
} دمشــق – فاجأ االنهيار السريع لجبهة حلب 
األطـــراف الداعمـــة للمعارضة الســـورية التي 
أصبحت تواجـــه خطر االنهيار بعد تقّدم قوات 
النظام المدعومة من روسيا، ونجاحها في قطع 
طريق إمداد رئيسية إلى حلب، األمر الذي يهدد 

بمحاصرة المعارضة بشكل كلي في المدينة.
يأتـــي هذا في وقت تبـــدو فيه التصريحات 
بشأن تدخل خارجي في سوريا مجرد بالونات 

اختبار ليس أكثر.
وفاجأ انهيـــار المعارضة في حلب الروس 
أنفســـهم الذين كان هدفهم دعم موقف الرئيس 
السوري بشـــار األسد في المفاوضات، وإجبار 
المعارضة على استئنافها دون شروط مسبقة، 

لكنهم لم يتخيلوا االنهيار السريع للفصائل.
وأشـــارت مصادر ســـورية مّطلعـــة إلى أن 
مـــا غّيـــر وجه المعركـــة هو أن قـــوات من أهل 
حلب والقرى المحيطـــة انقلبت لصالح النظام 
باإلضافـــة إلـــى الـــدور المؤثـــر للميليشـــيات 

المسيحية والكردية.
المقاتلـــة  الفصائـــل  إن  محللـــون  وقـــال 
ومؤيديهـــا من الدول باتت امـــام عدد قليل من 
الخيارات لمنع قـــوات النظام من تحقيق تقدم 

جديـــد بعـــد انهيـــار محادثـــات الســـالم التي 
تدعمها األمم المتحدة.

ويوضح إميـــل حكيم الباحـــث في المعهد 
الدولي للدراســـات االســـتراتيجية أن ”مســـار 
الفصائـــل إلى انحـــدار، ويزداد هـــذا االنحدار 

بشكل متزايد“.
واعتبـــر فابريـــس باالنـــش الباحـــث فـــي 
المعهد ذاته في واشنطن ”أنها نقطة تحول في 
الحرب“، مضيفا ”لقـــد أرادت المعارضة جعل 

حلب وإدلب قاعدة لها. لقد انتهى ذلك“.
وقـــال فيصـــل عيتانـــي، مـــن مركـــز رفيق 
الحريـــري للشـــرق األوســـط فـــي ”أتالنتيـــك 
كاونســـيل“، إن حلـــب ”تشـــكل عرضـــا أّوليـــا 
حول قدرة مزيـــج من القوة الجوية الروســـية 
والمستشـــارين على التعويض عـــن إمكانيات 

منخفضة للنظام والنقص في العديد“.
تشـــعر  المعارضـــة  إن  نشـــطاء  ويقـــول 
بالخيانـــة، مشـــيرين إلى أن إمدادات الســـالح 
مـــن الدول التي تدعمها توقفـــت قبل محادثات 

جنيف برغم تصعيد العمليات العسكرية.
ويوضح مأمون الخطيب مدير وكالة ”شهبا 
برس“ في حلب أن ”ما يحبط الثوار أكثر هو أن 
الدول التي تّدعي أنها صديقتهم تكتفي بالكالم 

الفارغ وتقف على الحياد“.
ومن الواضـــح أّن المقصود هنا هو موقف 
تركيا التي تكتفي بإطالق التصريحات النارية 
فيمـــا هي عاجزة عـــن تقديم الحـــد األدنى من 

الدعم العسكري والدبلوماسي للمعارضة.

وبمقابل ذلك تريد تركيا أن تدفع السعودية 
إلى التدخل في ســـوريا لتحقيق األهداف التي 
عجزت أنقرة عن تحقيقها لنفسها، وخاصة ما 
تعلق بفرض منطقة عازلة شمال سوريا، ومنع 
األكراد من تحقيق مكاسب سياسية من الحرب.
وكانـــت تركيا والواليات المتحدة قد تلقفتا 
تصريحات للعميد أحمد عسيري مستشار وزير 
الدفاع الســـعودي الخميس عن أن الســـعودية 
مســـتعدة للمشـــاركة في أّي عمليـــات برية في 
ســـوريا إذا قرر التحالف الذي تقوده الواليات 

المتحدة القيام بعمليات من هذا النوع.
هـــذه  تكـــون  أن  المحللـــون  واســـتبعد 
رســـمي  موقـــف  عـــن  معبـــرة  التصريحـــات 
للســـعودية، وإال لكانت عّبرت عن هذا الموقف 
عن طريق شـــخصية سياســـية بارزة كما دأبت 
فـــي العـــادة على تبليـــغ مواقفها مـــن مختلف 

القضايا اإلقليمية والدولية.
ونفـــى الســـفير البحريني لـــدى بريطانيا 
الشـــيخ فواز بن محمد آل خليفـــة ما نقل على 
لســـانه عن مســـاهمة المنامة بقـــوات برية في 
ســـوريا، ما قد يسحب البساط من تحت جهات 
تحاول التسويق لتدخل بّري عربي إسالمي في 

سوريا لتوتير العالقات العربية الروسية.
وكانت ردود الفعل على تصريحات عسيري 
قوية خاصة من النظام الســـوري. وحذر وزير 
الخارجيـــة الســـوري وليد المعلم فـــي مؤتمر 
صحافي في دمشـــق الســـبت مـــن أّي ”عدوان“ 

بري في األراضي السورية.
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هاجس خالفة الغنوشي يتسلل إلى قيادات النهضة

} تونس – تسلل هاجس خالفة راشد الغنوشي 
رئيـــس حركة النهضة اإلســـالمية إلى عدد من 
قياداتها النافذة تنظيميا وسياســـيا حتى أنها 
باتت تمهد لتوفير أكثـــر ما يمكن من الحظوظ 
لخالفته من خالل ســـعيها إلـــى ضمان تموقع 
أكثر نفوذا ضمن الئحـــة القيادة التي يفترض 

أن تفرزها أشغال المؤتمر القادم للحركة.
وفقد الغنوشـــي حالة اإلجمـــاع التي كانت 
حوله داخل الحركة بوصفه زعيمها التاريخي، 
وبـــدأت أصـــوات كثيرة مـــن أنصـــاره تطالبه 
بالتنحي خالل المؤتمر الذي لم يتحدد موعده 

بشكل نهائي إلى اآلن.
ولـــم يحل التكتم الشـــديد، الـــذي يعد أحد 
اآلليـــات التي كثيـــرا ما راهنـــت عليه النهضة 
لتطويق خالفات عميقة تشـــقها، دون أن تتسع 
دائرة النقد ألسلوب الغنوشي في إدارة الحركة 

خالل فترة تحالفها مع نداء تونس.

