصوير قبل وبعد التقاط 
الصـــورة، وبعـــد االنتهـــاء يمكن اســـتعراض 
المقطـــع الناتـــج ومشـــاركته على الشـــبكات 

االجتماعية بكل سهولة.

}  شـــركة نتفليكس تعلن عـــن توفر خدمتها 
الشهيرة لمشـــاهدة الفيديو حسب الطلب في 
جميـــع دول العالـــم تقريبًا، بما فـــي ذلك دول 
الشرق األوسط. وقامت الشركة باإلعالن خالل 
فعاليـــات معرض اإللكترونيات االســـتهالكية 
”ســـي إي إس 2016“، كمـــا قامـــت بتقديم دعم 
اللغة العربية، ووعدت الشـــركة بتقديم المزيد 
من المحتوى المحلـــي للخدمة، األمر الذي قد 
يسمح بتواجد أفالم ومسلسالت عربية قريبًا.
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معرض الس فيغاس لإللكترونيات يزدحم بأنواع الروبوت

واحد يحضر بدل صاحبه في مكان العمل وآخر يصنع النبيذ

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} مايكروســـوفت تعمل بشـــكل سّري إلطالق 
شـــريحة اتصاالت للجيـــل الرابـــع  لألجهزة 
التي تعمل بنظام ويندوز 10 حســـبما أشارت 
آخر التقارير. ولم ُتعلن الشـــركة رســـميًا عن 
الشـــريحة حتى اآلن، لكنها أصـــدرت تطبيقا 
داخـــل متجـــر تطبيقـــات ويندوز حمل اســـم 
”ســـيلولير داتا“ لتوفير اتصال باإلنترنت عند 
عدم توّفر شـــبكات واي فاي. وُيمكن من خالل 
التطبيق الدفع على حســـب االســـتخدام فقط 
دون وجود أّي تفاصيل حول أنواع الشـــرائح 

أو التكلفة.

} المكتب االتحـــادي لتكنولوجيا المعلومات 
يشـــدد على ضرورة تثبيـــت أحدث إصدار من 
برنامـــج البريـــد اإللكترونـــي المجاني ثندر 
بيرد؛ حيث قامت شـــركة موزيال بســـد العديد 
من الثغرات األمنية الخطيرة به، والتي تتيح 
للقراصنة إمكانية تعطيل البرنامج أو تثبيت 

برامج خبيثة على الحاسوب.
وأضاف المكتب االتحادي بالعاصمة األلمانية 
برليـــن أنه ينبغـــي تثبيت أحـــدث إصدار من 
البرنامج علـــى وجه الســـرعة؛ ألن القراصنة 
علـــى علم بهـــذه الثغـــرات األمنية منـــذ فترة 
طويلة، مشـــيرًا إلى أن هـــذا الخطر يكمن في 
كل نسخ البرنامج المخصصة لنظام لينوكس 

وويندوز وماك أو إس إكس.

ــــــة في معرض االلكترونيات االســــــتهالكية في الس  ــــــر تقليدية وغير اعتيادي منتجات غي
فيغاس هذا العام، فباالضافة الى المنتجات التي اعتدنا عليها كالهواتف والحواســــــيب 

واألجهزة المنزلية يحتل الروبوت مكانة مميزة وجذب األنظار في المعرض هذا العام.

مع تطّور استخدامات الهواتف واألجهزة الذكّية لتشمل ما ال يعّد وال يحصى من المجاالت 
والقطاعات، يتجه عدد من الشــــــركات التكنولوجية الى تقديم خدمة الدفع اإللكتروني، ما 
يحّول الهاتف وأجهزة أخرى قابلة لالرتداء إلى محفظة رقمية سريعة وسهلة االستخدام.

بعـــدة مهـــام وهو عبـــارة عن كـــرة روبوت في طابور املشترين الذي يعرف أنه مزدحم
مزودة بكاميرا عالية الوضوح وعدة أجهزة 
استشعار ميكنها الكشف عن درجة احلرارة 
والرطوبة والدخان وثاني أكسيد الكربون، 
وميكن للمســـتخدم التحكـــم في اجلهاز من 
خالل تطبيق على الهاتف الذكي، ما يسمح 

له بالتنقل في جميع أنحاء املنزل.
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األوراق النقدية إلى زوال

صديق اإلنسان

الهواتف الذكية واألجهزة القابلة لالرتداء محافظ الدفع الجديدة في عالم التسوق

جهاز استشعار المجال هو كرة روبوت 

مزودة بكاميرا عالية الوضوح وعدة 

أجهزة استشعار يمكنها الكشف عن 

درجة الحرارة والرطوبة والدخان وثاني 

أكسيد الكربون



¶ برليــن – أثبتــــت جملــــة مــــن األبحــــاث أن 
التعــــرض المنتظــــم للبرد يســــاعد على حرق 
الدهــــون وخفض الــــوزن. وأكــــد باحثون في 
جامعة ماســــترخت بهولندا هذه النظرية بعد 
إجراء بحث على عدد من األشخاص تعرضوا 
للطقس البارد بشكل منتظم ساعتين يوميا في 
حرارة تقدر بـ17 درجة مئوية لمدة 6 أسابيع. 
وكانت النتيجة أن هــــذه التجربة قد أفقدتهم 
معدالت من الوزن الزائد يوميا. بينما أظهرت 
الدراسة أن أشخاصا آخرين قضوا وقتها في 
أماكن معتدلة الحرارة، دفعتهم أجسامهم إلى 
استهالك نســــبة أكبر من السعرات الحرارية. 
فهي تقــــوم بعملية حرق الدهون لتحافظ على 

درجة حرارتها. 
وتتشــــابه هذه الحمية مع الدراســــة التي 
دعت إلى شــــرب الماء البارد في الشتاء لما له 
من تأثير مباشر في حرق الدهون المخزونة.

وكشــــفت الدراسات عن زيادة نشاط خاليا 
الدهون البنّية لدى األشخاص الذين تعرضوا 
للبرد وهي الدهون التي ال تســــبب الســــمنة، 

والمسؤولة عن زيادة الحرق.
وأشار خبراء أن الحّمام البارد يساهم في 
حرق 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا، األمر 
الذي يعني أّن الشــــعور بالبرد يشّغل الدهون 
البنّية، ما يعزز عملية األيض ويحرق الدهون 
البيضاء السيئة. وجدير بالذكر أن الباحثين 

كانــــوا يظّنــــون أّن أجســــام األطفــــال وحدها 
تحتوي على دهــــون بنية للحفاظ على حرارة 

جسمهم خالل الشتاء. 
لكن التحاليل بينت أّن أجســــام الراشدين 
تضّم كمية من هذه الدهون التي تنشــــط بفعل 

البرد. 
وينصح الخبــــراء بتخفيف درجة التدفئة 
في المنزل وفي السيارة أو الخضوع لجلسة 

سونا يومية يليها حمام بارد.
أن  المورفولوجيــــة  الدراســــات  وبينــــت 
الدهــــون البنية مــــزودة بالكثير مــــن األلياف 
العصبــــي  للجهــــاز  التابعــــة  العصبيــــة 
الســــمبثاوي ذي العالقــــة الوثيقــــة بزيــــادة 
النشاط الفسيولوجي أثناء التعرض للحاالت 

غير الطبيعية، كذلك فإنها مرتبطة بأحد أجزاء 
منطقة الهايبوثاالمس في المخ والمســــؤولة 
عــــن عمليات تنظيم تنــــاول الطعام. وقد وجد 
أن التعرض للبرودة الشــــديدة أو اإلفراط في 
تناول الطعام يؤدي إلى زيادة نشــــاط الدهون 

البنية.
وتوّصلــــت إحــــدى الدراســــات المتعّلقــــة 
بالســــيطرة علــــى الــــوزن، والتــــي اســــتغرق 
إنجازها 10 ســــنوات وتناولت آثار البرد على 
عملية التمثيل الغذائي، أن المنازل والمكاتب 
الدافئــــة يمكــــن أن تســــاهم في زيــــادة عرض 

الخصر وارتفاع الوزن.
وأظهرت الدراسة أن االرتجاف الذي يحدث 
للجســــم كرد فعل علــــى انخفــــاض الحرارة، 
يســــتهلك حوالي 30 بالمئة من طاقة الجسم، 
مــــا يعني أن انخفاض درجــــات الحرارة يرفع 
بشــــكل كبير من معّدل حرق الجسم للسعرات 

الحرارية، بدًال من أن تخّزن في شكل دهون.
ونصحت دراسة ســــابقة أجريت بجامعة 
توركو الفنلندية باســــتثمار فصل الشتاء في 
إنقاص الوزن، ألن الشــــعور بالبرد قادر على 
حــــرق الدهون أســــرع مــــن أّي برنامج غذائي 
آخر. وكشــــفت الدراســــة أن التعرض لدرجات 
الحــــرارة المنخفضة يقــــوم بتحفيز نوع من 
األنســــجة الدهنية بالجســــم المســــؤولة عن 
حرق الدهــــون والســــكريات من أجــــل إنتاج 

الحرارة، وهذه األنســــجة توجد في 
الخصر واألكتــــاف والرقبة، حيث 
يقــــوم البــــرد بزيادة اســــتهالك 
نوع من الغلوكوز الموجود في 

منطقة األكتاف نحو 15 مرة 
االستهالك  بعملية  مقارنة 
العاديــــة، أي ما يعادل 4 
كيلوغرامات من الدهون 
البطن  فــــي  المتراكمــــة 

والجوانب واألفخاذ.

¶ باريــس – أكد مدربو اللياقة أن الهاثا يوغا 
تتكيف مــــع القدرات البدنية للفــــرد وتتعامل 
معها بما يســــمح بتطويرها وتحسينها دون 
التســــبب فــــي اإلجهــــاد واإلصابــــات. وتقول 
ســــيلين أوبيكا، مديــــرة الفدرالية الفرنســــية 
لليوغــــا إن الهاثــــا نــــوع مــــن أنــــواع اليوغا 
الناعمــــة وغير التنافســــية التــــي تعتمد على 
النعومة والبطء في أداء التمارين والتنقل من 

مستوى إلى آخر.
وأضافت يوبيكا: تناســــب الهاثا يوغا كل 
األعمار ويمكن لكبار الســــن ممارســــتها حتى 
عبر الجلوس على كرســــي، كما يمكن تعليمها 

لألطفال واعتمادها كإحدى األلعاب البدنية.
وكشــــف باحثون، في جامعــــة إلينوي، أن 
ممارسة الهاثا يوغا، ثالث مرات في األسبوع 
لمدة 8 أســــابيع، تعــــزز من القــــدرة اإلدراكية 
اليوميــــة لكبار الســــن. وأوضحــــت صحيفة 
ميديــــكال نيوز تــــوداي، أن الهاثــــا يوغا هي 
مجموعــــة مــــن التدريبــــات البدنيــــة وضعت 
لتحقيــــق المواءمة بيــــن الجلــــد والعضالت 
والعظــــام، حيث يقول ممارســــوها إنها تفتح 
قنوات الجسم، بحيث يمكن أن تتدفق الطاقة 

بحريــــة. وهاثا تتكون من شــــقين ”ها“ تعنى 
”الشمس� و“ثا“ تعني القمر.

وأظهرت األبحاث الحديثة أن الهاثا يوغا 
وتعني التوازن تمثل الفكرة المركزية لليوغا، 

وهي الترابط بين الجسم والعقل.
وتعمل اليوغا على تقوية الجســــد بأكمله 
بدال مــــن التركيز علــــى مجموعــــة معينة من 
العضالت، فهي تستخدم الجسد بأكمله ككيان 
واحد لتحقيق ما يســــمى بتوازن القوى لديه. 

المختلفة  والوضعيات  التمرينات  وتعمل 
علــــى زيــــادة رشــــاقة الفــــرد ومرونة 
أعضائــــه ومفاصلــــه وعضالته. كما 

تعمــــل هذه الرياضة أيضا على مســــاعدة من 
يمارسها في االستشفاء من بعض االعتالالت 
الجسدية الموجودة لديه بالفعل كآالم الرقبة 

والظهر.
وتتلخــــص تدريبــــات الهاثا فــــي تمطيط 
العضــــالت بنســــق بطــــيء وناعم مــــع اتخاذ 
وضعيــــات مختلفة إما بالجلــــوس أو التمدد 
واالســــتلقاء أو الوقوف أو حتــــى القرفصاء. 
عملية التمطيــــط تترافق بالتحكم في عمليتي 
الشــــهيق والزفير واالحتفاظ باألوكســــيجين 
قــــدر اإلمــــكان لتســــهيل توزيعه عبــــر الدورة 
الدمويــــة والتخلص جيدا من ثاني أوكســــيد 

الكربون.
وتزيد تمارين اليوغا مــــن مرونة األربطة 
واألوتار والمفاصل التي نادرا ما نستخدمها 
في حياتنا اليومية. ويؤدي شد العضالت ثم 
اســــترخاؤها إلى زيادة تدفق الدم. وتســــاعد 

هذه الزيادة على عملية طرد السموم.
وتشــــمل عمليتــــا التمطيط واالســــترخاء 
كل العضالت: فبالنســــبة إلى الوجه يتم شــــّد 
الحاجبين معا في نفس الوقت وكأن الشخص 
عابس ثــــم يرخيهما. وأما الرقبــــة فيتّم إمالة 

الــــرأس إلى األمــــام وجر الذقــــن نحو الصدر 
ببطء ثم رفع الرأس مرة أخرى. األكتاف: ترفع 
األكتاف إلى أعلى نحو األذنين بطريقة بطيئة 

ومن ثم إرخاؤهما إلى أسفل. 
و تمطيط عضالت الصدر يشــــمل التنفس 
ببــــطء وعمق باتجاه الحجــــاب الحاجز الذي 
يقــــع تحت الضلــــع باســــتخدام الرئتين ومن 
ثم طرد النفس بطريقــــة بطيئة إلى أن يخرج 
الهواء من جوف البطن. و يتم تمديد الذراعين 
بعيدا عن الجســــم إلى أبعد درجة ممكنة ومن 

ثم إرخائهما.