ويحـــاول الغنوشـــي التوفيـــق بيـــن آراء 
متناقضة لقيادات بـــارزة في عدة ملفات، وهو 
مـــا زاد من حـــدة الخـــالف حول وجـــوده في 
الرئاســـة بين فريقيـــن، الفريـــق األول يرى أن 
الغنوشـــي اختطف النهضة وحّولها إلى لعبة 
بيده يتحالف مع خصومهـــا ويغضب أبناءها 
خاصة الذين اضطروا لتركها بســـببه، متهمين 
إياه بأنه يحتكر القرار ويستخدم الديمقراطية 

الداخلية لفرض رأيه.
ويتمســـك الفريق األول بالبعـــد العقائدي، 
وهـــو غاضب مـــن تخلي الغنوشـــي عـــن أحد 
مقومـــات الحركة، وهي إســـالميتها بما تعنيه 
من االســـتعداد لتطبيق الشـــريعة والعمل على 
تغيير المجتمـــع ليتقبلها، وليس االندماج فيه 
والقبول بقوانين تتنافى مع الصفة اإلسالمية.
ويضم هذا الفريق قطاعا واســـعا من أئمة 
المساجد وخريجي جامعة الزيتونة، والكليات 

العلمية، وهم الشـــريحة األوسع داخل الحركة 
والتـــي كانت تديـــر التنظيم قبـــل الثورة وهم 
الذيـــن يطلق عليهم فريق الصقـــور، ومن أبرز 
رمـــوز هذا التيار نذكر الحبيب اللوز والصادق 

شورو، وكالهما رئيس سابق للحركة.
لكن الصقور فقدوا ســـيطرتهم على القيادة 
السياســـية للحركة بعـــد الثـــورة، وخرج إلى 
الواجهة فريق ثان أغلبه من خريجي المحاماة 
والعلوم اإلنســـانية وأقلية مـــن البراغماتيين 

دارسي العلوم أو الشريعة.
ويعمل هذا الفريق على تحويل النهضة إلى 
حزب سياسي براغماتي يميل إلى التصالح مع 
الدولـــة وقوانينها، ومن أبرز رموزه عبدالفتاح 
مـــورو نائب الغنوشـــي والقيـــادي التاريخي، 
ونورالديـــن البحيـــري وزيـــر العدل الســـابق، 
وهـــو أحد أبرز قيادات مجموعة ”الحمائم“ في 

التنظيم.

ويريد الحمائم قطع الصلة بين الغنوشـــي 
والتنظيـــم الدولي، ولئن كانوا يجاملونه ليظل 
في صفهم ويضفي شرعية على استمرارهم في 
الواجهـــة، إال أنهم يدعونه إلـــى التفرغ للعمل 
الفكري وللعالقات الخارجية حتى يتمكنوا من 
الســـيطرة على التنظيم الذي عرف اســـتقاالت 

واسعة بسببهم.
ويدفـــع فريـــق الحمائـــم إلى الفصـــل بين 
الدعـــوي والسياســـي، ليســـهل عليـــه إقنـــاع 
خصومهم بأنهم يتجهون نحو بناء حزب مدني 
ال يســـتخدم الدين في الوصول إلى الســـلطة، 
لكن هذا الفصل سيوســـع دائرة الغضب عليهم 

وعلى الغنوشي نفسه.
ورغـــم عمـــق الخالفـــات، فـــإن التحديات 
الداخليـــة، وتداعيـــات فشـــل تجربة اإلســـالم 
السياســـي فـــي المنطقة قـــد تؤجـــل اإلطاحة 

بالغنوشي في المؤتمر القادم

ويـــرى المتابعـــون أن حظـــوظ أّي قيادي 
لتوّلي ”الخالفة“ مرتبط بمدى قدرته على كسب 
ثقة الغنوشي نفسه وقربه منه فكريا وسياسيا 
وبمـــدى التزامـــه بتحقيـــق حلمه فـــي إنجاح 

اإلسالم السياسي في تونس.
وتظهر تســـريبات أن الغنوشي نفسه شرع 
عدد من القيـــادات تمهيدا  بعد فـــي ”ترويض“ 
للـــزّج بها في ســـباق الخالفة قبـــل أن تحصل 
من بينهم  أو ”الترشـــيح“  منه علـــى ”التزكية“ 
ثالثة مقّربون منه هم علي العريض ونورالدين 

البحيري وعبداللطيف المكي.
لكـــن الثابـــت أن بقاء الغنوشـــي أو رحيله 
بعد المؤتمر سيوســـع من دائرة الخالفات بين 
الفريقين بســـبب استحالة التوفيق بين خطين 
سياســـيين متناقضيـــن كالهمـــا ينتظر رحيل 
الغنوشي ليضع يده على الحركة ويوجه دفتها 

لفائدته.

● روسيا تضغط إلعادة الفصائل السورية إلى جنيف دون شروط مسبقة

● بقاء رئيس الحركة أو رحيله لن ينهي الخالفات بين فريقين كالهما يخطط للسيطرة عليها

فضائح الجنراالت تعزز سيطرة انهيار جبهة حلب يربك املعارضة وداعميها

بوتفليقة على السلطة
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صابر بليدي

} الجزائر - يتواصل مسلسل تبادل االتهامات 
بين القيادات العســـكرية الجزائرية التي كانت 
تديـــر الحرب علـــى الجماعات اإلســـالمية في 
تســـعينات القرن الماضي. والرابح في كل ذلك 
هو الرئيـــس الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
والمحيطون به في القصر، الذين سيجدون في 
”نشـــر الغســـيل“ بين الجنراالت ذريعة جديدة 
للمضي فـــي تفكيك المؤسســـتين العســـكرية 

واألمنية وإزاحة خصومهم التاريخيين منها.
وأعطـــت االتهامـــات المتبادلة بيـــن وزير 
الدفاع األســـبق خالد نزار والمستشار األمني 
للرئيس السابق اليامين زروال الجنرال محمد 
بتشـــين االنطباع للـــرأي العام بـــأن بوتفليقة 
يكـــون قـــد تأخـــر كثيرا فـــي إصـــدار قراراته، 
لتحييد المؤسســـتين األمنية والعســـكرية عن 

ممارسات هؤالء الضباط.
وخـــرج صقـــور العشـــرية الحمـــراء، كما 
توصف في الجزائر، عـــن واجب التحفظ الذي 
تفرضـــه المســـؤولية وطبيعـــة المهنـــة، وقرر 
الجنرال محمد بتشين رفع دعوى أمام القضاء 
المحلي ضد نزار بتهمة التشـــهير، على خلفية 
الوثائق التي نشـــرها موقـــع إلكتروني مملوك 
لعائلـــة نـــزار، يتهم فيها بتشـــين باســـتعمال 
نفوذه في مرحلة التســـعينات لتوجيه اإلشهار 
العمومي لفائدة صحيفتين كان يمتلكهما آنذاك 
وهما ”األصيل“ و“لوتونتيك“ باللغة الفرنسية.

كما وّجـــه المحافظ الســـابق لوهران (450 
كلم غربـــي العاصمة)، اتهامـــات خطيرة لقائد 
الناحيـــة العســـكرية الثانيـــة الجنـــرال كمال 
عبدالرحيم، بالوقوف وراء قضية ”الكوكايين“، 
والضلوع في ملف ســـجنه لسبع سنوات كاملة 
بتهـــم مفتعلة، بعدما وقف فـــي وجه الصفقات 
والضغوطـــات التي كان يمارســـها ضده آنذاك 

الجنرال المذكور.
واتهـــم عبدالرحيم، الرجـــل األول في جهاز 
االســـتخبارات المنحل محمد مديـــن (توفيق)، 
بممارســـة الضغط للملمة ملـــف القضية. وقال 
في رد مقتضب له لوســـائل إعـــالم محلية، بأن 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيش الراحـــل الجنرال 
محمد العماري كان على دراية بالتفاصيل، وإن 
ضغوطات عليا مورست ألجل لملمة الفضيحة.

وإذ ركـــز وزير الدفاع الســـابق خالد نزار، 
في سلســـلة اعترافاته على الظروف السياسية 
التي أحاطت بمرحلة التسعينات، وخلفية قرار 
العســـكر آنذاك وقف المســـار االنتخابي، فإن 
اعترافه بضغط صقور المؤسســـة العســـكرية 
على الرئيس الراحل الشـــاذلي بن جديد لتقديم 
اســـتقالته، أعاد الجدل في أوساط المعارضين 
خاصة المنتسبين للجبهات الثالث التي توجت 
آنذاك بنتائج الدور األول (جبهة اإلنقاذ، جبهة 

القوى االشتراكية، جبهة التحرير الوطني).
وانضم مدير ديوان الرئاســـة ورئيس حزب 
التجمع الوطنـــي الديمقراطـــي أحمد أويحي، 

إلى منتقـــدي خالد نزار، معتبرا أن تصريحاته 
فتحـــت األبواب لعـــودة األصـــوات التي ظلت 
تصف وقف المســـار االنتخابي باالنقالب، في 
إشـــارة إلى منتســـبي جبهة اإلنقاذ اإلسالمية 

المحظورة.
وقـــال أويحي في لقاء جمعـــه بنواب حزبه 
عشـــية الجلســـة البرلمانية لتمرير الدســـتور 
الجديد إن ”تصريحات نزار غير مسؤولة، ألنها 
أعطت الحق للمجرمين، بالعودة إلى شعاراتهم 
السابقة، التي اعتبرت وقف المسار االنتخابي 

انقالبا عسكريا“.
ويعتبر العام المنقضي موســـم الجنراالت 
بامتيـــاز، فالهالـــة والســـطوة التـــي أحاطـــت 
بهـــم طيلة العقدين الماضييـــن، انهارت كلعبة 
الدومينو، وبشـــكل يوحي بنهايـــة دور ونفوذ 
قـــادة العســـكر واالســـتخبارات فـــي القـــرار 
السياســـي للبالد، وإلى تغيـــر موازين القوى 
داخـــل الســـلطة لصالـــح الرئاســـة وأذرعهـــا 

السياسية والمالية واإلعالمية.
وألول مرة فـــي تاريخ الجزائر يتم ســـجن 
جنرالين واحـــد ما يزال في الخدمة (حســـان) 
والثانـــي في التقاعد (حســـين بن حديد)، ويتم 
حل جهاز االســـتخبارات وإقالـــة كبار ضباطه، 
وعلـــى رأســـهم الجنـــرال اللغز محمـــد مدين 
(توفيق). كما تم إنهاء تواجد ”ضباط فرنسا“، 
أي الطابور الذي وظفته فرنسا الختراق الثورة 

عند االستقالل العام 1962.
ويـــرى مراقبـــون أن المســـتفيد األول مـــن 
”غســـيل الجنراالت“، هو بوتفليقة، الذي كسب 
نقاطـــا إضافيـــة ضـــد خصومه، ولـــن يضطر 
للمرافعـــة على خياراته، وســـيجد بجانبه رأيا 
عاما يريد إعادة تأهيل المؤسســـة العســـكرية 
واألمنيـــة للتخلـــص مـــن المورطين فـــي هذه 

الفضائح.
وتبقـــى المعارضة غيـــر مطمئنـــة لدوافع 
تغييـــر موازيـــن القـــوى داخل الســـلطة، وهو 
تخوف عكسه رأي رئيس حزب طالئع الحريات 
علي بن فليس، الذي أشـــار إلى نوايا مكشوفة 
لمركزة القرار بيد مؤسســـة الرئاســـة وتوزيع 
األدوار والمهـــام على المقّربين منها، وســـحب 
خصومهـــا مـــن المواقـــع التي كانـــت تحدث 

التوازن داخل السلطة.
وربما ســـتجبر الحقائق المنكشـــفة تباعا 
حول خفايا العشـــرية الحمراء، والمتزامنة مع 
ســـماح الســـلطات الجزائرية لفريـــق من األمم 
المتحـــدة للتحقيق في االختفاءات القســـرية، 
والتي ستكشف عن حقائق جديدة، على توجيه 
المســـؤولين عنها إلى الجهات القضائية، مما 

سيقدم خدمة مجانية أخرى لبوتفليقة.
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¶ طرابلــس – أكــــد مســــؤولون أميركيــــون أن 

واشنطن وحلفاءها ربما أمامهم أسابيع كثيرة 
أو حتى أشــــهر قبل شن حملة عسكرية جديدة 
ضــــد تنظيم الدولة اإلســــالمية في ليبيا، على 
الرغــــم من تزايد القلق من تمدد التنظيم هناك 

وهجماته على البنية األساسية النفطية.
وحذرت وزارة الدفــــاع األميركية (البنتاغون) 
فــــي األســــابيع األخيــــرة مــــن األخطــــار التي 

يشكلها نمو التنظيم في ليبيا.
ووضعــــت الواليــــات المتحــــدة خيــــارات 
عســــكرية تمت مناقشــــتها خالل اجتماع عقد 
األســــبوع الماضي بين الرئيس باراك أوباما 
وكبار مساعديه األمنيين ولم يتم التوصل إلى 

نتيجة حاسمة بخصوصها.
ومن بين هــــذه الخيارات زيــــادة الغارات 
الجويــــة ونشــــر جنود مــــن قــــوات العمليات 
الخاصة األميركية وتدريب قوات أمنية ليبية.

وقــــال المســــؤولون األميركيــــون الذيــــن 
تحدثوا شــــريطة عدم نشر أسمائهم إن عقبات 
ضخمــــة تقــــف فــــي طريق زيــــادة المشــــاركة 

العسكرية األميركية.
وأكبر هــــذه العقبات هي تشــــكيل حكومة 
ليبية موحدة قوية بما يكفي للدعوة لمساعدات 

عسكرية خارجية واالستفادة منها.
ولفــــت المســــؤولون إلــــى إن االســــتعانة 
ببعــــض الحلفاء قــــد يتطلب أيضــــا تفويضا 

جديدا من األمم المتحدة.
وأوضح مســــؤول أميركــــي ”لم نصل لذلك 
بعد“. وذكر هو ومسؤولون آخرون على دراية 
بالمناقشــــات الداخلية أنه من السابق ألوانه 
تقديــــر متى ســــيبدأ هذا التحرك العســــكري. 
لكنهم نبهوا إلى أن ذلك قد يســــتغرق أسابيع 

كثيرة أو حتى أشهرا.
وأشار دبلوماســــي غربي ”على حّد علمي 
ال توجد نية واضحــــة للمضي قدما في القيام 
بعمــــل من النوع العســــكري. هنــــاك كثير من 

التفكير وكثير من التخطيط“.
وأوروبيون  أميركيون  مسؤولون  ووصف 
وجود تنظيم الدولة اإلســــالمية في ليبيا بأنه 
مثيــــر للقلــــق على نحــــو متزايــــد وإن لم يكن 
بنفس حجم ســــيطرته على مســــاحات واسعة 

في العراق وسوريا.