اليــــد والمعصــــم: يتــــم شــــد المعصمين 
وذلك بجر اليدين باتجاه الجســــم مع تمطيط 

األصابع ومن ثم اإلرخاء.
بعــــد االنتهاء من عملية تمطيط العضالت 
وإرخائهــــا ينبغي االســــتلقاء بهدوء وإغالق 
العينيــــن لبضــــع الوقــــت إلــــى حد الشــــعور 
بالراحة التامة ثم التمطــــط والنهوض ببطء 

من المكان.
وكشــــفت دراســــة طبية أن تمارين اليوغا 
التي تتركز حول تمديد عضالت الظهر وليس 
التأمــــل، هي الحل األنســــب لعالج آالم الظهر 
المزمنة ومن شــــأنها توفيــــر آالف الدوالرات 
التــــي تنفــــق لعالجها حول العالــــم. وطالبت 
الدراســــة بضــــرورة ممارســــة المريض هذه 
التمارين لمدة 75 دقيقٍة أســــبوعيًا أو 3 مراٍت 
في األسبوع بمســــاعدة مدربي يوغا، أو عبر 
متابعــــة أقــــراٍص مدمجٍة تعلــــم التمارين في 

المنزل.
وأجريت دراسًة على 228 متطوعًا ُقسموا 

على 3 مجموعاٍت لفهم حقيقة األلم والعالج:
  المجموعــــة األولى: أجرت تمارين الهاثا 
يوغا، والتي تركز على قوام اإلنســــان وشــــد 
عضــــالت الظهــــر والرجليــــن، باإلضافة إلى 
تماريــــن التنفس لالســــترخاء علــــى مدى 12 

أسبوعًا.
لتماريٍن  خضعــــت  الثانية:  والمجموعــــة 
قاسيٍة، بهدف تقوية عضالت الظهر والرجلين، 

ولكن بال تمارين التنفس واالسترخاء.
والمجموعة الثالثة: تم منحها كتابًا يقدم 
نصائــــح حول ضرورة إجــــراء تماريٍن معينٍة 
وتغييــــر أســــلوب الحياة للتخلــــص من آالم 

الظهر.
وبعــــد مــــرور فترٍة مــــن الزمــــن، تبّين أن 
المجموعــــات الثالث أبدت تحســــنًا، وأعرب 
50 بالمئــــة من المتطّوعين عن تحســــنهم في 
أداء وظائفهــــم اليومية. واســــتمّرت النتائج 
اإليجابية على مدى 3 أشــــهٍر ونصف الشهر، 
حتى بعد انتهاء التمارين األســــبوعية. ولفت 
أحــــد األطباء المشــــرفين على الدراســــة إلى 
ضرورة التزام المريض بتمارين اليوغا تحت 
إشــــراف مدّرســــين متخصصيــــن بالتمارين 
العالجية، مــــن أجل تصحيح قوام الجســــم، 
خوفًا من أّي شــــٍد للعضــــالت أو آالٍم ال داعي 

لها.
وتتكــــون الهاثا يوغا مــــن ثالثة عناصر: 
وضعية الجســــم وممارسة عملية التنفس، ثم 

االسترخاء العميق. وأظهرت تحليالت أجريت 
عام 2004 أن عددا متزايدا من الدراسات التي 
أجريــــت في العقــــود األخيرة كانــــت من نوع 
الدراســــات التجريبيــــة الجيــــدة. وتفتــــرض 
النتائج المتوفرة أن ممارســــة اليوغا قد تقلل 
من تأثيرات االستجابة فوق المعتادة للتوتر، 
كما قد تكون مفيدة في حاالت القلق والكآبة.

ووجــــد الباحثــــون في إحدى الدراســــات 
التي شــــملت أكثر من 108 مشــــاركين من كبار 
الســــن تتراوح أعمارهم مــــن 55 إلى 79 عامًا، 
أن اليوغــــا تعزز اإلدراك وتقلــــل من اإلصابة 

بالزهايمر لكبار السن. 
وفي عام 2013، ذكــــرت صحيفة ”ميديكال 
نيوز توداي“ أن الفريق الذي استغرق جلسة 
20 دقيقــــة مــــن الهاثا يوغا قد تحســــنت لديه 
وظائــــف المخ أكثــــر من التماريــــن الهوائية. 
وأظهــــرت الدراســــة بقيــــادة نيهــــا غوتة، أن 
تمارين الهاثا يوغا تتطلب بذل جهد مركز في 
التحــــرك من خالل الوقفات، والســــيطرة على 

الجسم والتنفس بمعدل ثابت. 
وأضــــاف غوتة أنه مــــن الممكــــن أن هذا 
التركيز على الجســــم والعقل والتنفس أثناء 
ممارســــة اليوغــــا قد يكــــون معّممــــا لجميع 
الحــــاالت خارج دروس اليوغــــا، مما أّدى إلى 

تحسين قدرة المخ وزيادة اإلدراك.
وتوّصــــل فريق مــــن العلمــــاء األميركيين 
إلــــى أن االنتظام في ممارســــة رياضة اليوغا 
يســــاعد بصورة كبيــــرة في خفــــض معّدالت 
ضغط الدم المرتفع. وقال الباحثون إن ضغط 
الــــدم المرتفع يعاني منه مــــا يقرب من مليار 
شــــخص حول العالم بواقع شــــخص من بين 
كل ثالثة من البالغين. وتعد جلســــات اليوغا 
إحدى الطرق الطبيعية الفعالة لخفض ضغط 
الــــدم المرتفــــع والتي باتــــت كأحــــد البدائل 
الهامة المطروحة جنبا إلى جنب مع العقاقير 

الطبية.
وعكــــف الباحثــــون على دراســــة نحو 58 
رجال وســــيدة تراوحت أعمارهم مــــا بين 18 
و62 عامــــا لتقييــــم فاعليــــة جلســــات اليوغا 
في خفض ضغــــط الدم المرتفــــع. كما أثبتت 
دراســــة أميركية أخرى تأثيــــر تمارين اليوغا 
فــــي التقليــــل من حــــدة اضطرابــــات نبضات 
القلب غيــــر المنتظمة التي تعــــرف بالرجفان 
األذينــــي الليفي. وتقــــول الدراســــة إن ثالث 
جلسات يوغا كل أسبوع تحّسن نوعية حياة 
المرضى وتقلل من درجــــات القلق واإلحباط 

التــــي غالبًا ما تصيب المرضى الذين يعانون 
هذه المشكلة الصحية بالقلب. 

وعّلــــق د. رائــــول ميتراني، مديــــر عيادة 
القلــــب بكلية طب جامعة ميامــــي، قائًال «هذه 
نتائج مثيرة، فبالرغم من أنها ال تعالج مشكلة 
الرجفــــان األذيني الليفي إال أنها تســــاعد في 
تقليل فترات انقباض األذيــــن غير المنتظم». 
أخــــرى  فوائــــد  ســــابقة  دراســــات  وأثبتــــت 
لرياضة اليوغا على صحــــة القلب مثل تقليل 

الكولسترول وتحقيق مرونة أكبر للشرايين.
وأثبت األطباء أن النســــاء الالتي يمارسن 
رياضــــة اليوغا لمدة 35 دقيقة يوميًا خالل 12 
أسبوعا يكون لديهن انخفاض في الكورتيزول 
بنســــبة 94 بالمئة، خــــالل المواقف العصيبة 
مقارنة بمن ال يمارســــن هذه الرياضة. ويؤكد 
الخبــــراء أن زيــــادة مســــتويات الكورتيزول 

تعمل على إضعاف الجهاز المناعي. 
كما تساعد اليوغا على تقوية الصدر ألنها 
تعتمد على تمارين التنفس التي تزيد من قوة 
الرئتين، وبالتالي الوقاية من أمراض الجهاز 
التنفســــي. وبّينــــت األبحاث العلميــــة أيضًا 
فوائد اليوغا في التخفيف من فقر الدم الناتج 
عن نقص الحديد في الجســــم، حيث تســــاعد 
على رفع مســــتوى الهيموغلوبين في الجسم، 

وبالتالي منع اإلصابة بفقر الدم أو األنيميا.
ويمكن لمرضى السكري استخدام اليوغا 
كأداة مهمة وجديدة للعــــالج؛ فمريض البول 
الســــكري ال يســــتطيع جســــمه إنتاج هرمون 
األنسولين بكفاءة، وهو الهرمون الذي يساعد 
علــــى تحريك الغلوكــــوز من مجــــرى الدم في 
الخاليا. وأثبتت األبحــــاث التي ُأجِريت على 
عّينــــة من مرضى الســــكري أن التــــزام هؤالء 
المرضــــى بممارســــة اليوغــــا خمــــس مرات 
وبشــــكل يومــــي قــــد مكنهم مــــن تقليص عدد 

جرعات األنسولين التي يحتاجونها.
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الهاثا يوغا تدريبات بطيئة وناعمة تشحن طاقة العضالت بإيقاع تصاعدي

تمارين الهاثا تعزز لياقة كبار السن دون إجهادهم أو إصابتهم

لياقة

التعرض للبرد بانتظام يساعد على خفض الوزن

تعد الهاثا من أكثر أنواع اليوغا شــــــيوعا وإقباال من كل الفئات العمرية. وتعزز تدريباتها 
ــــــة قوة العضالت والعظام وتحافظ على طاقة الجســــــم ونشــــــاطه، وتزيد القدرة على  البدني

المرونة والتوازن وتقلل إلى حد كبير من نسبة السقوط واإلصابات لكبار السن.

تمارين الهاثا يوغا تناسب كل األعمار

 ممارسة الهاثا يوغا ثالث مرات في 

األسبوع لمدة ٨ أسابيع  تعزز من 

القدرة اإلدراكية اليومية لكبار السن

الهاثا يوغا، وتعني التوازن، تمثل 

الفكرة المركزية لليوغا، وهي الترابط 

بين الجسم والعقل

االرتجاف الذي يحدث للجسم كرد 

فعل على انخفاض الحرارة، يستهلك 

حوالي ٣٠ بالمئة من طاقة الجسم



ــــــت المرأة من الولوج إلى عديد المهن التي ظلت لعقود حكرا على  } تمكن
الرجــــــال، لكن يبدو أن المهن المتصلة بالقيادة في جميع المجاالت عزيزة 
جــــــدا على الرجال وال تصل لها النســــــاء إال بشــــــق األنفــــــس. مهنة قيادة 
ــــــرات مثال من المهن التي ظلت لعقود حكرا على الرجال خاصة في  الطائ
الدول العربية والتي وإن تمكنت المرأة في بعض الدول منها من الوصول 
لها فإن حضورها ما يزال ضعيفا مقارنة بالرجال رغم أن نســــــاء عربيات 

كثيرات حققن نجاحا في امتهانها.
ــــــرة قبل المرأة  ــــــة إلى مهنة قيادة الطائ ــــــت المرأة في الدول الغربي  وصل
العربية بســــــنوات وكانت األميركية أميليا مــــــاري إيهارت أول امرأة تقود 
طائرة منفردة في العالم في العشــــــرينات من القــــــرن الماضي وقد كانت 
رائدة متفوقة في الطيران األميركي ومثلت أول امرأة تحصل على صليب 
ــــــر بمفردها عبر المحيط  ــــــران الفخري، نظــــــرا لكونها أول امرأة تطي الطي

األطلسي.

أما النســــــاء العربيات فقد دخلن مهن الطيران كمضيفات أو موظفات في 
المطارات وفي شركات الطيران عموما لكن وصولهن لقيادة الطائرة تأخر 
ــــــادي أول امرأة عربية وأفريقية تقود طائرة  بعض الشــــــيء، وتعد لطفية الن
بمفردها وهي مصرية الجنســــــية وذلك في ســــــنوات الثالثينات من القرن 
الماضي، كما كانت أول مصرية تنال إجازة في الطيران عام 1933، وهي 

الشهادة التي سبقها إليها في مصر 33 شخصا كلهم من الرجال.
وبعدها بســــــنوات بدأت بعض األسماء النسائية تظهر كقائدات للطائرات 
ــــــل المغربية ثريا الشــــــاوي في الخمســــــينات وتلتها التونســــــية علياء  مث
المنشــــــاري وهكذا وإلى حدود السنتين األخيرتين مازال يتردد لقب أول 
امــــــرأة تقود طائرة فــــــي دولة عربية ما وكانت آخرهــــــن عام 2015 عندما 
ــــــت وزارة النقل العراقية أن ”داليا امرأة عراقية حصلت على النجاح  أعلن
بعد إكمالها الفصول التدريســــــية المؤهلة لكي تكــــــون أول امرأة عراقية 
تقود طائرة مدنية والذي جعلها محط ترحاب وقبول لدى الخطوط الجوية 

ــــــك المرأة الكويتية عندما أصبحــــــت منيرة بوعكري عام  العراقية“. وكذل
ــــــة تدخل مجال قيادة الطائرات بصفة مســــــاعد  ــــــة كويتي 2014 أول مواطن

كابتن.
ــــــن أو قائد طائرة أو   وبعــــــد هــــــذه التجارب لم يعد مســــــتغربا وجود كابت
ــــــت قليلة جدا مقارنة  ــــــة إال أن أعدادهن مازال مســــــاعد كابتن امرأة عربي
ــــــران الحربي وألســــــباب عديدة أهمها  بالرجــــــال خاصــــــة في ميدان الطي
ــــــذي يأبى على المرأة أن  المــــــوروث الثقافي العربي الذكوري بامتياز وال
تحتل المناصب القيادية وال مهن القيادة وال تزال أمام النســــــاء العربيات 
رحلة طويلة من النضال الفتكاك هذه المواقع رغم ما حققنه من نجاحات 

في التعليم وفي عديد المهن المتعارف عليها كونها رجالية.
ورغم أن أعداد قائدات الطائرات العربيات مازالت ضئيلة إال أن من تمكّن 
ــــــه لألجيال القادمة من  منهــــــن من دخول هذه المهنة يقدم مثاال يحتذى ب

الفتيات في قدرة وكفاءة المرأة على النجاح في مجال الطيران.

نجوى درديري 

} تصنف حســـناء تيمـــور كأول امرأة مصرية 
حتصل على رتبة كابنت بشـــركة مصر للطيران، 
وتعمـــل بها منذ أكثر من عشـــرين عاًما كقائدة 

للطائرات بكافة أنواعها.
كشفت حسناء عن  في حوارها مع ”العرب“ 
أن بداية عشـــقها للطيران كانـــت منذ صغرها، 
وحتديدا من والدها الذي كان ضابًطا بســـالح 
الدفـــاع اجلـــوي املصري، وحتديـــًدا في مجال 

الصواريخ املضادة للطائرات.
وأضافـــت حســـناء أن والدهـــا كان يحكى 
لهـــا كثيًرا عن املعارك التـــي خاضها واملواقف 
الصعبة التـــي واجهها، ورمبا يكـــون هذا هو 
الســـبب في اجتاههـــا لدراســـة الصيدلة بعد 
جناحهـــا فـــي الثانوية العامـــة، حتى حدث ما 

جدد عشقها القدمي للطيران.
وفـــي هـــذا اإلطار قالـــت ”كنت فـــي الفرقة 
الثانية حينما قرأت باملصادفة إعالنا عن قبول 
دفعـــة جديدة من الشـــباب دون حتديد اجلنس 
ذكـــرا كان أم أنثى بكليـــة الطيران، ووجدت أن 
كافة الشـــروط تنطبق علّي، فعرضت األمر على 
والدي وشجعني على خوض التجربة، وبالفعل 
اجتـــزت كافة االختبـــارات“. وتابعت ”التحقت 
بكلية الطيران لكن قررت أال أترك دراســـتي في 
الصيدلـــة، فكنت أجمع بني الدراســـتني، وعقب 
التخـــرج فضلت العمل بشـــركة مصر للطيران، 

تاركة مجال الصيدلة“.
حســـناء تيمور التي وصفها البعض بأنها 
واجهة مشّرفة للمرأة املصرية، حيث جتمع بني 
النجـــاح املهني واجلمال اإلنســـاني، وحديثها 
الشيق، كما أنها أم لثالثة أبناء أصغرهم طفلة 
عمرها 7 ســـنوات، أكدت أنهـــا تعتز بانتمائها 
لشـــركة مصر للطيـــران وتعتبر ذلـــك نوعا من 
الوطنية حســـب معتقداتها. وأوضحت، عندما 
أقود الطائرة أكون حريصة على سمعة الشركة 
التي أعمل بها، وأحرص على ســـالمة الركاب، 
وأنّفذ مـــا تدربت عليه بدقـــة واحترافية، حتى 