وهاجم تنظيــــم الدولة اإلســــالمية البنية 
النفطية األساســــية فــــي ليبيا وســــيطر على 
مدينة ســــرت مســــتغال فــــراغ الســــلطة حيث 

تتصارع حكومتان متنافستان.
وتتــــراوح تقديــــرات عدد مقاتلــــي تنظيم 
الدولــــة اإلســــالمية في ليبيا بيــــن ثالثة آالف 
وســــتة آالف مقاتل. ويبدي المسؤولون قلقهم 
عالنية من أن يستغل التنظيم وجوده في ليبيا 
لتخفيــــف ضغط الغــــارات الجويــــة األميركية 
والقــــوات المحلية على قاعدته الرئيســــية في 

العراق وسوريا.
ولكــــن رغم ذلك تــــرى اإلدارة األميركية أنه 
ال بد من التركيز فــــي الظرف الراهن على حل 

األزمة السياسية بين الفرقاء الليبيين.
ومــــن المتوقــــع بموجــــب خطــــة انتقــــال 
سياســــي تدعمهــــا األمــــم المتحدة أن تشــــكل 
اإلدارتان المتنافستان حكومة وحدة. لكن بعد 

مرور أكثر من شــــهر على توقيــــع اتفاق بهذا 
الصــــدد في المغــــرب ال يزال تطبيقــــه متعثرا 

بسبب االقتتال الداخلي.
وقال بن فيشــــمان وهو مســــاعد سابق في 
البيت األبيض عمل تحت إدارة أوباما وتعامل 
مع السياسة المتعلقة بليبيا إن هناك قلقا في 
اإلدارة مــــن أن يعّطل التحرك العســــكري اآلن 
عملية تشــــكيل الحكومة. وأضاف أن األمر قد 

يؤدي النسحاب القوى المعتدلة في ليبيا.
وبدا أن الجنــــرال جوزيف دانفورد رئيس 
هيئــــة األركان المشــــتركة كان يشــــير لهــــذه 
المخــــاوف الشــــهر الماضي حين قــــال ”نريد 
اتخاذ تحرك عســــكري حاســــم لكبح توســــع 
داعش وفــــي الوقت ذاته نريــــد أن نقوم بذلك 

بشكل يدعم عملية سياسية طويلة المدى“.
لكن فيشــــمان أكد في الوقــــت ذاته ”أعتقد 
أننا ينبغي أن نقوم بشــــيء على األرض قريبا 

ألنهم (مقاتلو الدولة اإلسالمية) يتصرفون بال 
رادع“.

وقد يمهد تشــــكيل حكومــــة ليبية موحدة 
الطريق ألن تطلب طرابلس رســــميا مســــاعدة 

دولية أكبر.
لكن مسؤولين رجحوا في ظل الفوضى في 
ليبيــــا أن تأخذ الحكومة الجديدة وقتا قبل أن 

تقف على قدميها.
وقال وزير الدفاع األميركي آشــــتون كارتر 
األســــبوع الماضي إن تركيز المجتمع الدولي 

على ليبيا له طابع سياسي وليس عسكريا.
وأضاف أنه بمجرد تشكيل حكومة ”أشرنا 
الســــتعدادنا مع دول أخرى ألن نساعدهم في 
تأمين البــــالد“. وذكــــر أن اإليطاليين ”لّمحوا 
إلــــى أنهم قــــد يقــــودون هذه الجهــــود وليس 
الواليات المتحدة وليســــت لدينا مشــــكلة في 

ذلك“.
وأرســــل الجيش األميركي قــــوات خاصة 
إلى ليبيا لالتصال بجماعات محلية مســــلحة 
مــــن أجل تكوين صورة أفضــــل عّمن يمكن أن 

يتعامل معه المجتمع الدولي.
وقال مســــؤولون أميركيون أيضا إن حجم 
عمليــــة جمــــع المعلومات عن أنشــــطة الدولة 
اإلسالمية في ليبيا زاد في األسابيع األخيرة.

ولــــم يســــتبعدوا كذلــــك توجيــــه مزيد من 
الضربــــات لقيــــادات الدولــــة اإلســــالمية مثل 
الضربة التي وقعت فــــي نوفمبر وقتلت فيها 
طائرة أميركية من طراز أف15- أبو نبيل وهو 

أحد كوادر التنظيم في ليبيا.

سياسة
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¶ الرباط – تعاني القوى الليبرالية واليسارية 
في الــــدول المغاربيــــة ومن ضمنهــــا المغرب 
مــــن حالــــة وهــــن األمــــر الــــذي ســــمح لتيار 
اإلســــالم السياســــي بالصعود، وهو ما ترجم 
فــــي االنتخابــــات الجهوية األخيــــرة، وقبلها 

البرلمانية.
ويســــتمر صعود نجم هذا التيار بمختلف 
تلويناته وتغلغله فــــي المجتمع المغربي، مع 
عدم قيام القــــوى العلماينة بنقد ذاتي يعيدها 

إلى موقعها المتعارف عليه.
واعتبر حســــام هاب، الباحث في التاريخ 
الراهــــن بجامعة محمد الخامــــس الرباط، في 
حديث مع ”العرب“، أن موقع القوى العلمانية 
والليبراليــــة أضحى مختّال في موازين القوى 
سياســــيا واجتماعيا، وهو ما بــــرز من خالل 
عــــدم قدرتهــــا علــــى قيــــادة حــــراك 20 فبراير 
وفشــــلها في فرض توّجهاتها الحداثية داخل 
الدســــتور المغربــــي وخاصــــة مســــألة حرية 
المعتقد ونتائجها الضعيفــــة في االنتخابات 

التشريعية نوفمبر 2011.
ومــــع األخــــذ بعين االعتبار أن ســــنة 2015 
تميزت بنقاش مجتمعــــي هوّياتي حول حرية 
المعتقــــد والحريــــات الفردية والمســــاواة في 
اإلرث واإلجهاض قادتــــه القوى الليبرالية في 
المغرب، إال أنها لم تتمكن من تأطير المجتمع 

والتمدد داخله سياسيا، حسب الباحث.
ورأى هــــاب أن ذلــــك النقاش ظــــل نخبويا 
مقتصــــرا على فئــــات متنــــّورة حداثية داخل 

المجتمــــع في غياب أّي إشــــراك حقيقي لفئات 
مجتمعيــــة واســــعة علــــى مســــتوى تبســــيط 
الخطاب وفتح النقاش بشــــكل عقالني يراعي 
طبيعة المجتمع المغربــــي المحافظ ومركزية 

الهوية الدينية في سلوكاته وأفكاره.
ويعــــود عــــدم تحقيــــق القــــوى الليبرالية 
لمشــــروعها المجتمعــــي بالمغــــرب ألســــباب 
وعوامــــل ذاتية وأخــــرى موضوعيــــة، عّددها 
الباحث حســــام هاب، فــــي عــــدم قدرتها على 
التغلغــــل داخــــل المجتمع المغربــــي وإيصال 
خطابها إلــــى فئات عريضة، وغيــــاب موقفها 
الواضــــح والعقالنــــي مــــن المســــألة الدينية 
وانغماســــها فــــي الصراعــــات واالنشــــقاقات 

الداخلية مّما أضعف قدراتها التنظيمية.
وحال القوى اليســــارية التي تتبنى نظرية 
االشــــتراكية العلمية ليس بأفضل، بل العكس 
تماما حيث تشــــهد هذه القــــوى حالة اغتراب 
داخلــــي في ظل عجزها عن تحيين طرحها بما 
يتوافق ومتطلبــــات العصر وطبيعة المجتمع 

المغربي، فضال عن انقساماتها.
وقالــــت نبيلة منيب األمينــــة العامة لحزب 
االشــــتراكي الموحد في تصريحات لـ“العرب“ 
إن ”اليســــار مطالب بتوحيد صفوفه لمواجهة 
أصوليــــة اإلســــالم السياســــي، مشــــددة على 
ضرورة التوافق، وعلى إعادة بناء اليسار على 
أســــس جديدة وحداثية، والرجــــوع إلى األطر 
والعمــــل، وربط جســــور التواصــــل وتحديث 
أدواته وسن سياسة القرب واالرتباط العضوي 
بالجماهير الشــــعبية، ووضع مشــــروع بديل 

قادر على تأطير االحتجاجات المتواصلة“.
واعتبرت منيب، أن أزمة اليســــار المغربي 
مرتبطة بانهيار منظومة القيم بسبب مجموعة 

مّمن أسمتهم باألصوليين واالنتهازيين.
ودعت األمينــــة العامة لحزب االشــــتراكي 
إطــــالق  إلــــى  اليســــارية،  القــــوى  الموحــــد، 
ديناميــــة سياســــية جديدة لصياغة مشــــروع 
ديمقراطي حداثي، يعيد للفعل اليساري قيمته 

ومصداقيته لدى الجماهير.
وتوجــــد فــــي المغــــرب أحــــزاب راديكالية 
وأخــــرى باتــــت أقــــرب منهــــا لليبراليــــة على 

مستوى الممارسة.
وتتمثــــل األحــــزاب اليســــارية المعارضة 
وغيــــر الممثلة فــــي البرلمــــان المغربي والتي 
تشــــكل فيدرالية اليســــار، في حــــزب الطليعة 
الديمقراطــــي االشــــتراكي وحزب االشــــتراكي 

الموحد وحزب النهج الديمقراطي.
كما توجد أحزاب يســــارية أخــــرى ممثلة 
داخل البرلمان وهي حزب االتحاد االشتراكي 
واالشــــتراكية  التقــــدم  وحــــزب  المعــــارض، 
(الشيوعي ســــابقا) الذي يشارك في االئتالف 
الحكومــــي إلى جانب حــــزب العدالة والتنمية 

اإلسالمي.
وأوضــــح محمد بودن المحلل السياســــي 
فــــي تصريحات لـ“العرب“ إن المتتبع لمســــار 
اليســــار بالمغرب يظهر له شتات كبير، فضال 
عن انقسام اليســــار إلى يسار حكومي ”حزب 
التقدم واالشتراكية“، ويسار معارض ”االتحاد 
االشــــتراكي للقوات الشــــعبية“، يســــار موجه 
خارج المؤسســــات الــــذي يســــّمى بـ“فدرالية 
اليســــار المغربي“، وبعض األحزاب اليسارية 
الصغرى، واآلن يمكن إضافة ما يمكن تسميته 
التوجه اليساري الوسطي، الذي اختطه حزب 

األصالة والمعاصرة في مؤتمره الثالث“.
وأضــــاف بــــودن ”إّن غياب توجه يســــاري 
محكــــم، جعــــل أحزابه، أمام باب شــــبه مغلق، 

فيما يتعلق ببناء التيــــارات النافعة، والوفاء 
للخياريــــن اإلصالحــــي والديمقراطي، ويظهر 
للبعــــض في أحيــــان عدة أن بعــــض األحزاب 
المحســــوبة ســــواء علــــى اليســــار ’المعتدل‘ 
أو اليســــار الراديكالــــي، لــــم تعــــد ترضى من 
الناحية السيكولوجية باالمتدادات اليسارية، 
وهذا المعطى ظهرت له مؤشــــرات ســــواء في 
البرامج والممارسة االنتخابية، أو في اللحظة 
االنتخابيــــة، التــــي جــــاءت نتائجهــــا مطابقة 
لمســــتوى تدني الفكر اليســــاري في المشــــهد 

السياسي المغربي“.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي، أن التذبذب 
الممارســــة  يطبــــع  والمذهبــــي،  السياســــي 
السياســــية ألحــــزاب اليســــار، التــــي تبحــــث 
بشــــغف عن مــــكان تحت قبة البرلمــــان أو في 
تركيبة الحكومة، مهما كانت الكلفة المرتبطة، 
بالمذهب السياســــي، وهذا انحــــراف واضح 

تجاه تبّني الطرح األصلي.
وأشــــار محمــــد بــــودن، إلــــى أن األحزاب 
السياســــية المغربية، ســــليلة الفكر اليساري، 

تختلف كثيــــرا لتلتقي نادرا في موقف موحد، 
وهــــو األمر الــــذي يرميهــــا غالبا فــــي قوقعة 
وعيوب  والزعاماتــــي،  المصلحــــي،  التفكيــــر 

التنظيم.
ويرى حســــام هاب، الباحث فــــي التاريخ 
الراهــــن، في حديثه مع ”العرب“، أن مســــتقبل 
القوى االشــــتراكية التقدمية في المغرب ال بد 
مــــن عدم رهنه فقــــط بالصعــــود الحالي لتيار 
اإلســــالم السياســــي بل يتوجب ربطه بالواقع 
الحالــــي لليســــار المغربي وأيضا بالســــياق 

العالمي واإلقليمي.
ذات  حســــب  رهيــــن،  مســــتقبل  وهــــو 
المتحــــدث، بإعــــادة تجديــــد خطابــــه الفكري 
والسياســــي حتى يالئم التحــــوالت البنيوية 
تحليلــــه  أدوات  وتحييــــن  المجتمــــع  داخــــل 
لــــه بعيدا عــــن التحاليــــل اليســــارية القديمة 
وتقوية أداتــــه الحزبيــــة التنظيمية التي تس

مح له بالحضور الجغرافي والمجالي والقطع 
مــــع منطــــق التشــــرذم واالنشــــقاق والنزعات 

الذاتية.

قصور القوى العلمانية في املغرب يعزز موقع تيار اإلسالم السياسي

االنقسامات داخل التيارات اليسارية والليبرالية أفضى إلى ضمور شعبيتها

سياسة

انفصام عن الواقع

أياد مرتعشة

تعيش التيارات اليســــــارية والليبرالية أزمة حقيقية جّراء الصراعات واالنقسامات داخلها، 
وعدم قدرتها على مجاراة المتغيرات المجتمعية والسياســــــية، وهو ما أفضى في النهاية 
إلى صعود نجم تيار اإلسالم السياسي في المغرب، ويرى محللون وباحثون أن على هذه 
التيارات إجراء نقد ذاتي يعيدها إلى زخمها وإال فإن الساحة ستبقى شاغرة لإلسالميين.