يرتفع اسم الشركة التي حتمل اسم مصر.
تيمور ليست املرأة األولى التي تقود طائرة 

وهو اللقـــب الذي حتتفـــظ به الكابـــنت لطفية 
النـــادي املصرية مـــن أصل سويســـري والتي 
طـــارت ألول مرة عـــام 1933 لتكون أول ســـيدة 

مصرية وعربية و أفريقية تقود طائرة.
رغـــم أن مصر للطيـــران (الناقـــل الوطني 
الرســـمي في مصر) ال تضع قيودا أو شـــروطا 
على عمـــل املرأة كقائـــد للطائـــرات إال أن عدد 
النســـاء العامالت فـــي هذا املجـــال ال يتجاوز 
الثالثني، حيث قامت الشركة بتعيني أول امرأة 
بشـــكل رســـمي لتقود طائرة عـــام 1988. وعن 
املشـــقة التي تتحملها بســـبب اجلمع بني هذه 
املهنـــة بأعبائها املتعددة، وبني مســـؤولياتها 
كزوجـــة وأم قالـــت تيمـــور ”عندمـــا التحقـــت 
بكلية الطيران فوجئت بوجود ســـيدات يعملن 
بالشـــركة ولم أكن أنـــا األولى كقائـــدة طائرة، 
فالتقيت هناك الكابنت عزيزة محرم وغيرها من 
املدربات الالئي قمن بتدريب طيارين رجال على 

قيادة الطائرة“.
واعترفت بأنها جتـــد صعوبة في كثير من 
األوقات في التوفيق بني منزلها وعملها، خاصة 
أن الشركة تتعامل معها مثل الطيارين الرجال 
في جدول الرحالت ما يفرض عليها قضاء أيام 
طويلة خارج منزلها في رحالت خارجية، لكنها 
اســـتطاعت أن حتقـــق بعض التـــوازن، بفضل 

تفّهم زوجها وتعاونه معها.
وعن تقبـــل ركاب الطائرة لفكرة أن تقودها 
امرأة قالـــت تيمور: حينما يســـمعون صوتي 
وأنا أعلن عن إقالع الطائرة يهمس البعض إلى 
طاقـــم الضيافة معّبرين عن قلقهم من كون قائد 
الطائرة ســـيدة، لكن في نهايـــة الرحلة يتحّول 
القلـــق إلى ســـعادة ويحـــرص البعـــض على 
التقـــاط الصور التذكارية معي وطاقم الضيافة 

لتسجيل الرحلة في ذكرياتهم.
وتضحك تيمور وهي تتذكـــر موقفا طريفا 
حـــدث لها ”عندمـــا علم أحد الـــركاب أن امرأة 
ستقود الطائرة صرخ طالًبا النزول منها مبرًرا 
ذلك بأنهم لم يخبروه مســـبًقا وملا أخبره طاقم 
الضيافة بـــأن الطائرة قد أقلعت وأصبحت في 
اجلـــو بالفعل رضخ لألمر الواقـــع، وفى نهاية 

الرحلة جاء إلى كابينة الطيار واعتذر لي“.

مصدق عبدالنبي

} تعتبـــر إيناس حمزة من النســـاء العربيات 
والتونســـيات القالئـــل الالتـــي اقتحمن عالم 
قيـــادة الطائرات فـــي تونس وذلـــك منذ بداية 

تسعينات القرن املاضي.
وتقول القائـــدة إيناس حمزة في حوار لها 
مـــع ”العرب“ إن ”قيادة الطائرات كانت مبثابة 
حلم طفولة بالنســـبة إلّي، والدي عبدالســـالم 
حمـــزة كان قائـــدا للطائرات املدنية وشـــغفت 

بهذه املهنة منذ نعومة أظافري“.
وتضيـــف حمـــزة أن كل أفـــراد عائلتهـــا 
وخاصة والدتها مثلوا سندا كبيرا لها القتحام 
املجال من أوسع أبوابه، ما دفعها بعد اجتياز 
اختبارات الباكالوريا (الثانوية العامة) للتقدم 
إلـــى املناظرة الوطنية مبدرســـة برج العامري 

حيث كان النجاح بانتظارها.
عام 1994 وهي في ســـن الــــ21 ربيعا كانت 
أول رحلة رسمية للقائدة إيناس حمزة انطالقا 
مـــن مطار قرطـــاج الدولي نحو أحـــد مطارات 
اجلزائر املجـــاورة. وتقول عن تلـــك اللحظات 
”صادفـــت أولى رحالتي أجواء مناخية ســـيئة 
زادت من حدة ارتباكي واكتشفت حينها البون 
الكبير بـــني املعارف النظرية التي اكتســـبتها 
أثنـــاء فترات التربص وبـــني الواقع التطبيقي 
في املجال“. وتقول حمزة ”أحد الركاب تساءل 
فـــي اجلو ّملا علـــم أن قائد الطائـــرة امرأة عن 
وجـــود مظالت للقفز في حالـــة وقوع مصيبة“ 
وتساءل آخر عن مدى معرفة القائدة بالطريق.

 وتضيـــف حمـــزة ”فـــي بدايـــة مســـيرتي 
بالتسعينات كان القائمون على أبراج املراقبة 
في بعض الدول العربية يندهشون عندما أعلن 
عن اســـتعدادي للهبـــوط ويعلمـــون أن القائد 
امـــرأة، لكن األمر تغّيـــر اآلن وأصبح عاديا وال 

يستدعي أّي انتباه“.
 وتشـــير حمزة إلى أغلبية املســـافرين إلى 
اليـــوم ال يستســـيغون فكـــرة أن تقـــود امرأة 
رحلتهـــم وخاصـــة عنـــد االنطالق غيـــر أنهم 
يحرصـــون على التقاط الصور وتوجيه كلمات 

الشكر والثناء فور الوصول.

 ويعرف عدد قائدات الطائرة التونســـيات 
ازديادا مطردا في السنوات األخيرة حيث كان 
عددهن ال يتجاوز الثالثة في بداية التسعينات 
باخلطـــوط التونســـية فيما يبلـــغ عددهن في 
الوقت الراهن 18 قائـــدة وفقا ملا ذكرته إيناس 
حمزة التي تشـــتغل اآلن كمدّربة على الطيران 
وهي أيضـــا عضو مكتـــب تنفيـــذي للجامعة 

التونسية لطّياري اخلط.
 وتسترسل إيناس حمزة قائلة إنها أصرت 
على البقاء في شركتها األم اخلطوط التونسية 
لعـــدة اعتبارات منها تعلقهـــا بها على اعتبار 
أنها الشـــركة التي اشتغل بها والدها قبل ذلك 
وبالتالـــي فهي التـــي كانت ســـببا ألن تعرف 
العائلـــة وضعـــا ماديا ومهنيا مريحا نســـبيا 

وبفضلها متّكن األبناء من مواصلة تعليمهم.
وعن متّكنهـــا من التوفيق بـــني واجباتها 
كأّم وزوجة وبني مشاغلها املهنية تقول إيناس 
إنها حتظى بتفّهم كبير من طرف زوجها وبقية 
أفـــراد عائلتها عموما. وتشـــير إلى العديد من 
الصعوبات التي تواجههـــا خاصة أن مهنتها 
حتتـــم عليهـــا مداومـــة العمل في املناســـبات 

الدينية التي يجتمع فيها شمل العائلة.
وتتوجـــه حمزة إلـــى الشـــابات الراغبات 
فـــي اقتحام ميدان قيـــادة الطائرات بجملة من 
النصائح لعـــل أبرزها إلزامية امتالك الطموح 
والرغبة وحّب املهنـــة إضافة إلى وجود عائلة 
قويـــة تقف خلفهـــا وتدعمها. وتشـــير إلى أن 
أغلبية القائدات العربيات املتزوجات والالتي 
أجننب أطفال يالقني صعوبة كبيرة في العناية 
بهم وتؤكـــد على ضـــرورة أن ال تظهر القائدة 
تبرما أمام مجتمعها حتى ال يكون ذلك ســـببا 
في تعرضها لالنتقاد بحجـــة أن األطفال أحق 

من املهنة باالهتمام. 
 وتعمـــد الشـــركة التونســـية للطيران في 
الوقـــت الراهـــن إلى تســـيير بعـــض رحالتها 
بطاقم نســـائي كامل وقد قامـــت بهذه التجربة 
إبان االحتفال بعيـــد املرأة في تونس، وهو ما 
تـــرى فيه املرأة التونســـية تشـــريفا كبيرا لها 
وتشـــيد به عديد اجلهـــات الفاعلـــة في مجال 

الطيران.

أول كابنت مصرية أحبت الطيران 

اقتداء بوالدها

إيناس حمزة كابنت سطرت مسيرة 

مشرفة للمرأة التونسية

األحد 2022002016/01/10

مرأة

الحضور المحتشم للنساء في مهن الطيران لم يحجب نجاحاتهن

رائدات عربيات يقدمن أمثلة يحتذى بها في قيادة الطائرات

 حينما يسمعون صوتي وأنا أعلن 

عن إقالع الطائرة يهمس البعض 

إلى طاقم الضيافة معبرين عن 

قلقهم من كون قائد الطائرة 

سيدة، لكن في نهاية الرحلة 

يتحول القلق إلى سعادة ويحرص 

البعض على التقاط الصور 

التذكارية

في بداية مسيرتي بالتسعينات 

كان القائمون على أبراج املراقبة 

في بعض الدول العربية 

يندهشون عندما أعلن عن 

استعدادي للهبوط ويعلمون 

أن القائد امرأة، لكن األمر تغير 

اآلن وأصبح عاديا وال يستدعي 

أي انتباه

ال

طموح املرأة التونسية وثقتها بنفسها مكناها من التحليق عاليا عندما تحصل املرأة املصرية على حقوقها فهي تحقق أحالمها



¶ القاهــرة - تبحـــث كل زوجـــة عـــن طـــرق 
للوصول إلـــى قلب زوجها وحبـــه لها، والذي 
تختلف صعوبته من امرأة إلى أخرى بحســـب 
ذكاء وقـــدرات كل واحـــدة منهـــن، حيث يزداد 
األمـــر صعوبـــة لدى بعـــض الزوجـــات إذا لم 
يمتلكن مفاتيح قلوب أزواجهن، وهو ما عملت 
عليـــه دراســـة أميركية حديثـــة، وضعت طرقا 
وســـلوكيات تســـتطيع من خاللها الزوجة أن 
تجد أقصر الطرق للوصـــول إلى قلب زوجها، 
بل إن إتقـــان الزوجة لتلـــك التصرفات تجعل 

زوجها في حالة عشق دائم لها.
ركـــزت الدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعـــة 
كاليفورنيـــا في الواليات المتحدة، على تقريب 
الزوجـــة أكثر من زوجها عـــن طريق مجموعة 
من التصرفـــات والطرق التي ينتظرها الرجل، 
وتجعله بالفعل في حالة حب وألفة مع زوجته، 
حيـــث اعتبرت الدراســـة أن قلب الرجل لم يعد 
لغـــزا، وأن مفاتيح قلوب الرجال تكمن في عقل 
المرأة الذكيـــة التي تبحث عن األشـــياء التي 
يفّضلها الرجـــل، وأن تبتعد عّما يغضبه، وأن 
تســـّخر ذكاءها فـــي اللعب علـــى األوتار التي 
تســـاعدها في الوصـــول إلى قلبـــه وإرضائه 

بشتى الطرق.
وخلصت الدراســـة إلى مجموعة من 

التصرفـــات والســـلوكيات، تجعـــل 
المـــرأة تملـــك قلب الرجـــل، من 

المشـــاكل  تخفيـــف  أبرزهـــا، 
المنزليـــة وعدم إثقـــال الزوج 
بهـــا مباشـــرة إضافـــة إلـــى 
التسامح، حيث أكدت األبحاث 
الدراســـة  تضمنتهـــا  التـــي 
المـــرأة  يعشـــق  الرجـــل  أن 

المتســـامحة، التي تغفر 
وتسامحه  األخطاء 

دون لـــوم، مـــا يزيد مـــن قيمتها لـــدى الزوج، 
كمـــا يفضـــل الرجـــل المـــرأة المرنة فـــي أّي 
مناقشـــة، والتي تنصت له وتســـمعه بعناية، 
ولذلـــك تنصح الدراســـة بـــأن تكـــون الزوجة 
أول مـــن تنصت لزوجهـــا وتخفف عنه، وتقبل 
االنتقـــادات والتغير، أيضًا مشـــاركة الزوجة 
الهتمامات الزوج، حيث يقترب الرجل أكثر من 
المرأة التي تشاركه كل ما يخصه حياته بشكل 
عام. كذلك فإن القناعة تعتبر من أكثر الصفات 
التـــي تجذب الرجل للمرأة، ورضاها دوما بكل 
ما يعطيـــه لها، هـــذا بجانب طاعتـــه والعمل 
علـــى راحتـــه، مع أن يكـــون لها شـــخصيتها 
المســـتقلة، إضافة إلى كتمان األســـرار، حيث 
يجب على الزوجة أن تكتم أســـرار زوجها عن 
أقرب األشـــخاص، ويكون الســـر بينهما فقط، 
حتى يشـــعر بأن هناك ما يجمعهما وحدهما، 
هـــذا بجانـــب االهتمام بالمظهـــر، وأن تكون 

الزوجة أنثى حقيقية من خالل االهتمام 
بمظهرها ورّقتها، وأن تكون ســـببا 

بجمالهـــا  دائمـــا  ســـعادته  فـــي 
وتألقهـــا، وأن تحـــرص على أن 
تفاجـــئ زوجهـــا ســـواء بهدية 
أو تصـــّرف مختلـــف، أو حتى 
التنظيم المختلف المتجدد في 

المنزل أو مجرد استقباله بطريقة 
مبتكرة.

كل ذلـــك كان له تأثير إيجابي على العينات 
التي شـــملتها الدراســـة، حيـــث زادت معدالت 
رضا األزواج وتقبلهم لزوجاتهم من 35 بالمئة 
إلى 68 بالمئة، بعد مواظبة الزوجات على تلك 
التصرفات والسلوكيات في حياتهن الزوجية.

وتعقيبـــا على مـــا خلصت إليه الدراســـة، 
تقول الدكتورة حنان زين، مدير مركز السعادة 
لالستشـــارات األسرية في مصر: إن كل الطرق 
والســـلوكيات التـــي ذكرتهـــا تلـــك الدراســـة 
إيجابيـــة، وتؤّثـــر بشـــكل جيد علـــى الحياة 
الزوجيـــة، فهـــي تصل لقلـــب الزوجين وليس 
الزوج فقط، وتعمل على زيادة مساحة التفاهم 
والتوافق بين الشريكين، الفتة إلى أن الوصول 
لقلب الرجل له مفاتيح فإذا استطاعت الزوجة 
الوصول إليها وامتلكتها تســـتطيع أن تمتلك 
حب زوجها، وتلك المفاتيح تختلف من شخص 
إلى آخـــر، فهناك من تســـتطيع أن تفوز بقلب 
زوجها بالتفاهم الثقافي والصراحة واالحترام 
وتنظيـــم حياتها، وهناك من يحتاج إلى زوجة 
تهتـــم بمظهرها وبه وهنا يكمـــن مفتاح قلبه، 
ويفضـــل بعض الرجال الزوجـــة التي تتعامل 
معه بالصداقة، وتساعده في التغلب على 
مشكالته، كما يحب الرجل أن يشعر 
بـــأن زوجته قـــادرة على 
تحّمل المسؤولية معه.