العملية العسكرية ضد داعش في ليبيا قد تتأخر ألشهر

فاطمة الزهراء كريم اهللا 
وييمحمد بن امحمد العلوي  ب
ااهللاهللا كك اا الالزز ةة فافاطط

¶ الجزائر – اعتقلـــت أجهزة األمن الجزائرية، 
الســـبت، مجموعة من النشـــطاء السياســـيين 
والحقوقييـــن في خطـــوة من شـــأنها أن تزيد 
من حجـــم القلق حيال سياســـة تكميم األفواه 

الممنهجة في هذا البلد.
وجاء اعتقال النشطاء والبالغ عددهم ستة 
خـــالل تحضيرات لمســـيرة مناهضـــة لقانون 

المالية لسنة 2016، في العاصمة الجزائرية.
ومن بين الشـــخصيات التي تـــم اعتقالها 
رئيس جمعيـــة ضحايـــا الخليفة عمـــر عابد، 
ورئيـــس جمعية ”أس و أس“ مفقودين حســـن 
فرحانـــي، والناشـــط ضمـــن حـــراك العاطلين 
عبدالمالك سنيقري، ورئيس الرابطة الجزائرية 

للدفاع عن حقوق اإلنسان صالح دبوز.
وطالـــب هـــواري قـــدور عضـــو الرابطـــة 
الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق اإلنســـان في 
بيان، الســـلطات بـ“اإلفراج عنهم فورا“، منددا 
بـ ”حملة القمع التي تطـــال الحقوقيين بهدف 

إسكاتهم“.
ولفت الحقوقي إلى أن ”الحديث عن احترام 
الحقـــوق والحريـــات فـــي الدســـتور الجديد، 
ال يعـــدو أن يكـــون ذرًا للرمـــاد فـــي العيون“، 
في إشـــارة إلـــى التعديالت الدســـتورية التي 
ســـيصادق عليه البرلمان  اليوم األحد، والتي 
من بينها تمكين الناشـــطين السياســـيين من 

القيام بمظاهرات سلمية.
ويثيـــر قانـــون الماليـــة جدال واســـعا في 
الجزائـــر لمـــا تضمنه مـــن بنود تثقـــل كاهل 
المواطـــن العادي بالضرائب فـــي وقت تعيش 

فيه الجزائر على وقع أزمة اقتصادية خانقة.
وشهدت مناطق عدة في الجزائر على غرار 
عنابة (شـــمال شرق العاصمة) الشهر الماضي 
مظاهـــرات احتجاجية ضد القانـــون مطالبين 
بإلغـــاء القرارات التـــي تضمنهـــا، والمتعلقة 
أساســـا بزيادات في الضرائب وأســـعار الماء 

والوقود والكهرباء.
وينتقـــد الرافضـــون لهذا القانـــون طريقة 
للوضـــع  ســـالل  عبدالمالـــك  حكومـــة  إدارة 
االقتصادي، رافضين منطـــق تحميل المواطن 
الجزائري وزر سياســـاتهم المتخبطة وتراجع 

أسعار النفط.

السلطات الجزائرية تعتقل 

نشطاء سياسيين 

مستقبل اليسار املغربي رهني 

بإعادة تجديد خطابه الفكري 

والسياسي حتى يالئم التحوالت 

البنيوية داخل املجتمع وتحيني 

أدوات تحليله له بعيدا عن 

التحاليل اليسارية القديمة

من بني خيارات الواليات 

املتحدة ملواجهة تنظيم 

الدولة اإلسالمية في ليبيا زيادة 

الغارات الجوية ونشر جنود 

من قوات العمليات الخاصة 

األميركية وتدريب قوات أمنية 

ليبية



قـــال متحدث عســـكري أميركي إن  ¶ بغــداد – 
اإلنجـــازات العســـكرية التـــي يحققها الجيش 
العراقـــي وقوات البيشـــمركة فـــي العراق ضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية تجذب مقاتلي العشائر 

المحلية لالنضمام إلى صفوفها.
وأشـــار المتحدث باســـم القيادة األميركية 
الوسطى باتريك رايدر إلى أن مقاتلين محليين 
ينتمـــون إلى عشـــائر ديالى واألنبـــار ونينوى 
ينضمون بشـــكل متزايد إلـــى القوات المركزية 

والبيشمركة في حربها ضد داعش.
وأضـــاف المتحـــدث أن عمليـــة عســـكرية 
مشـــتركة انطلقت األســـبوع الماضي بتنسيق 
بيـــن قـــوات مركزيـــة وكرديـــة والتحالف أدت 
لتحرير عدة قـــرى ومقتل عدد كبير من عناصر 

داعش.
ويرى محللـــون أن زيادة أعداد المتطوعين 
من العشـــائر لقتـــال تنظيم الدولة اإلســـالمية 
مرتبـــط أساســـا بتحييد ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي في المعـــارك األخيـــرة وبخاصة في 

األنبار.
الشـــعبي  الحشـــد  ميليشـــيات  وارتكبـــت 
الشـــيعية الموالية لطهران، عدة فظاعات بحق 
أهل الســـنة عند اســـتعادة المناطق من تنظيم 

داعش.
ولعـــل مـــا تعـــرض لـــه أهالـــي تكريت في 
محافظة صـــالح الدين ما يزال ماثال في أذهان 

األهالي.
وقـــد نجحت الضغوط األميركية في إخراج 
هذه الميليشـــيات نســـبيا من المعادلة القائمة 
في سياق صراع النفوذ بين واشنطن وطهران.

وكشـــف سياســـي عراقي رفيع، الخميس، 
أن الواليـــات المتحدة األميركية أبلغت حكومة 
بغداد بانتفاء الحاجة إلى الحشـــد الشعبي في 

الحرب ضد تنظيم الدولة.
وأضـــاف المصـــدر (طلـــب عـــدم الكشـــف 
-عبـــر  أبلغـــت  ”واشـــنطن  أن  هويتـــه)  عـــن 
دبلوماســـييها- مســـؤولين في حكومة بغداد، 
بـــأن الحاجة إلى الحشـــد الشـــعبي قد انتفت، 
مـــا يعني ضرورة العمل علـــى إنهاء دوره على 

جميع األصعدة“.
ويتوقع أن يشارك المتطوعون من العشائر 
بكثافة فـــي معركة الموصـــل المنتظرة والتي 

يصفها البعض بالحاســـمة في مواجهة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق.