زيـــن:  وتابعـــت 
إذا كانـــت الزوجـــة 
للـــزوج  تغفـــر  ال 
تبقى  فلن  خطأه 
فـــي  كثيـــرا 

قلبه، فالرجل ال يحب الزوجة كثيرة الشـــكوى، 
مفتعلة المشـــاكل، مـــا يعطيه مبـــرر االبتعاد 
عن المنـــزل ألطول وقـــت، وإذا فعلت ذلك فلن 
تستطيع الوصول إلى قلبه والظفر به، مؤكدة 
على ضرورة أن تكون المرأة مرنة في التعامل 
مع زوجهـــا، حيث إذا وجد الزوج تشـــددًا من 
الزوجة في كل شـــيء ســـيبتعد عن المناقشـــة 

معها وتكون هذه بداية النفور بينهما.
في حين يـــرى الدكتور يحيى جعفر، خبير 
العالقـــات الزوجية، أن الوصـــول لقلب الرجل 
أو المـــرأة ليـــس باألمـــر العســـير، وإنما هو 
فقط يتعلق بالمشـــاعر واألحاسيس الصادقة، 
موضحـــًا أن مـــن تريد أن تمتلـــك قلب زوجها 
يجب عليهـــا أن تبحث عن الحـــب واالهتمام، 
ففيـــه يكمن الســـر، فالرجل يتطلـــع دائما إلى 
أن يلقـــى اهتمامًا غير عـــادي من زوجته، وأن 
يكون محور حياتها، فاهتمامها بمظهرها هو 
في الواقع اهتمام بأن يراها جميلة، واإلنصات 
له يعبـــر عن اهتمامهـــا بحديثه، والتســـامح 
والمرونة في التعامل همـــا في الواقع اهتمام 
بوجود صفاء في العالقة، وتخفيف المشكالت 
بمثابـــة اهتمـــام براحته، وتشـــجيعه اهتمام 

بنجاحه.
وأضـــاف جعفـــر: إذا اســـتطاعت الزوجة 
أن تهتـــم بزوجهـــا فـــي كل شـــيء، فبالطبع 
تستطيع أن تصل إلى قلبه بمنتهى السهولة، 
الفتـــًا إلى أنـــه يجب أن يكون هـــذا االهتمام 
متبادًال، ويجب أن يكون هناك حوار دائم بين 
الطرفيـــن، بجانب التعبير دائمـــا عن الحب، 
كما أن المعالجة الهادئة للمشـــكالت والحفاظ 
على الوّد بين الشريكين من أهم األشياء ألجل 

الحياة الزوجية السعيدة.
وفي سياق متصل، تشير الدكتورة سامية 
الجنـــدي، أســـتاذة علـــم النفـــس االجتماعي 
بجامعـــة األزهـــر، إلـــى أن اإلســـالم حـــث كال 
الزوجين على حسن المعاشرة ووضع منهجا 
فـــي التعامل بينهما، ودعـــا للحفاظ على الود 
بين الشـــريكين، فمـــا يقّرب مـــن القلب هو أن 
تكون المرأة ســـكنًا للرجـــل وأن يحافظا على 
الـــود والرحمة، مؤكدة أنـــه يجب على الزوجة 
أن تحفـــظ الغيب وتحفظ أســـرار زوجها، وأن 
تكـــون خير راعيـــة على رعّيتها، لقول رســـول 
اللـــه صلى الله عليه وســـلم ”والمـــرأة راعية 
في البيت ومســـؤولة عن رعيتها“، وعليها أن 
تطيـــع زوجها، مـــا لم يأمرهـــا بمعصية، وفي 
نفـــس الوقـــت على الرجـــل أن يتقـــي الله في 
زوجتـــه وينفذ مـــا أمره الله به ”وعاشـــروهن 

بالمعروف“.
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الفوز بقلب الزوج.. مفاتيح عدة تمتلكها املرأة

أسرة

م المغربي عبدالسالم عّراب  ¶  عرض الُمصمِّ
مؤخرا تشكيلة مميزة من القفطان المغربي، 
وعرضـــت التصاميم في دار العروســـي في 
عالمييـــن،  مصمميـــن  بحضـــور  مراكـــش 
مهتمين بالقفطـــان والزّي المغربي، إضافة 

إلى عشاق الموضة المغربية.
طغى قماش المخمل على جل القفاطين 
المعروضـــة، نظـــرا ألنـــه مـــن الصيحـــات 
الرائجـــة، كمـــا اســـتخدم عـــّراب قصـــات 
جديدة مزج فيها بيـــن البربري والتقليدي 
ولمســـة من القصات العصرية التي أعطت 

المجموعة لونا مختلفا.
خاماتهـــا  فـــي  القفاطيـــن  تنوعـــت 
وإضافتهـــا المســـتخدمة منهـــا التطريـــز 
واعتماد خدمـــة المعلـــم التقليدية، إضافة 
إلى القيطان والســـفايف الرقيقة ومجموعة 
من  التطريـــزات التقليديـــة والعصرية في 
الواجهة األماميـــة للقفاطين، وفي الظهر، 
كمـــا تـــم اســـتخدام خامة مـــن األحجار 
الالمعـــة التـــي اختلفـــت بيـــن الصغير 

والكبير.

   موضة

   طبق اليوم

األحد 2016/01/10  

لحم بالعجين 

¶ لم يعد باإلمكان تجاهل تلك الظاهرة 
التي لم أجد تسمية أدق لها سوى ظاهرة 

االنفصال عن الواقع واإلدمان على عالم 
افتراضي تقدمه بإغراء شديد أجهزة 

الموبايل المتطورة وكذلك أجهزة اآليباد 
وغيرها. فالعالم االفتراضي أصبح أقوى 

بما ال ُيقاس من الواقع اآلخذ في االنكماش 
والتضاؤل واألهم التأثير اإليجابي في 

الناس.
وقبل أن نغوص في ظاهرة العالم 

االفتراضي يكفي أن ننتبه كيف صار شكل 
حياتنا وممارساتنا بشكل عام، فما إن 

يدخل شخص (شاب أو فتاه أو حتى رجل 
أو امرأة) مقهى أو يدخلون لزيارة أحد 
األصحاب حتى يبادروا -وربما قبل أن 

يقولوا كلمة مرحبا- إلى السؤال عن كلمة 
السر (الباسوورد) ليتمكنوا من تشغيل 

اإلنترنت، وليتابعوا ما يتابعون وليكتبوا 
ما يريدون وكأن عالمهم الحقيقي الذي 

يستحوذ على جل اهتمامهم هو هذا الجهاز 
بين أيديهم، وهؤالء البشر حولهم والذين 
قصدوا زيارتهم هم في الحقيقة مهمشون 

وال يولونهم أّي اهتمام، حتى يضطر أحيانا 
أصحاب البيت أن يلمحوا لهم بأنهم هنا أي 
اتركوا لدقائق جهاز الموبايل بما يقدمه من 
إغراءات أصبحت هي من يتحكم بأصحابها 

وأصبحت في الحقيقة هي الواقع الفعلي 
لهم والواقع سراب.

بمعنى أدق تبادل الواقع المعيشي 

والواقع االفتراضي األدوار وصار الواقع 
االفتراضي هو األقوى والمتحكم باهتمامات 

الناس ويصادر عقولهم. طبعا ال يجوز 
التعميم، لكنني أحد الذين يعتبرون هذه 
الظاهرة خطيرة ألنها تعزل اإلنسان عن 
جوهره أي عن كونه كائنا اجتماعيا من 

المفروض أن يجد التفهم والعزاء والمحبة 
لدى ناس حوله -أصدقاء، معارف، جيران- 

وال أن يفتش عن المشاعر اإلنسانية 
والتسلية وإشباع عواطفه وغرائزه عن 

طريق آلة مهما كانت هذه اآللة ذكية، بل أنا 
واحدة من ماليين حضروا برامج وقرأوا 

كتبا ومقاالت تنبه لخطورة التعلق باألجهزة 
اإللكترونية وكيف تصادر هذه األجهزة 
الشخصية وتعزل اإلنسان عن محيطه.

والغريب أن بعض الشخصيات 
االفتراضية تحولت إلى نجوم حقيقية 
تقدم برامج تلفزيونية تحصد ماليين 

المشاهدات مثل األبله فريدة في إحدى 
القنوات المصرية، حيث تحولت الشخصية 
الكرتونية االفتراضية إلى شخصية واقعية 

تنافس عماد الدين أديب وباسم يوسف 
وأصبح لها برنامج وجمهور.

أحاول دوما أن أنظر لكل موضوع نظرة 
شمولية وأبحث ولو بمشقة عن بعض 

إيجابياته، لكن في الحقيقة لم أستطع أن 
أقبل أبدا أن شخصية كرتونية تنافس 

اإلنسان، واألخطر أن يتعلق بها الكثير من 
المشاهدين والمتابعين بل وتصبح مثلهم 
األعلى ويقلدونها! إنهم بالنتيجة يقلدون 
وهما شخصية ُمختلقة وليست واقعية، 

وهذا ما يعزلهم عن محيطهم حيث أصبح 
كل فرد من أفراد األسرة يضع في حضنه 

جهاز اآليباد ويتابع ما يريد وتقلص 

الحديث الحقيقي -حديث روح لروح وفكر 
لفكر وقلب لقلب- بين أفراد األسرة وبين 

األصدقاء أيضا، وكم أشعر بالغيظ والتقليل 
من االحترام حين أجد أحد ضيوفي الهيا 

وغير مبال بم نتحدث به فيما هو مستغرق 
ومستلب كليا لجهاز الموبايل في حضنه، 

إنه يجد في اآللة ما يغنيه عن اإلنسان الذي 
ُيفترض أن يكون صديقه وأناه األخرى 

وتوأم روحه.
الحوار بين البشر ال يعادله حوار وال 

لقاء، مهما كان الجهاز ُمبتكرا وشيقا. 
والخطورة األكبر هي في التعلق المرضي 

للمراهقين بهذه األجهزة التي تحتوي 
أعدادا ال نهائية من الشخصيات الكرتونية 

وتقدم عوالم افتراضية شيقة وُمغرية بحيث 
يستطيع المراهق والمراهقة أن يستغني 

عن صداقاته وعن أقرانه وأن يكّف عن 
اللعب معهم والتحدث إليهم، فالجهاز يقدم 

له بدائل على ذوقه وطّوع رغباته تلعب 
معه وتنافسه وتتحداه وتسعده وتغيظه 
كما يريد، المهم أنها ليست إنسانا يملك 

روحا، تلك الشخصيات الجذابة اآلسرة التي 
تستلب إرادة الصغار والكبار ال تملك روحا 
وهو المهم، والروح هي التي تميز اإلنسان 

وتؤنسنه.
وكيف أنسى حالة صبية في الرابعة 

عشرة من عمرها فيما كنت أفحص عينيها 
وفي البرهة الزمنية التي كنت أنقل العدسة 

من عينها اليمنى إلى اليسرى استغلت 
تلك البرهة وأخذت تفقس أزرارا على جهاز 

الموبايل خاصتها الذي ال ُيفارق يديها! 
هذه الظاهرة خطيرة ألنها تقطع الصالت 
اإلنسانية الحقيقية بين البشر وتجعل كل 
إنسان يقيم في شرنقة عزلته، وربما تؤدي 

إلى إصابته بمرض التوحد.
ال شيء في العالم يوازي ويعادل 

العالقات اإلنسانية، الصداقة الحقيقية، 
والرأي الحر الذي ال يتمتع به إال اإلنسان، 
اإلنسان سيد المخلوقات الحية والوحيد 
الذي يتمتع بالعقل، فال يمكن لشخصية 

افتراضية مهما بلغت جاذبيتها وقدرتها 
على إغواء اإلنسان وتسليته أن تنافس 

اإلنسان والعالقة اإلنسانية.
وأظن أن اإلعالم والشركات التجارية 
تتحمل المسؤولية الكبرى لهذا التعلق 
المرضي باألجهزة اإللكترونية وتكفي 

عبارة التلفون الذكي كي تكشف لنا 
مدى الخطورة والهيمنة على اإلنسان 

واستالب إرادته عن طريق إلصاق 
أهم صفة تميز اإلنسان وهي 

الذكاء بجهاز من اختراع 
اإلنسان.

األمر أشبه 
بسالح ذو 

حدين فبدل أن 
يتحكم اإلنسان باآللة 

أصبحت اآللة من تتحكم 
به وتوجه اهتماماته وذوقه 
وسلوكه. وأصبحت تجعله 

يتخلى شيئا فشيئا عن أرقى 
عالقة إنسانية وهي الصداقة 

والمحّبة بين البشر. فمن يعيد 
لإلنسان صفة السيد والمتحكم 

باآللة. اآللة التي قلبت الواقع 
فجعلت الواقع االفتراضي 
ينافس الواقع الحقيقي بل 

ويجعل الواقع الحقيقي ضبابيا 
وافتراضيا ومقصيا.

سالح ذو حدين

هيفاء بيطار

تكمن السعادة الزوجية وجناح األسرة واستمراريتها في قدرة املرأة على الوصول إلى 
ــــــة، وهو املودة واحلب، اللذان  ــــــب زوجها، مبا يحّقق أحد أهم مقومات احلياة الزوجي قل

ميثالن العنصر الرئيسي في عالقة زوجية ناجحة ومستمرة.

*مقادير العجين:
•3 أكواب من الطحين.

• نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة كبيرة من البيكن باودر.

ملعقه صغيرة من الخميرة الفورية.
• 3 مالعق من السكر.

• 5 مالعق من حليب البودرة.
• ملعقة صغيرة من الملح.

• 5 مالعق من الزبدة تامذوبة.

• 5 مالعق من زيت الزيتون.
• كوب من الماء الدافئ.

*مقادير الحشوة:
• 400 غرام من اللحم المفروم.

• بصله متوسطه الحجم مفرومة.
• حبتان من الطماطم مفرومة.

• ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
• ملعقة كبيرة من دبس الرمان المركز.

• ملعقة كبيره صلصة الباربكيو المدخنة.
• 4 مالعق كبيرة من الكاتشب.

• ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
ملعقة صغيرة من الملح.

• 3 مالعق كبيرة من أوراق الكرفس المفروم 
ناعما.

* طريقة اإلعداد:
• توضع كل المكونات الجافة للعجين في 

وعاء ثم تضاف المكونات السائلة وتخلط، ثم 
تعجن بالماء للحصول على عجينة ملساء، 

تغطى وتترك حتى تتخمر.
• لتجهيز الحشوة، يقلى البصل ويضاف 

إليه اللحم ويقلى حتى يتغير لونه، تضاف 
الطماطم ومعجون الطماطم ويقلى على نار 

متوسطه حتى يستوي.
• تضاف الكرفس والفلفل والملح والكاتشب 

ودبس الرمان وصلصة الباربكيو وتخلط 
جيدًا ثم ترفع عن النار.

• تمد العجينة على سطح مرشوش بالطحين 
وتقطع إلى دوائر صغيرة ثم توضع في طبق 
فرن، وتوزع الحشوة على دوائر العجينة ثم 

تخبز في الفرن لمدة 12 دقيقة.

القفطان املغربي 

ملوسم شتاء 2016

كاليفورنيـــا في الواليات المتحدة، على تقريب 
الزوجـــة أكثر من زوجها عـــن طريق مجموعة 
من التصرفـــات والطرق التي ينتظرها الرجل، 
وتجعله بالفعل في حالة حب وألفة مع زوجته، 
حيـــث اعتبرت الدراســـة أن قلب الرجل لم يعد 
لغـــزا، وأن مفاتيح قلوب الرجال تكمن في عقل 
المرأة الذكيـــة التي تبحث عن األشـــياء التي 
يفّضلها الرجـــل، وأن تبتعد عّما يغضبه، وأن 
ي ي ن ب ي ي نر ب ي ي ر

تســـّخر ذكاءها فـــي اللعب علـــى األوتار التي 
ن و ب ي ب ن و رج ه هي

تســـاعدها في الوصـــول إلى قلبـــه وإرضائه 
بشتى الطرق.

وخلصت الدراســـة إلى مجموعة من 
التصرفـــات والســـلوكيات، تجعـــل 
المـــرأة تملـــك قلب الرجـــل، من
المشـــاكل تخفيـــف  أبرزهـــا، 
المنزليـــة وعدم إثقـــال الزوج 
بهـــا مباشـــرة إضافـــة إلـــى 
التسامح، حيث أكدت األبحاث 
الدراســـة  تضمنتهـــا  التـــي 
المـــرأة  يعشـــق الرجـــل  أن 

المتســـامحة، التي تغفر
وتسامحه  األخطاء 

حتى يشـــعر بأن هناك ما يجمعهما وحدهما،
ووكونننننننننننننننن هـــذا بجانـــب االهتمام بالمظهـــر، وأن ت
الزوجة أنثى حقيقية من خالل االهتمامممممممممممممممممممم

بمظهرها ورّقتها، وأن تكون ســـببا 
ل ن ي ي ى زوج

بجمالهـــا  دائمـــا  ســـعادته  فـــي 
وتألقهـــا، وأن تحـــرص على أننننننن
تفاجـــئ زوجهـــا ســـواء بهدية 
حتى تصـــّرف مختلـــف، أو أو
التنظيم المختلف المتجدد في 
المنزل أو مجرد استقباله بطريقة

مبببتكرة.

ويفضـــل بعض الرجال الزوجـــة التي تتعامل 
معه بالصداقة، وتساعده في التغلب على 
مشكالته، كما يحب الرجل أن يشعر 
بـــأن زوجته قـــادرة على
تحّمل المسؤولية معه.
زيـــن:  وتابعـــت 
إذا كانـــت الزوجـــة 
للـــزوج  تغفـــر  ال 
تبقى  فلن  خطأه 
فـــي  كثيـــرا 

معها وتكون هذه بداية النف
في حين يـــرى الدكتور
العالقـــات الزوجية، أن الو
أو المـــرأة ليـــس باألمـــر ا
فقط يتعلق بالمشـــاعر واأل
ت موضحـــًا أن مـــن تريد أن
و ر ب ق قي

يجب عليهـــا أن تبحث عن
ففيـــه يكمن الســـر، فالرجل
أن يلقـــى اهتمامًا غير عـــا
رجل ر ن ي ري

يكون محور حياتها، فاهتم
في الواقع اهتمام بأن يراها
له يعبـــر عن اهتمامهـــا بح
والمرونة في التعامل همـــا
بوجود صفاء في العالقة، و
بمثابـــة اهتمـــام براحته،

بنجاحه.
وأضـــاف جعفـــر: إذا ا
أن تهتـــم بزوجهـــا فـــي ك
تستطيع أن تصل إلى قلبه
الفتـــًا إلى أنـــه يجب أن ي
ب ى إ ل ن يع

متبادًال، ويجب أن يكون ه
ي ن يجب ى إإ

الطرفيـــن، بجانب التعبير
كما أن المعالجة الهادئة لل
على الوّد بين الشريكين من

الحياة الزوجية السعيدة.
وفي سياق متصل، تشي
الجنـــدي، أســـتاذة علـــم ا
بجامعـــة األزهـــر، إلـــى أن
الزوجين على حسن المعاش
فـــي التعامل بينهما، ودعــ
بين الشـــريكين، فمـــا يقّرب
تكون المرأة ســـكنًا للرجـــ
رب ي ين ري بين

الـــود والرحمة، مؤكدة أنـــه
أن تحفـــظ الغيب وتحفظ أ
تكـــون خير راعيـــة على رع
اللـــه صلى الله عليه وســـل
في البيت ومســـؤولة عن ر
تطيـــع زوجها، مـــا لم يأمر
نفـــس الوقـــت على الرجـــل
زوجتـــه وينفذ مـــا أمره الل

بالمعروف“.

ق

محمد رجب

الرجل يعشق املرأة املتسامحة، التي 

تغفر األخطاء وتسامحه دون لوم، 

ما يزيد من قيمتها لدى الزوج، كما 

 
ّ

يفضل الرجل املرأة املرنة في أي

مناقشة
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رياضة

نجوم تشعل امليركاتو الشتوي

هل تستعيد الفرق اإلنكليزية الكبيرة هيبتها

¶ مـــع بداية الميركاتو الشـــتوي تســـتعّد 
أغلـــب الفـــرق التـــي تعانـــي من مشـــاكل 
فنيـــة فـــي تشـــكيالتها إلـــى البحـــث عن 
بدائل تســـتطيع بها معالجـــة النقص في 
المراكـــز التـــي تحتاج ترميمـــا أو إضافة 
لكي تواصل المشـــوار في النصف الثاني 
لمراحل الدوريات األوروبية، وربما يعتبر 
الـــدوري اإلنكليـــزي هـــو أكثـــر الدوريات 
األوربية اهتماما بفترة االنتقاالت الشتوية 
حيـــث تعاني العديد من فـــرق هذا الدوري 
وخصوصـــا األندية الكبيرة من شـــغورات 
في تشكيالتها ســـواء في مراكز الدفاع أو 

مراكز الوسط والهجوم.
ولعل أول األندية الذي يبحث عن ترميم 
خطوط تشـــكيالته هو مانشســـتر يونايتد 
الـــذي يعاني مـــن معضلة كبيـــرة في خط 
الهجوم فلم يستطيع تسجيل سوى سبعة 
عشـــر هدفا في عشـــرين مباراة، أي بمعدل 
أقل من هدف واحد فـــي المباراة الواحدة 
وهذا المعدل ضعيف جدا لفريق كبير مثل 
مانشســـتر يونايتد النادي الذي سبق وأن 
أحرز بطولة الدوري لعشـــرين مرة واحتل 
الوصافة لخمس عشـــر مرة ويعتبر واحدا 

من أكبر أندية أوروبا.

عقم تهديفي

الغريـــب في فريق المـــان يونايتد هذا 
الموســـم هو العقـــم التهديفـــي الذي الزم 
الفريـــق فـــي العديد مـــن المباريـــات رغم 
امتالكـــه  مجموعـــة مهاجمين مـــن أمثال 
الهـــداف الذهبـــي وايـــن رونـــي والغزال 
األسمر أنطوني مارسيال والشاب ممفيس 
ديباي  وجميعهم لم يســـتطيعوا هّز شباك 
الخصوم بشـــكل دوري لعدة أسباب أولها 
عدم اســـتقرار الالعبين بمركز واحد ثابت 
خـــالل المباريـــات فكانـــوا حقـــل تجارب 
للمدرب الهولنـــدي لويس فان غال، وكذلك 
عـــدم وجـــود االنســـجام الكامـــل بينهـــم 
باإلضافة إلى عدم وجود مهندس للهجمات 
والذي يربط بين خطوط الفريق ككل لبناء 
الهجمـــات التـــي تقود الفريـــق إلى إحراز 

األهداف.
ومن هذا المنطلق بدأ المدرب فان غال 
في البحث عـــن الالعب المنقذ الذي يعرف 
طريق المرمى سواء بالتهديف المباشر أو 
خلق الفرص لمساعدة زمالئه على تسجيل 
األهـــداف. والطريف في األمـــر أن المدرب 
فان غال اســـتغنى عن بعـــض المهاجمين 
الذيـــن كانوا ضمن تشـــكيلة الفريق أمثال 
والمكســـيكي  بيرســـي  فـــان  الهولنـــدي 
هيرنانديـــز والبلجيكـــي يانـــوزاي وهـــو 
اليوم في أمس الحاجـــة إليهم حيث أحرز 
هيرنانديز وحده أحد عشر هدفا  مع فريق 
باير ليفركـــوزن األلماني، فيمـــا أحرز فان 
بيرسي ســـتة أهداف مع فنربخشة التركي 
بينما أحرز ثالثي المان يونايتد الهجومي 

مجتمعين عشرة أهداف فقط.
وهنا تكمن رؤية فان غال الضّيقة بعدم 
تقديـــر موهبة ومقدرة العبين شـــباب مثل 
يانـــوزاي وهيرنانـــدز وهو يبحـــث اليوم 
عن بدائـــل كانوا بين يديه وأضاعهم. ومن 
األســـماء التي يحاول فان غـــال ضّمها في 
فتـــرة االنتقاالت الشـــتوية هـــذه هو العب 
ريال مدريد الويلزي غاريث بيل مســـتغال 

عدم ارتياح بيل في تشـــكيلة الّريال وربما 
يكـــون هـــو المنقـــذ للمـــان يونايتـــد في 
المرحلـــة القادمـــة من الدوري ليســـتطيع 
الفريق تجـــاوز محنته التهديفية وبالتالي 
المنافســـة علـــى إحراز اللقـــب خصوصا 

أن الفـــارق بينـــه وبين نادي أرســـنال 
المتصدر ال يتجاوز التسع نقاط.

نقص في التشكيلة املثالية

النـــادي اآلخر الـــذي يعاني من 
نقـــص فـــي تشـــكيلته المثاليـــة هو 
فريق تشيلســـي اللندني الـــذي يقبع 

فـــي المركـــز الرابع عشـــر لهذا 
النتائج  بعـــد  الموســـم 

التي  لآلمال  المخّيبة 
يتحمل مسؤوليتها 
كامـــل  بشـــكل 
الســـابق  مدربهم 
جوزيه مورينيو 
الالعبين  قبـــل 
كونـــه لـــم يجر 
تعاقـــدات  أي 
بداية  في  مهمة 
الموسم فاكتفى 
ني  ســـبا أل با
المتعب بيدرو 
مـــن  القـــادم 
نة  شـــلو بر
والـــذي لـــم 
أّي  يقـــدم 

فـــة  ضا إ
فنيـــة 

الكولومبـــي  وكذلـــك  الفريـــق،  لمســـتوى 
راديمـــال فالكاو الـــذي أصبـــح عبئا على 
النـــادي وكان واضحـــا مســـتواه الهابط 
عندمـــا لعـــب فـــي صفوف مانشســـتر 
يونايتد خالل الموســـم الماضي. 
مـــع  تعامـــل  مورينيـــو  لكـــن 
عاطفيـــة  بطريقـــة  اســـتقدامه 
بعيـــدا عن واقـــع وموضوعية 
الهزيـــل  الالعـــب  مســـتوى 
واعتمد بالدرجة األساس على 
بطولة  أحرزت  التي  تشـــكيلته 
الـــدوري في الموســـم الماضي 
جـــدا  منهكـــة  تشـــكيلته  فأتـــت 
ومحملة كثيـــرا فوق طاقتها 
فخيبت آمال مشـــجعي 
بخسارتها  النادي 
تســـع مباريات 
أصـــل  مـــن 
ين  عشـــر
قتـــرب  وا
يق  لفر ا

مـــن 

منطقـــة الخطـــر في ســـلم الترتيـــب العام 
للـــدوري. واليـــوم يبحث مدربـــه المؤقت 
البديـــل الهولندي غوس هيدنك عن العبين 
جـــدد يســـتطيعون نقل الفريق إلى ســـكة 
االنتصارات وتعديل مســـار النادي ليكون 
ضمن األربعة الكبار ليضمن المشاركة في 
البطـــوالت األوروبيـــة وإن كان هذا الهدف 
صعب المنال ضمن هذه الظروف الصعبة 
التـــي يمر بها الفريـــق خصوصا أن فارق 
النقـــاط بينه وبيـــن المتصدر يبلغ تســـع 
عشـــرة نقطة وهذا فارق كبيـــر يتطلب من 
الفريق مجهودا كبيرا لحصد النقاط  في 
األدوار المقبلة ليتمكن من االرتقاء إلى 

مقدمة جدول الترتيب.
المشكلة التي ستواجه المدرب 
هيدنك في الميركاتو الشتوي هي 
عدم قبـــول أغلب الالعبين الكبار 
االنتقال إلى فريق قد يفقد فرصته 
باللعـــب في البطـــوالت األوروبية 
التي تمثل طموح أغلب الالعبين المميزين 
وهذا ما صرح به العب زينت بطرســـبورغ 
البلجيكـــي إكســـيل فيتيل عندمـــا رد على 
طلب االنتقال إلى تشيلسي بأنه يرغب في 
اللعب مع فريق يشـــارك في بطولة أندية 
أوروبا في الموســـم القادم وهذا يشّكل 
عقبة أمام تشيلسي لضم هذا الالعب 

وربما أّي العب كبير آخر.
أما المتصدر للدوري اإلنكليزي 
نـــادي أرســـنال فهـــو يبحث عن 
تعويض محنتـــه التي تمثلت في 
كثـــرة اإلصابـــات في تشـــكيلته 
التـــي تضّم العديد 
النجـــوم  مـــن 
فيـــن  ا لهد ا و

الكبار وأغلبهم يســـابق الزمن للعودة من 
اإلصابـــات التـــي تعرضوا لهـــا وأبعدتهم 
لفتـــرات طويلة عن المالعـــب فيما الفريق 
في أشد الحاجة إليهم ليكمل مسيرته نحو 
إحراز اللقب فاتجهت أنظار المدرب أرسين 
فينغر إلـــى التفكير في مهاجم وقائد نادي 
واتفورد اإلنكليزي تروي ديني الذي أحرز 
ســـتة أهداف هذا الموســـم وقدم مستوى 
طيبـــا مع ناديه خـــالل المرحلة األولى من 

الدوري اإلنكليزي.
وربمـــا ال يرضـــي هذا الالعـــب طموح 
فينغر فقط كونـــه ال يملك مهاجما صريحا 
في تشكيلته اليوم سوى الفرنسي أوليفيه 
جيـــرو وإذا ما تعـــرض هـــذا الالعب إلى 
إصابة فســـيفقد أرســـنال صدارة الدوري 
ومن هـــذا المنطلـــق ســـيبحث فينغر عن 
العـــب بديل آخر خالل فترة االنتقاالت هذه 
وربمـــا يكون الالعب إيســـكو مهاجم ريال 
مدريد األســـباني هو هدف أرســـين فينغر 
كحـــل بديل للظـــروف التي يمـــر بها فريق 

المدفعجية.