ميدانيا قتلت قوات األمن العراقية السبت، 
25 عنصرا من تنظيم الدولة االســـالمية شمالي 

الرمادي (110 كلم غرب بغداد).
وقال المقدم محمـــد علي من قيادة عمليات 
تنظيم داعش شـــن هجوما برفقة  األنبـــار إن“ 
ثالث ســـيارات ملغمة على مقر الفرقة العاشرة 
من الجيش العراقي المتمركزة بمنطقة الثرثار 
(35 كم شمال الرمادي) السبت وتمكنت القوات 
العراقية بمســـاندة طيران التحالف الدولي من 
قتل 25 مســـلحا من التنظيم وتدمير السيارات 

الملغمة التي قادها انتحاريون“.
وعلـــى صعيد آخـــر، تواصل قـــوات األمن 
العراقيـــة مـــن الجيـــش والشـــرطة ومتطوعي 
العشـــائر باألنبـــار عملياتها لتطهيـــر مناطق 

شرقي الرمادي في حصيبة وجويبة .
الســـجارية أصبحت  وقال المقدم علي إن“ 
بأيـــدي قواتنا وإن الجهد الهندســـي يتواصل 
لتنظيفها مـــن األلغام والمتفجرات التي زرعها 

اإلرهابيون وإن زحف قواتنا مســـتمر لتطهير 
المناطق األخرى وهو أمر بات قاب قوســـين أو 

أدنى“.
وفيمـــا تتواصل المعارك فـــي األنبار وفي 
غيرها من المحافظات يواجه العراقيون السنة 
أوضاعا مأســـاوية في ظل سياسة الميز التي 

يتعرضون لها.
وأكد مواطنون عراقيون قادمون من طريق 
بغـــداد إلـــى تكريـــت أنهـــم منعوا مـــن دخول 
العاصمة العراقية ألن هويات األحوال المدنية 

تحمل اسم تكريت وبعض المناطق األخرى.
وذكـــر القادمـــون أن ”المنـــع يســـري على 
الجميع نســـاء ورجـــاال وأطفـــاال ومرضى وال 
يفـــرق بين هـــذا وذاك وأنهم عوملـــوا معاملة 
خشنة وأســـمعوا كلمات نابية من قبل الجنود 
المشـــرفين على الســـيطرة والتي تعـــد بوابة 
دخول بغداد بالنسبة إلى أبناء محافظة صالح 

الدين“.
وقال محمـــد خالد من ســـاكني تكريت إنه 
”شـــاهد جنودا يهينون امرأة ويدفعونها حتى 

تســـقط على األرض ألنها قالت إنها من تكريت 
وإنها مريضة وتريد الذهاب إلى المستشفى“.

ونقل عن أحد الجنود قوله ”العن أبو تكريت 
وأبو جميع أهلها، أيهـــا الخونة واإلرهابيون 

والقتلة لن تدخلوا بغداد بعد اليوم“.
وأكد المئـــات من المواطنيـــن أنهم منعوا 
مـــن دخول بغـــداد فيما ذكر آخرون أنه ســـمح 
لهـــم بالدخول، موضحيـــن أن األمر مزاجي من 
قبل أفراد الســـيطرة وال يســـتند إلى تعليمات 

واضحة.
مـــن جهته، ذكـــر مصدر في مكتـــب محافظ 
صـــالح الديـــن أن ”المحافـــظ رائـــد الجبوري 
أجرى اتصاالت مع قيادة عمليات بغداد وطلب 
منهم عـــدم التعرض ألبناء المحافظة الداخلين 
إلى بغداد ووعدوا خيرا ولكن أفراد الســـيطرة 
يؤكـــدون بأنهم ال يســـتلمون تعليمات من أحد 

وأنهم أحرار في تصرفهم“.
وقـــال مواطن يدعى عـــادل خلف إنه ”ذهب 
للتســـوق من بغـــداد وأنه منع مـــن الدخول“، 
معربًا عن استنكاره لمثل هذه الحاالت متسائًال 
كيف ”لنا أن نكون وطنا واحدا ويجري انتهاك 
الدســـتور يوميـــا بتعطيلـــه ومصـــادرة حرية 

األفراد في التنقل؟“.
وقـــد عجت وســـائل التواصـــل االجتماعي 
بالكثير من الحاالت التي قـــال أصحابها إنهم 
منعوا أو أهينوا في سيطرة العبايجي بمجرد 
أنهم مـــن أبناء محافظة صـــالح الدين صابين 
جام غضبهم علـــى مســـؤولي المحافظة لعدم 

قيامهم بواجباتهم في حماية أبنائها.

¶ الرياض – اإلعالن الســــعودي عن استعداد 
في جهد بري لمحاربة  المملكة ”المشــــاركة“ 
داعش ال بد أنه ســــيتقاطع مــــع ”المناورات 

الجوية الروسية“ في سوريا.
وسيشــــغل إعالن المتحدث باسم القوات 
المشــــتركة في عاصفة الحــــزم، العميد أحمد 

حسن عسيري، اإلعالم أليام قادمة.
فمثل هذا اإلعالن على لســــان عسيري ال 
يمكن أن يكون لالســــتهالك اإلعالمي، أو أنه 
مجــــرد بالون اختبــــار أمام جديــــة التحالف 
الدولــــي فــــي محاربة داعش بعــــد حوالي 18 
شــــهرًا من الضربات الجويــــة التي لم تحقق 

غاياتها.
الواليات المتحدة ســــتدرس العرض في 
اجتمــــاع حلف األطلســــي في بروكســــل بعد 
أيام، بينما ستعيد روســــيا ترتيب أولياتها، 
لتحدد من هو ”اإلرهابي“ في سوريا، الجيش 

الحر، أم ”داعش“ و“النصرة“؟
قول واشــــنطن إنها ســــتدرس العرض ال 
يعنــــي أنها تفاجأت باإلعالن. لكن موســــكو، 
التي لــــم تتفاجأ أيضًا بهذا العزم، ســــتكون 
مجبرة على وضع الخطط البديلة على طاولة 
اســــتراتيجياتها، إن كان لها استراتيجيات 

في هذا الخصوص.
وكان التحليــــل المتفائــــل يتوقع أن تدعم 

الســــعودية الجيش السوري الحر بصواريخ 
مضادة للــــدروع، وصواريخ محمولة مضادة 

للطائرات.
 وفي الواقع حصل الجيش الحر، وفصائل 
أخرى على كمية من صواريخ ”تاو“ المضادة 
للدروع في بدايات انطالق الحملة الروســــية 
لدعم النظام، وحققت هذه الصواريخ توازنًا 
فــــي الرعب جعل مؤيدي الثــــورة يأملون في 
بداية هزيمة للنظام، ومن ورائه روسيا، على 
اعتبار أن كل المراقبين يتفقون أن الضربات 

لم تحسم أبدًا معركة قبال.
منذ  بالطبــــع، اختفــــت صواريخ ”تــــاو“ 
منتصــــف نوفمبر الماضــــي، إال ما ندر. هنا، 
يمكــــن أن نتوقع أن الداعميــــن تركوا فرصة 
للحل السياســــي بعــــد اجتمــــاع فيينا، ومن 
ثــــم لقــــاء الرياض، وصــــوًال إلــــى مفاوضات 
”جنيــــف3“ التي حملــــت بوادر فشــــلها حتى 
اآلن، فــــي انتظار اســــتئنافها فــــي 25 فبراير 

الجاري.
وعلــــى األغلب سيفشــــل المؤتمــــر ما لم 
تتغير الموازين العسكرية لصالح المعارضة 