مفاجأة الدوري

الـــدوري  مفاجـــأة  ســـيتي،  ليســـتر 
اإلنكليـــزي لهـــذا الموســـم، بالرغـــم مـــن 
تشـــكيلته المثاليـــة التي تقاتـــل من أجل 
الصدارة فقد اســـتطاع المـــدرب اإليطالي 
راينيري تطعيم الفريق في بداية الميركاتو 
بالالعـــب الموهوب داماراي غراي صاحب 
التسعة عشر عاما وجناح منتخب إنكلترا 
للشباب ليدعم صفوف الفريق بدماء شابة 
تساعده على تقديم األفضل، ومن ثم النظر 
إلى المســـتقبل لجعل الفريق يزاحم الفرق 

الكبرى في المواسم القادمة.
نـــادي مانشســـتر ســـيتي هـــو اآلخر 
بحاجة إلـــى ترميم خط دفاعه الذي يعاني 
من مشـــاكل كبيرة خصوصا عندما يغيب 
قلب دفاعة كومباني وهـــذا ما دفع بمدرب 
المان ســـيتي بليغريني للتفكير في البحث 
عن مدافع أو أكثر ليســـد غيـــاب كومباني 
وليبقي على طموح الفريق في المنافســـة 
علـــى لقب بطولـــة الدوري. وهذا الشـــيء 
نفســـه ينطبق علـــى نادي ليفربـــول الذي 
يعاني من مشـــاكل في خـــط الدفاع والتي 
أصبحـــت تشـــكل صداعـــا كبيـــرا للمدرب 
األلمانـــي يورغن كلوب حيـــث دخل مرمى 
الفريق أربع وعشـــرون هدفا في عشـــرين 
مباراة فيما ســـجل مهاجمو الفريق اثنين 
وعشرين هدفا أي ما ينجح به المهاجمون 
يفســـده خط الدفاع، وعلـــى يورغن كلوب 
معالجة هذه اإلشـــكالية لكي يضمن بقاءه 
مدربا في طاحونة الدوري اإلنكليزي الذي 
أصبـــح مميزا بإقالة وتغيير المدربين بعد 
تحميلهم مسؤولية اإلخفاقات في النتائج.

تســــــتعد كبار األندية األوروبية إلى دخول 
غمار امليركاتو الشــــــتوي من أجل تعزيز 
صفوفها، ال سيما منها األندية اإلنكليزية 
التي أبدت حماســــــا كبيرا قصد اقتحام 

السوق.

هيثم فتح اهللا

اريث بيل مطلوب في معقل الشياطين الحمر

نادي مانشستر سيتي هو اآلخر بحاجة 

إلى ترميم خط دفاعه الذي يعاني من 

مشاكل كبيرة خصوصا عندما يغيب 

قلب دفاعة كومباني وهذا ما دفع 

بمدرب المان سيتي بليغريني للتفكير 

في البحث عن مدافع أو أكثر

المتصدر للدوري اإلنكليزي نادي 

أرسنال يبحث عن تعويض محنته التي 

تمثلت في كثرة اإلصابات بتشكيلته 

التي تضم العديد من النجوم 

والهدافين الكبار وأغلبهم يسابق 

الزمن للعودة من اإلصابات التي 

أبعدتهم لفترات طويلة عن المالعب

 هذا
 الزم
 رغم
مثال
غزال
فيس
شباك
ي

ولها
ثابت
جارب
كذلك
نهـــم
جمات
لبناء
حراز

 غال
عرف
شر أو
جيل
درب
جمين
مثال
ـيكي
هـــو
حرز
فريق
ز فان
تركي
ومي

بعدم
 مثل
ليوم
ومن
ا في
العب
تغال

عدم ارتياح بيل في تشـــكيلة الّريال وربما
يكـــون هـــو المنقـــذ للمـــان يونايتـــد في
المرحلـــة القادمـــة من الدوري ليســـتطيع
الفريق تجـــاوز محنته التهديفية وبالتالي
المنافســـة علـــى إحراز اللقـــب خصوصا
أرســـنال أن الفـــارق بينـــه وبين نادي

المتصدر ال يتجاوز التسع نقاط.

نقص في التشكيلة املثالية

النـــادي اآلخر الـــذي يعاني من 
نقـــص فـــي تشـــكيلته المثاليـــة هو 
فريق تشيلســـي اللندني الـــذي يقبع 

فـــي المركـــز الرابع عشـــر لهذا
النتائج بعـــد  الموســـم 
التي لآلمال  المخّيبة 
يتحمل مسؤوليتها 
كامـــل بشـــكل 
الســـابق مدربهم 
جوزيه مورينيو 
الالعبين  قبـــل 
كونـــه لـــم يجر 
تعاقـــدات  أي 
بداية  في  مهمة 
الموسم فاكتفى 
ني  ســـبا أل با
المتعب بيدرو
مـــن القـــادم 
نة  شـــلو بر
لـــم والـــذي
أّي  يقـــدم 
فـــة ضا إ
فنيـــة

الكولومبـــي  وكذلـــك  الفريـــق،  لمســـتوى 
راديمـــال فالكاو الـــذي أصبـــح عبئا على 
النـــادي وكان واضحـــا مســـتواه الهابط 
عندمـــا لعـــب فـــي صفوف مانشســـتر 
يونايتد خالل الموســـم الماضي. 
مـــع  تعامـــل  مورينيـــو  لكـــن 
عاطفيـــة  بطريقـــة  اســـتقدامه 
بعيـــدا عن واقـــع وموضوعية 
الهزيـــل  الالعـــب  مســـتوى 
واعتمد بالدرجة األساس على 
بطولة  أحرزت  التي  تشـــكيلته 
الـــدوري في الموســـم الماضي 
جـــدا  منهكـــة  تشـــكيلته  فأتـــت 
ومحملة كثيـــرا فوق طاقتها 
فخيبت آمال مشـــجعي 
بخسارتها  النادي 
تســـع مباريات 
أصـــل  مـــن 
ين  عشـــر
قتـــرب  وا
يق  لفر ا
مـــن

منطقـــة الخطـــر في ســـلم الترتيـــب العام 
للـــدوري. واليـــوم يبحث مدربـــه المؤقت 
البديـــل الهولندي غوس هيدنك عن العبين 
جـــدد يســـتطيعون نقل الفريق إلى ســـكة 
االنتصارات وتعديل مســـار النادي ليكون 
ضمن األربعة الكبار ليضمن المشاركة في 
البطـــوالت األوروبيـــة وإن كان هذا الهدف 
صعب المنال ضمن هذه الظروف الصعبة 
التـــي يمر بها الفريـــق خصوصا أن فارق 
النقـــاط بينه وبيـــن المتصدر يبلغ تســـع 
عشـــرة نقطة وهذا فارق كبيـــر يتطلب من 
الفريق مجهودا كبيرا لحصد النقاط  في 
األدوار المقبلة ليتمكن من االرتقاء إلى 

مقدمة جدول الترتيب.
المشكلة التي ستواجه المدرب 
هيدنك في الميركاتو الشتوي هي 
عدم قبـــول أغلب الالعبين الكبار 
االنتقال إلى فريق قد يفقد فرصته 
باللعـــب في البطـــوالت األوروبية 
التي تمثل طموح أغلب الالعبين المميزين 
وهذا ما صرح به العب زينت بطرســـبورغ 
البلجيكـــي إكســـيل فيتيل عندمـــا رد على 
طلب االنتقال إلى تشيلسي بأنه يرغب في 
اللعب مع فريق يشـــارك في بطولة أندية 
أوروبا في الموســـم القادم وهذا يشّكل 

ي ع ب

عقبة أمام تشيلسي لضم هذا الالعب 
وربما أّي العب كبير آخر.

أما المتصدر للدوري اإلنكليزي 
نـــادي أرســـنال فهـــو يبحث عن 
تعويض محنتـــه التي تمثلت في 
كثـــرة اإلصابـــات في تشـــكيلته 
التـــي تضّم العديد 
النجـــوم  مـــن 
فيـــن  ا لهد ا و

اريث بيل مطلوب في معقل الشياطين الحمر
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أرسنال يبحث عن تعويض محنته التي 

تمثلت في كثرة اإلصابات بتشكيلته 

التي تضم العديد من النجوم 

والهدافين الكبار وأغلبهم يسابق 

الزمن للعودة من اإلصابات التي 

أبعدتهم لفترات طويلة عن المالعب



} أويونــي (بوليفيا) – للمرة الثانية يحرز فيها 
ســـائق بيجو الفرنسي ســـتيفان بيترهانسل 
المركز األول بعد تتويجه في المرحلة الرابعة 
من النســـخة الثامنـــة والثالثيـــن لرالي دكار، 
حيث وصل أوال مساء أمس الجمعة إلى مدينة 

أويوني البوليفية.
وتـــوج مواطنـــه وزميله في فريـــق بيجو 
سيباســـتيان لوب في المراحل الثالث األخرى 
بعـــد إلغـــاء المرحلـــة األولـــى بســـبب رداءة 

األحوال الجوية.
وامتـــدت المرحلـــة علـــى 723 كلـــم، وقطع 
بيترهانسل مســـافة المرحلة الخاصة البالغة 
542 كلـــم وهي األطول في هذه النســـخة بزمن 
5.07.01 ساعات، متقدما بفارق مريح على لوب 
(8.15 دقائق) الذي حل رابعا خلف األســـباني 
كارلوس ســـاينز (17 ثانية) والســـعودي يزيد 

الراجحي (7.19 دقائق).

فـــي المقابـــل، احتل ســـائقو فريـــق ميني 
المراكـــز مـــن 5 إلـــى 9 تقدمه القطـــري ناصر 
العطيـــة بطـــل 2011 و2015، أمـــام األســـباني 
ناني روما بطـــل 2014، واألرجنتيني أورالندو 

تيرانوفا والفنلندي ميكو هيرفونن.
وانتـــزع بيترهانســـل المركـــز األول فـــي 
الترتيب العام من لوب، بطل العالم للراليات 9 
مرات، والذي يشـــارك برالي دكار للمرة األولى 
في مســـيرته االحترافية، وتقدم عليه بفارق 27 
ثانية، فيما اســـتقر ســـاينز في المركز الثالث 
بفارق 5.55 دقائق، وتراجع العطية إلى المركز 
الرابـــع بفـــارق 15.19 دقيقـــة، فتضاءلت بذلك 
حظوظـــه فـــي المحافظـــة على اللقـــب رغم أن 

الوقت ال يزال مبكرا لفقدان األمل.
وفـــي فئة الدراجـــات الناريـــة، كان المركز 
األول من نصيب ســـائق كاي تي أم األسترالي 
توبـــي برايـــس بعدما قطـــع المســـافة بزمن 

5.51.48 ســـاعات أمـــام زميليـــه فـــي الفريـــق 
النمســـاوي ماتياس فالكنر بفارق 1.05 دقيقة، 
وجـــاء البرتغالي باولو غونســـالفش (هوندا) 

ثالثا بفارق 1.12 دقيقة.
وهـــي المرحلـــة الثالثـــة التي يتـــوج بها 
برايس، أحد المرشـــحين للقب، في نسخة هذا 
العام بعد الثانية االثنين الماضي والخامســـة 

يوم الخميس.
العـــام  الترتيـــب  غونســـالفش  ويتصـــدر 

المؤقـــت بفـــارق 35 ثانيـــة فقط أمـــام توبي، 
ويحتل فالكنر المركز الثالث بفارق 2.50 دقيقة.

وانطلقت النسخة 38 من رالي دكار السبت 
الماضي بمرحلة تمهيدية تم توقيفها بســـبب 
حادث خروج ســـيارة عن المســـار وإصابتها 
10 أشـــخاص بينهم اثنان في حالة خطرة، كما 
ألغيت المرحلة األولى األحد الماضي بســـبب 

سوء األحوال المناخية.
وأحرز يوم الخميس سائق بيجو الفرنسي 
سيباســـتيان لـــوب المركز األول فـــي المرحلة 
الخامســـة من رالـــي دكار، والتـــي ربطت بين 
وأويونـــي  األرجنتينيـــة  خوخـــوي  مدينتـــي 

البوليفية لمسافة 642 كلم.
وهـــي المرحلـــة الثالثة التي يحـــرز فيها 
لـــوب، بطل العالـــم للراليات 9 مـــرات، المركز 
األول، وذلك بعد تتويجه في المرحلتين الثانية 

والثالثة.
وقطع لوب مسافة المرحلة الخاصة والتي 
بلغت 327 كلم بزمن 3 ســـاعات و32 دقيقة و34 
ثانية، وتقدم على زميليه في الفريق األسباني 
كارلوس ســـاينز بفـــارق 22 ثانية والفرنســـي 
ســـتيفان بيترهانســـل بفارق 3 دقائق، فحقق 

فريـــق بيجو الثنائيـــة الرابعة علـــى التوالي. 
وجاء القطري ناصر العطية ســـائق ميني في 
المركز الرابع بفارق 3.07 دقائق، والســـعودي 
يزيد الراجحي في المركز السادس عشر بفارق 

16.09 دقيقة.
وفـــي فئة الدراجـــات الناريـــة، كان المركز 
األول أيضـــا الخميس من نصيب ســـائق كاي 
تي أم األسترالي توبي برايس بقطعه المسافة 
بزمن 4.03.44 ســـاعات أمام زميليه في الفريق، 
السلوفاكي ستيفان سفيتكو بفارق 2.33 دقيقة 
والنمساوي ماتياس فالكنر بفارق 2.40 دقيقة.

وارتقـــى يومها برايس مـــن المركز الثالث 
إلى الخامس فـــي الترتيب العـــام بفارق 1.47 
دقيقـــة خلف ســـائق هوندا البرتغالـــي باولو 
غونســـالفيش المتصدر، والذي حل في المركز 
الثاني عشر في المرحلة الخامسة، فيما صعد 
ســـفيتكو إلى المركز الثاني بفارق 1.45 دقيقة 

عن األخير.
ويتكون سباق رالي داكار في نسخته الـ38 
من 13 مرحلة تمتد لتســـعة آالف كيلومترا عبر 
األرجنتين وبوليفيا حتـــى يصل لخط النهاية 

بمدينة روساريو األرجنتينية.

رياضة
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الفرنسي ستيفان بيترهانسل بطل للمرحلة السادسة في رالي دكار

بيجو تتزعم الرالي والفرنسيان يتنافسان على الصدارة

} لغط كبير أثاره العب برشلونة 
األسباني داني ألفيش مؤخرا، تصريح 

مقتضب أقام به الدنيا ولم يقعدها، 
جعله يكون محل انتقاد كبير من قبل 

وسائل اإلعالم األسبانية.
فهذا الالعب الذي تحبه جماهير 

البارسا بشكل كبير وتعتبره أحد أعمدة 
الكتيبة الذهبية للفريق الكاتالوني، لم 
يسعد بما حصل في المباراة األخيرة 

بين فريقه برشلونة وجاره في المدينة 
إسبانيول، حيث لم يتورع على الخروج 

من صمته وكسر الحاجز بعد أن أعلن 
أن اإلعالم األسباني هو مجرد ”مستنقع 
من القاذورات النتنة“، بسبب ما كتبته 

الصحف عّما حدث في تلك المباراة 
التي عرفت تبادال للعنف بين العبي 

الفريقين.
ألفيش ”عدو“ الصحافة منذ قدومه 

سنة 2008 بالفريق الكاتالوني لم يهنأ له 
بال منذ ذلك العام، حيث ال يتردد للحظة 

في شن هجومات الذعة على وسائل 
اإلعالم متهما إياها بالصيد في المياه 

العكرة، ومحاولة بث الفتنة والبلبلة 
داخل البيت الكاتالوني.

ألفيش الذي يكّن كرها شديدا 
لوسائل اإلعالم التي نعتته سابقا 

بالالعب سيء السمعة، أراد أن يعبر عن 
حنقه وسخطه من الصحف األسبانية 

بطريقته الخاصة.
 ودّون ألفيش بعض الكلمات في 

حسابه الرسمي على شبكات التواصل 
االجتماعي واصفا وسائل اإلعالم 

المختصة في كرة القدم بنعوت قبيحة 
وغير الئقة، بعد أن اهتمت من وجهة 

نظره بأمور ال تتعلق البتة بكرة القدم، 
واّتهمته مع بعض زمالئه بالتورط 

في أحداث شغب وعنف جدت في تلك 

المباراة ضد إسبانيول ضمن كأس 
الملك.

بيد أن تصرف ألفيش ”سيء 
السمعة“ ليس جديدا أو أمرا معزوال 
في تاريخ مسيرته مع برشلونة، ففي 

كل مرة يعيد الكرة، ويؤكد أن ما تقوم 
به وسائل اإلعالم ليس سوى محاوالت 

بائسة، لسكب الزيت على النار والبحث 
عن أمور ”تافهة“ ال عالقة لها أصال 

بهذه اللعبة.
هذا الالعب الذي كاد يغادر الموسم 

الماضي البيت الكاتالوني بسبب 
اختالف مع إدارة ناديه حول بعض 

المسائل المالية، ال يريد أبدا التعامل 
مع وسائل اإلعالم المحلية وكأنه يحمل 

”ثأرا“ قديما تجاه الصحف األسبانية 
التي تحدث عنها كثيرا قائال إنها ال 

تعمل على تطوير اللعبة، بل ال تبحث 
سوى عن إثارة المشاكل وتسعى إلى 

زعزعة استقرار نادي برشلونة من خالل 
توريط الالعبين في مشاكل ال وجود 

لها، والهدف األساسي من ذلك هو زيادة 
مبيعاتها دون مراعاة لـ“نظافة“ كرة 

القدم، ودون التفكير في تهدئة األمور 
والنأي عن المشاكل الجانبية التي ال 

تفيد البتة.
لقد تحدث سابقا عدد من النجوم 

الذين عايشوا ولعبوا مع ألفيش، على 
غرار الفرنسي إيريك أبيدال الذي أكد أن 

الظهير األيمن البرازيلي عانى األمرين 
على امتداد سنوات لعبه مع برشلونة، 
مضيفا أن الالعب يشعر دوما بالظلم 

من قبل وسائل اإلعالم التي ساهمت في 
إذكاء ”العنصرية“ المسلطة ضد هذا 

الالعب.
أبيدال أوضح أن داني ألفيش لم 
ينس ما حدث له ذات مرة عندما تم 

رشقه في إحدى المباريات بموزة وكأنه 
”قرد“، بيد أن تصرف وسائل اإلعالم في 
تعاملها مع هذه الحادثة لم يكن منصفا 

لالعب الذي شعر بالظلم.
ظلم استمر حسب اعتقاد ألفيش، 

فمن وجهة نظره لم يكن تعامل الصحف 
األسبانية معه عادال، إذ أنها ترّكز دوما 

على المشاكل التي تحصل له وعن 
االختالف في وجهات النظر الذي حدث 
في بعض األحيان مع إدارة برشلونة، 

في حين يتم تجاهل تألقه المستمر على 
امتداد أكثر من ثماني سنوات تذّوق 
خاللها طعم البطوالت والتتويجات 

بشكل مستمر مع الفريق.
ألفيش يعتبر نفسه النجم المظلوم، 

فرغم أنه يشارك باستمرار ضمن 
التشكيل األساسي للفريق الكاتالوني 

وكذلك مع منتخب بالده، إّال أنه ال 
يحظى بأّي تأييد أو شكر من قبل 

وسائل اإلعالم األسبانية، وخاصة 
الصحف الموالية لنادي ريال مدريد 

الغريم األزلي لبرشلونة.
في إحدى تدويناته السابقة تحدث 
عن ”حماقات“ صحفيي بعض وسائل 

اإلعالم التي كثيرا ما تمّجد ”البطوالت 
الزائفة“ لنجوم ريال مدريد، مقابل 
”تقزيم“ تتويجات نجوم برشلونة.

وكل هذه األمور جعلته يكّن العداء 
ألغلب وسائل اإلعالم المحلية التي ال 

تحظى من وجهة نظره بأّي احترام، وال 
تستحق أن يتعامل معها بأسلوب لبق 

ومهذب.
هكذا كان داني الالعب سيء 

السمعة، وهكذا استمر عداؤه وكرهه 
للصحف المحلية التي لم تسكت بالمرة 

عّما بدر منه في السابق، إذ ناصبته 
بدورها العداء ولم تتورع أبدا في نشر 
”غسيله الداخلي“، خاصة عندما يتعلق 

األمر بسهراته ونزواته.
هي عالقة مبنية على االتهامات 

والردود المتشنجة، وحتى إن لم 
تسانده إدارة برشلونة في تصريحاته 

األخيرة، إّال أن النجم ألفيش ”سيء 
السمعة“ سيمعن دوما في وصف 

وسائل اإلعالم األسبانية بـ“القاذورات“.

* كاتب صحفي تونسي

 نجم سيء السمعة

مراد البرهومي

رادفانسكا تفوز ببطولة شينتشين للتنس
أجنيشــــكا  البولنديــــة  فــــازت   – بكيــن   {
رادفانسكا بلقب بطولة شينتشين المفتوحة 

للتنس للســــيدات أمس السبت 
بعــــد تغلبها علــــى األميركية 
وضمان  ريســــك،  أليســــون 
صعودها إلى المركز الرابع 
في قائمة التصنيف الدولية 

لمحترفات التنس.
النهائية  المباراة  وفي 
للبطولة المقامة في الصين 
فـــازت رادفانســـكا علـــى 
منافستها األميركية غير 
بمجموعتين  المصنفـــة 
متتاليتيـــن بنتيجة 6-3 

و2-6، لتتـــوج باللقب رقم 
18 خـــالل مســـيرتها مـــع 
تنس المحترفات، ومباراة 

أمس هـــي المباراة النهائية 
الـ25 لرادفانسكا (25 عاما).
األميركيـــة  وتأهلـــت 
اليسون ريسك إلى الدور 

النهائـــي فـــي بطولـــة 
المفتوحة  شينتشين 
للتنس للسيدات بعد 
فوزها على المجرية 
تيميا بابوش، حيث 
فـــازت ريســـك فـــي 

الدور قبـــل النهائي للبطولة 
المجريـــة  منافســـتها  علـــى 
متتاليتيـــن  بمجموعتيـــن 

بواقع 2-6 و6-2.
رادفانســـكا  وكانـــت 

ضمنت تجاوز الروسية ماريا 
للمركـــز  والتقـــدم  شـــارابوفا 
التصنيف  قائمـــة  فـــي  الرابع 
الدولية الجديـــدة التي تصدر 
غـــدا االثنيـــن بعـــد تأهلهـــا 

للمباراة النهائية للبطولة.
تحقـــق  النجـــاح  وبهـــذا 
رادفانســـكا التي لم تخســـر أّي 
مجموعـــة فـــي البطولـــة أفضل 
أســـتراليا  لبطولـــة  اســـتعداد 
المفتوحة أولى البطوالت األربع 

الكبرى للموســـم الحالـــي، والتي تنطلق في 
ملبورن في 18 من يناير الجاري.

أداء  تحســــن  وقــــد 
فــــي  كثيــــرا  رادفانســــكا 
العــــام الماضــــي عندمــــا 
طوكيو  فــــي  بألقاب  فــــازت 
قدمــــت  كمــــا  وتيانغيــــن، 
عروضا  البولنديــــة 
 2015 فــــي  جيــــدة 
توجتهــــا بإحراز 
بطولــــة  لقــــب 
ز  ســــتر لما ا
لالعبات الثماني 
فــــي  األوليــــات 
أقيمت  التي  العالم 
في ســــنغافورة، إثر فوزها على 
التشــــيكية بتــــرا كفيتوفــــا في 

المباراة النهائية.
الفــــوز  بعــــد  رادفانســــكا  وقالــــت 
للصحفييــــن ”أعتقد أن أليســــون قدمت 
أداء كبيرا، هي تقدم أداء جيدا جدا من 
الخط الخلفــــي، وواجهت أنا صعوبات 
على الخط الخلفي.. واجهتني متاعب 

كبيرة“.
”لكــــن  رادفانســــكا  وأضافــــت 
ضربات إرسالي ســــاعدتني كثيرا، 
كمــــا أننــــي كنــــت أفضل قليــــال خالل 
النقاط الحاســــمة، وأعتقــــد أن هذا هو 
السبب في خروج نتيجة المباراة بهذه 
الصــــورة، فالنتيجة تظهــــر أن المباراة 
كانت أســــهل مما حدث فعليا على أرض 

الملعب“.
وستشارك رادفانسكا في بطولة سيدني 
وهي آخر اســــتعداد لها لبطولة أســــتراليا 

الكبرى.
وقالت رادفانســــكا عن التصنيف الجديد 
الــــذي ســــيتم إعالنــــه غــــدا االثنيــــن: "فوزي 
بالنهائي يمثل إعدادا جيدا لبطولة أستراليا 
المفتوحة، وســــأحاول تقديم نفس المستوى 
في ســــيدني ثم فــــي ملبورن". وســــتقام أولى 
بطــــوالت الغراند ســــالم األربــــع الكبرى لهذا 
الموسم في سيدني وملبورن من 18 وحتى 

31 يناير الحالي.

بيجو تتصدرمنافس شرس ملواطنه لوب

أحرز سائق بيجو الفرنسي ســــــتيفان بيترهانسل املركز األول في املرحلة السادسة من 
النســــــخة الثامنة والثالثني لرالي دكار، والتي أقيمت أمس األول اجلمعة في محيط مدينة 

الفرنسي ستيفان بيترهانسل يتقدم أويوني البوليفية.

بفارق مريح على مواطنه وزميله في 

بيجو سيباستيان لوب، والسعودي 

يزيد الراجحي يحل ثالثا متقدما 

بمركزين على القطري ناصر العطية

ي ج ي بو ز
بلقب بطولة شينتشين المفتوحة

ــيدات أمس السبت 
ا علــــى األميركية 
وضمان  يســــك، 
ى المركز الرابع 
تصنيف الدولية

لتنس.
النهائية مباراة 
قامة في الصين 
نســـكا علـــى
ألميركية غير
بمجموعتين
 بنتيجة 6-3
وج باللقب رقم

ســـيرتها مـــع 
رفات، ومباراة 

لمباراة النهائية 
نسكا (25 عاما).
األميركيـــة  ت 
سك إلى الدور
ــي بطولـــة
المفتوحة 
يدات بعد
المجرية 
ش، حيث 
ـــك فـــي 

النهائي للبطولة 
المجريـــة  ســـتها 
متتاليتيـــن ـن 

2و6-2.
رادفانســـكا 
وز الروسية ماريا
للمركـــز والتقـــدم 

التصنيف  قائمـــة   
ديـــدة التي تصدر
ــن بعـــد تأهلهـــا 

هائية للبطولة.
تحقـــق النجـــاح 
التي لم تخســـر أّي
فـــي البطولـــة أفضل
أســـتراليا لبطولـــة 
ولى البطوالت األربع 

و ي م و برى
من يناير الج 18 ملبورن في
وقــــد
رادفانســ
العــــام ال
بألق فــــازت 
وتيانغيــــن
البو
جيـــ

ا
الع
ســــنغافور في
التشــــيكية بتـــ
المباراة النهائي
رادفانســــك وقالــــت 
للصحفييــــن ”أعتقد أن
أداء كبيرا، هي تقدم أد
الخط الخلفــــي، وواج
على الخط الخلفي.. 

كبيرة“.
راد وأضافــــت 
ضربات إرسالي س
كمــــا أننــــي كنــــت أفض
النقاط الحاســــمة، وأع
السبب في خروج نتيج
الصــــورة، فالنتيجة تظ
كانت أســــهل مما حدث

الملعب“.
وستشارك رادفانسكا ف
وهي آخر اســــتعداد لها لب

الكبرى.
وقالت رادفانســــكا عن ا
إعالنــــه غــــدا الــــذي ســــيتم
بالنهائي يمثل إعدادا جيدا
المفتوحة، وســــأحاول تقديم
في ســــيدني ثم فــــي ملبورن
بطــــوالت الغراند ســــالم األر
في سيدني وملبو الموسم

31 يناير الحالي.
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األسبوعي

زراعة البطاطا على املريخ تتحول من أمنية إلى حقيقة
ــــــخ أمنية  ــــــم تعد زراعــــــة البطاطــــــا على املري ل
ــــــة الفضاء  مســــــتحيلة بعــــــد أن شــــــمرت وكال
ــــــى ســــــاعديها إلقامة  ــــــة (ناســــــا) عل األميركي
مشــــــروعها الطموح، وذلك بالتعاون مع املركز 

الدولي للبطاطا.
} ليــام - تعتـــزم وكالـــة الفضـــاء األميركية 
(ناســـا) واملركز الدولي للبطاطا إطالق بحوث 
في البيرو نهاية الشـــهر احلالي لرصد إمكان 
زرع البطاطا على كوكـــب املريخ، على ما أفاد 

عالم بيروفي.
وأكد الباحث املشـــارك في املشروع خوليو 
فالديفيا ســـيلفا التوجه إلى إنشـــاء مســـاحة 
داخـــل املركـــز الدولـــي للبطاطا الـــذي ”يوفر 
ظـــروف الغالف اجلوي واحلـــرارة واجلاذبية 
والتربة ومستويات اإلشـــعاع، مبا يشبه تلك 

املوجودة على سطح املريخ“.
وأكـــد العالـــم أنه عثـــر في منطقـــة جافة 
فـــي أريكويبـــا (جنـــوب البيرو) علـــى أرض 
لهـــا خصائص شـــبيهة للغاية بتلـــك التي مت 
رصدها على ســـطح املريخ من جانب الروبوت 
”كوريوســـيتي“. وأوضح أن منشورات علمية 
عدة صادرة منذ 2005 تثبت أوجه الشبه هذه.

ولفت ســـيلفا إلى أن حوالي 80 كيلوغراما 
مـــن التربة من األراضي الزراعية في منطقة ال 

خويا ستنقل إلى ليما لهذه الغاية.
وتنطلق البحوث في شـــهر فبراير القادم، 
وستشهد التعاون بني عاملني من وكالة ”ناسا“ 
وتســـعة باحثني مـــن املركز الدولـــي للبطاطا 

وإخصائي من مدينة دبي باإلمارات.
وأوضح الباحث أن املركز الدولي للبطاطا 
اختار تســـعة أنواع من البطاطـــا إلخضاعها 
للمرحلـــة األولـــى مـــن البحـــوث وســـتعرف 

نتائجها في مارس املقبل.
وأضاف ”النتيجة اجليدة بالنســـبة إلينا 
ســـتكون رؤية نبتة تنمو، ومن ثم سنتمكن من 

االنتقال إلى املرحلة الالحقة“.
واختيـــرت البطاطـــا املزروعة فـــي البيرو 
التي ميكن أن تنبت علـــى ارتفاع يفوق أربعة 
آالف متـــر ألنهـــا شـــديدة املقاومة، وشـــهدت 

زراعتها جناحا في أكثرية األنظمة البيئية في 
العالم، بحسب فالديفيا سيلفا.

وعرض علماء أوروبيون منوذجا لكبسولة 
فضائية قابلة للطي تضم ســـريرين وحّمامني 
ونظاما إلعادة تدويـــر املياه والهواء ميكن أن 

تستخدم إلقامة رواد الفضاء على املريخ.
وهـــذه الكبســـولة التي أطلق عليها اســـم 
”شـــي“ هـــي مـــكان إقامـــة مناســـب للبيئات 
القاســـية، وتزن 5.5 طن، وهي مصممة بشكل 

ميّكـــن رائد الفضاء مـــن طيها أثنـــاء الرحلة 
الفضائيـــة لكي ال حتتـــل مســـاحة كبيرة من 
املركبـــة الفضائيـــة، ثـــم يعـــاد نشـــرها لدى 
الوصـــول إلى الكوكب املقصود وال يســـتغرق 

ذلك سوى بضع دقائق.
وتصبح مســـاحتها بعد نشـــرها تتراوح 
بني 17 و18 مترا مربعا، وميكنها أن تستوعب 
رائدي فضاء يقيمان فيها على مدى أسبوعني، 
وفـــق مـــا أعلـــن مصمموهـــا أثنـــاء عرضها 

فـــي اجلامعة الدوليـــة للفضاء فـــي ضواحي 
ستراسبورغ في فرنســـا. وبلغت تكاليف هذا 
”البيت الفضائـــي“ مليوني يورو مّول االحتاد 
األوروبي 75 في املئة منها، وتقوم على تنفيذه 
مجموعـــة من الشـــركات األوروبيـــة اخلاصة 

بالتعاون مع جامعة تارتو في إستونيا.
وفي الربيع املقبل، ستجرب الكبسولة في 
صحراء يريو تينو في جنوب أســـبانيا، حيث 
الظروف املناخية مشابهة ملناخ كوكب املريخ.

األحد 2016/01/10

بطاطا عابرة للكواكب

غادة عبدالرازق 

تدخل {الخانكة}

األمية التكنولوجية

} في مصر ســـبعة ماليني جهاز كمبيوتر 
باإلضافـــة إلـــى مليون أخرى مســـتعملة، 
إدمان اإلنترنت والفيسبوك والتويتر صار 
دليال على أن الشـــباب مثقـــف والعائالت 
مطلعـــة على األخبـــار، أصبحت الشـــبكة 
األحـــكام  إلصـــدار  ســـاحة  العنكبوتيـــة 
السياســـية والرياضيـــة واالجتماعية، بل 

ووصل األمر إلى الفتاوى الدينية.
يســـتخدم  كلـــه  العالـــم  أن  املصيبـــة 
اإلنترنت ملقاالت الرأي والسبق اإلخباري، 
ونحـــن حّولناها إلى مســـتودع شـــائعات 
ونصّدقهـــا  للشـــائعة  نـــرّوج  وأكاذيـــب، 
ويجري الغالبية وراءها دون فهم أو إدراك 

كقطيع.
األمثلة كثيرة على كالمي، فقد نشـــرت 
صحيفة الوطن مؤخرا خبرا على موقعها 
اإللكترونـــي يفيـــد بأنـــه مت القبض على 
ســـيدة مبطار القاهـــرة، ألنها كانت حتمل 
كتابا لغسان كنفاني املناضل الفلسطيني 

الراحل.
ومبجرد ظهور اخلبر اشـــتعلت مواقع 
التواصل االجتماعي بالســـخرية والتهّكم 
من الدولة البوليسية التي ترتعد فرائصها 
من مجـــّرد كتـــاب، وانهالـــت التلميحات 
يســـقط  كنفانـــي  كتـــاب  واإليحـــاءات، 
احلكومة، الدولة تخاف من مفكر مات قبل 
40 عامـــا. لم يكلف أحد نفســـه قراءة بقية 

اخلبر أو مضمونه.
أخطأت الوطن عندما وضعت عنوانا ال 
يعكس املنت سعيا وراء اإلثارة، واحلقيقة 
أن نفس اخلبر الذي نشرته الوطن يقول إن 
السيدة مت إلقاء القبض عليها ألنها متهمة 
فـــي قضية شـــغب حتمل رقم 1686 لســـنة 
2003، ومت القبـــض عليهـــا فـــور وصولها 
لبحـــث موقفهـــا القانوني، وهـــل صدرت 
ضدهـــا أحـــكام أم ال؟ وهـــل ســـقطت تلك 
األحكام أم ال تزال ســـارية؟ كلها إجراءات 
عادية وليـــس لها عالقة من قريب أو بعيد 
بغسان كنفاني، ومن ثم فليس لكتابه شأن 

بهذه احلادثة.
مشـــكلتنا في مصـــر أن ”السوشـــيال 
ميديـــا“ أصبحـــت بقـــرة مقدســـة، ويظل 
النـــاس يصدقون كل ما يصـــدر عنها كأنه 

كتب سماوية.
ملكة موضة احملجبات التي اســـتغلت 
شـــغف النـــاس بالتواصـــل االجتماعـــي 
ومشـــاعرهم التي تســـبق دومـــا عقولهم، 
استغلت ذلك وقامت بالنصب على كثيرين 
وجمعت خمسة عشـــر مليون جنيه هربت 
بهـــا خارج مصـــر، أو مريضة الســـرطان 
التي تعيش أيامها األخيرة وتعاطف معها 
اجلميع، قبـــل أن يتبّينوا أنها شـــخصية 
وهميـــة اخترعتهـــا فتاة أخرى لتســـتدر 
عطف هؤالء الكثيريـــن وجمع ما ميكن أن 
تطاله يداها من تبرعات فرســـان ورائدات 
”السوشـــيال ميديا“ ســـواء فيســـبوك أو 

تويتر.
أيضا حكاية املمثـــل فتوح أحمد مدير 
املسرح القومي الذي كتب شخص مجهول 
يحمـــل نفـــس اســـم املمثل على حســـابه 
بالتويتر، أنه مســـتعد أن يفـــدي الرئيس 
السيسي بنفسه يوم القيامة ويدخل النار، 

مقابل أن ينعم السيسي باجلنة.
شـــخص أحمق منافق شاءت الظروف 
أن يحمل اسم فتوح أحمد املمثل الشهير، 
وعلى الفور اشـــتعل الفيسبوك والتويتر 
ميديـــا“  ”السوشـــيال  وســـائل  وكافـــة 
بالســـخرية مـــن املمثـــل والتنـــدر عليـــه، 
وراحوا ينقبون في حياة املمثل وســـوابق 
زواجـــه ملواصلة الهجوم ضده بأّي شـــكل 
وبأّي لون، وعلي الرغم من أن املمثل فتوح 
أحمد ليس له حساب على تويتر، ولم تكن 
له عالقة بأّي شـــيء، فإنه دفع ثمن حماقة 
شـــخص آخر يحمل نفس اســـمه أو رمبا 
يكون له اسم مســـتعار توارى خلفه لينال 

من الفنان.
واألمثلـــة كثيـــرة، فقـــد أصـــدرت دار 
اإلفتـــاء املصرية مبناســـبة املولد النبوي 
الشريف بيانا وضعته على صفحتها على 
الفيسبوك، قالت فيه إن سيدنا محمد عليه 
الصالة والســـالم كان باشا لطيف املعشر 
متســـامحا كرميا ال يقسو وال يعّنف أحدا 
وال يغضب وال يسب وما ضرب أحدا بيده 
قط، كان ســـهال في معامالته متسامحا ال 

يقسو على أحد وال يغضب أو يسب.
كل  ترك جمهـــور ”السوشـــيال ميديا“ 
صفات الرســـول الكرمي وأمسكوا في كلمة 
”باشـــا“ من الباشـــوات، رغم أنـــه ال فضل 
لعربـــي على  عجمـــي إّال بالتقوى والعمل 

الصالح.
جمهـــور غبي لـــم يدرك أن لفظ باّشـــا 
القصد منه أنه كان بشوشـــا سمح الوجه 
ضحوكا، وعبثا حاول مسؤول صفحة دار 
اإلفتاء توضيح املعنى لهم، إّال أن اجلمهور 
الغبّي ظل يتندر على رجال الدين واألزهر 

واإلفتاء ويطالبهم بتصحيح ما كتبوا.
الله يخرب بيت اجلهل واجلهالء!

محمد علي إبراهيم

أل

صباح العرب

الحساسية موروثة من أسالف البشر
} واشــنطن – أظهـــرت دراســـتان جديدتان أن 
احلساسية التي يعاني منها اإلنسان املعاصر 
مصدرهـــا جينات موروثة من عصري إنســـان 
نياندرتـــال ودينيســـوفا وهمـــا من أســـالف 
البشر، وذلك إثر التزاوج مع هاتني الساللتني 

قبل حوالي 40 ألف سنة.
وقد أفضت عمليات التزاوج في مرحلة ما 
قبل التاريخ هذه إلى توريث البشر املعاصرين 
باستثناء األفارقة من 1 إلى 6 باملئة من جينات 
البشـــر القدماء مثل إنسان نياندرتال وإنسان 
دينيســـوفا، وهما ساللتان عاش أفرادهما في 

سيبيريا.
وخلصت هاتان الدراســـتان اللتان نشرت 
أوف  جورنـــال  ”أميركـــن  مجلـــة  نتائجهمـــا 
هيومـــان جينيتيكـــس“ إلى أن ثـــالث جينات 
من تلك املتوارثة من هاتني الساللتني، تنتشر 
بدرجـــة كبيرة لدى البشـــر املعاصرين وتؤدي 

دورا مهما في جهاز املناعة.
ويدفع هذا االكتشـــاف املثير للدهشـــة إلى 
االعتقـــاد بـــأن الوراثة اجلينيـــة تعطي نقطة 
قوة في تطور البشـــر عبر حتفيز جهاز املناعة 

لديهم.
وفـــي املقابـــل فهـــذه اجلينات مســـؤولة 
أيضا عن احلساســـية املفرطـــة جلهاز املناعة 
ما يســـبب اإلصابـــة بأنواع من احلساســـية، 
وبالتالـــي يكـــون حاملو هذه اجلينـــات أكثر 

عرضة لإلصابة بالربو وحّمى القش أو أنواع 
أخرى من احلساسية.

وقـــد انتقلت هـــذه اجلينات علـــى األرجح 
إلـــى البشـــر املعاصرين عندما غـــادرت أولى 
املجموعات أفريقيا قبل حوالي 50 ألف ســـنة 
لالنتقال إلى أوروبـــا، وعندها أقاموا عالقات 
جنســـية مـــع أشـــخاص من ســـاللة إنســـان 
نياندرتـــال التـــي كان أفرادها منتشـــرين في 

أوراسيا.
وقالت املعدة الرئيســـية إلحدى الدراستني 
جانيت كيلســـو مـــن معهد ماكـــس بالنك في 
أملانيا ”دراســـتنا تظهر أن عمليـــات التزاوج 
التـــي حصلت مع بشـــر مـــن مرحلة مـــا قبل 
التاريـــخ كانت لها تبعات عملية على البشـــر 
املعاصريـــن، أكثرها وضوحـــا كان تكّيفنا مع 
البيئة عبر حتسني مقاومتنا للعناصر املسببة 
لألمـــراض وعملية األيض لدينا لهضم أطعمة 

جديدة“.
وأضافت كليســـو ”األشخاص الذين كانوا 
ينتمون إلى ساللة إنســـان نياندرتال عاشوا 
فـــي أوروبا وغرب آســـيا على مـــدى 200 ألف 
عام قبـــل ظهور البشـــر املعاصريـــن، وكانوا 
على األرجح يتكّيفون بشـــكل جيـــد مع املناخ 
والتغذية والعناصر املســـببة لألمراض، كذلك 
فإننا ورثنا كبشر معاصرين من خالل التزاوج 

معهم هذه القدرة اإليجابية على التكّيف“.

} القاهــرة - تخـــوض املمثلة املصرية غادة 
عبدالـــرازق ســـباق الدرامـــا الرمضانية في 
للمخرج محمد  2016 مبسلســـل ”اخلانكـــة“ 
جمعـــة، ويشـــارك كل مـــن املصـــري ماجـــد 
املصري والســـوري قصي خولي في بطولته 

مع عبدالرازق.
ويعـــد املسلســـل العمـــل التليفزيونـــي 
الثاني الذي يجمع ماجد وغادة ســـويا بعد 
مسلسل ”مع سبق اإلصرار“ عام 2012، وأكد 
املصري أنه لن يشـــارك هذا العام سوى في 

مسلسل واحد فقط وهو ”اخلانكة“.
مـــن إخراج محمـــد جمعة  و“اخلانكـــة“ 
وســـيناريو وحـــوار محمود دســـوقي، ومن 
إنتـــاج مها ســـليم، وقـــام املؤلف بتســـليم 
احللقـــات األولـــى مـــن املسلســـل، فيما بدأ 
محمد جمعة حتديد أماكن تصوير املشـــاهد 
األولى املقرر أن تبدأ في أواســـط شهر يناير 

اجلاري.
وستســـافر غادة واملنتجة مها سليم إلى 
العاصمة الفرنســـية باريـــس ملعاينة بعض 
املناطـــق التي ستشـــهد تصوير مشـــاهده، 
وتسعى بطلة الفيلم املصري ”كّلمني شكرا“ 
إلـــى التكّتـــم قـــدر اإلمـــكان حـــول تفاصيل 
وأحداث املسلســـل، ولكن يبدو من العنوان 
أّنه ســـيدور فـــي إطار صراع نفســـي، إذ أّن 
”اخلانكـــة“ في مصـــر عبارة عن مستشـــفى 

لألمراض العقلية والنفسية بالقاهرة.

إرشادات غذائية صارمة 

تواجه بالسخرية في أميركا
} نيويورك – اتســـمت ردود الفعل في وسائل 
التواصـــل االجتماعي على إرشـــادات صحية 
جديدة في أميركا بالسخرية واالنتقاد، بعد أن 
صدر تقرير حكومي يشير إلى ضرورة خفض 
اســـتهالك الســـكر وزيادة اســـتهالك اللحوم 

والقهوة واألطعمة الغنية بالكولسترول.
وتصدر وسم ”هاشتاغ“ عن هذه اإلرشادات 
موقع تويتر عندما أصدرت احلكومة األميركية 
تقريـــرا مؤخرا قالت فيه إنـــه ينبغي أن يكون 
استهالك الشخص للسكر وشـــراب الذرة أقل 
من 10 باملئة من اســـتهالكه اليومي للسعرات 
احلراريـــة. وأضافـــت أن 270 ســـعرة حرارية 
يوميا من اســـتهالك األميركـــي العام تأتي من 

السكريات أي ما ميثل 13 باملئة.
وجتيـــز القواعـــد اجلديدة مـــا يصل إلى 
خمســـة أقـــداح مـــن القهـــوة يوميا وتســـقط 
قيدا ســـابقا على اســـتهالك األطعمـــة الغنية 
بالكولســـترول، كما تســـمح بتنـــاول اللحوم 
مبختلـــف أنواعهـــا، بينما تقـــول إن الدهون 
املشـــبعة يجب أن تظل متثل أقل من 10 باملئة 

من السعرات احلرارية اليومية.
وكتب أحد مستخدمي تويتر يقول متهكما 
”بعد نشر كل هذه اإلرشادات الغذائية اجلديدة 
يصبح كل ما نأكله أو نشربه يعرضنا للخطر“.

القاســـية،آالف متـــر ألنهـــا شـــديدة املقاومة، وشـــهدت 
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