المسلحة في سوريا.
مــــن جهتهم، النظام الســــوري وروســــيا 

وإيران يراهنون على وضع شبيه في االتجاه 
المعاكــــس، أي تحقيق انتصارات عســــكرية 
تجعل المعارضة مرغمة على القبول بشروط 
مع النظام  الثالثي إلنهاء الثورة، و“االتحاد“ 
في محاربة ”اإلرهــــاب“، كون الثالثي ال يرى 
في ما حدث ويحدث في ســــوريا سوى أن كل 
متمردون على ”نظام  السوريين ”إرهابيون“ 

شرعي“.
خروج مثل تلك الدعــــوة إلى العلن يعني 
بالضــــرورة أن مقدماتهــــا أخــــذت وقتها في 
كواليــــس الدبلوماســــية الســــعودية، وربما 
تبــــادل الســــعوديون النقــــاش مــــع حلفائهم 
فــــي دول مجلس التعاون، بــــل ومع الواليات 

المتحدة نفسها.
وهــــذا يعني أيضا أن الســــعودية وجهت 
رســــالة مبطنــــة إلــــى إيــــران قبــــل غيرهــــا، 
خاصــــة أن المعركــــة بينهمــــا التــــزال دائرة 
فــــي اليمــــن. الرســــالة تقــــول إن المملكة لن 
تدع إيران ترســــم مستقبل شــــرق المتوسط، 
ولــــن تترك لها أن تتقاســــم النفوذ بحرية مع 
روســــيا، في األرض الســــورية وما يليها من 

لبنان، وربما العراق.
التفاصيــــل،  هــــذه  عســــيري  يقــــل  ولــــم 

اليزال نجم الحدث، وهو وإن يكن  فـ“داعش“ 
عســــكريًا فقد اختار إيصال الفكرة عبورًا من 
كواليس الدبلوماســــية، مســــتغًال ثقل عبارة 
”محاربــــة داعــــش“ األكثــــر شــــعبية إليصال 

الرسالة.
تدرك المملكــــة، ودول المنطقة كلها، قبل 
أميــــركا وأوروبا، أن ”داعــــش“ مجرد وحش 
نصف عاقل، بالرغم من أن التنظيم أظهر أنه 
يمتلك استراتيجيات أكثر وضوحًا مما أبدته 

دول التحالف ضده.
مــــرد ذلــــك أن دول التحالــــف تلــــك تدرك 
حقيقــــة أن تحجيم التنظيم، إن لم نقل إزالته 
مــــن الوجود، تحتاج إلى جهد عســــكري على 

األرض مساند للضربات الجوية.
تدرك تلك الــــدول ذلك، لكنها ال تريد حتى 

اآلن منازلة داعش على األرض.
وقال عســــيري ما قــــال، ومــــن وراء قوله 
نيــــة المملكة ســــحب كل الذرائع مــــن إيران 
وروســــيا، للقــــول إن إرهــــاب تنظيــــم داعش 
ســــيصبح وراءنــــا، فمــــاذا أنتــــم فاعلون كي 
تقضــــوا علــــى إرهــــاب الدولــــة الســــورية، 
وتنصفوا الشــــعب الذي أصبــــح نصفه بين 

قتيل ونازح والجئ.
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¶ المنامــة  – نفى الشــــيخ فــــواز بن محمد آل 
خليفة ســــفير مملكة البحرين لــــدى بريطانيا 
ما نقل على لســــانه من إحــــدى وكاالت األنباء 
عن مســــاهمة مملكة البحرين بقوات برية في 

سوريا .
وأوضــــح الســــفير البحرينــــي أن ما نقل 
عن هــــذه المســــاهمة غير صحيــــح، الفتا في 
الوقت ذاته إلى أن مملكة البحرين ملتزمة مع 

حلفائها بمحاربة إرهاب داعش .
وكانــــت مصــــادر إعالمية قــــد رّوجت في 
وقت ســــابق إلى أن الشــــيخ فــــواز بن محمد 
آل خليفة قــــد أصدر بيانا مفــــاده أن المنامة 
يمكن أن تســــاهم بقوات تعمل ”بالتنسيق مع 
السعوديين“ تحت ما وصفها بقيادة عسكرية 

موحدة لدول الخليج العربية.
وأعلنــــت المملكة العربية الســــعودية عن 
اســــتعدادها إلرســــال قوات برية إلى سوريا 

لمحاربة اإلرهاب.
وقــــال العميــــد أحمد عســــيري مستشــــار 
وزير الدفاع الســــعودي الخميس إن الرياض 
علــــى اســــتعداد للمشــــاركة فــــي أّي عمليات 
برية بســــوريا إذا قرر التحالف بدء مثل هذه 

العمليات.
ويأتــــي نفــــي الســــفير البحرينــــي لــــدى 
بريطانيــــا مشــــاركة بــــالده بقــــوات برية في 
ســــوريا، في الوقــــت الذي يســــتعد فيه الملك 
حمد بن عيســــى آل خليفة لزيارة روسيا التي 

ترقب التصريحات السعودية بعين الريبة.
وأعلــــن الديــــوان الملكــــي البحرينــــي أن 
الملك ســــوف يتوجه اليوم األحد إلى روسيا 
في زيارة رســــمية يلتقــــي خاللها مع الرئيس 

فالديمير بوتين.
وقــــال الديــــوان الملكي إن ملــــك البحرين 
ســــوف يجــــري خــــالل الزيــــارة مباحثات مع 
الرئيس الروســــي تتناول عالقــــات الصداقة 
والتعاون الوطيدة القائمة بين البلدين وسبل 
دعمها وتطويرهــــا في كافة المجاالت، إضافة 
إلــــى آخر التطــــورات والمســــتجدات الراهنة 
على الســــاحتين اإلقليمية والدولية، بحسب 

وكالة أنباء البحرين(بنا).
ويتوقع متابعون أن تركز المباحثات على 
األزمة السورية وحقيقة النوايا بتدخل جديد 
في هذا البلد الذي يشــــهد صراعا منذ خمس 

سنوات.
الروســــي  الرئيــــس  يطلــــب  أن  ويرّجــــح 
فالديميــــر بوتيــــن من الملك حمد بن عيســــى 
التدخل لــــدى الســــعودية إلقناعهــــا بالرؤية 

الروسية حيال حل األزمة.
ودخلــــت روســــيا منــــذ 30 ســــبتمبر على 
خــــط الصــــراع الســــوري بإرســــال مقاتالت 

ومستشارين لمنع النظام من االنهيار.
وقد نجحــــت إلى حد كبير فــــي ذلك حيث 
تمكن الجيش الســــوري بفضل ســــالح الجو 
الروســــي من التقدم في عــــدة جبهات ما أثار 
قلق الــــدول اإلقليمية وعلى رأســــها الرياض 

وتركيا.

املأساة مستمرة

حماة العراق

 يشــــــكل إعالن اململكة العربية السعودية 
ــــــى لســــــان املتحدث باســــــم  ــــــس عل اخلمي
التحالف العربي عن اســــــتعدادها للتدخل 
بقوات برية في ســــــوريا في إطار محاربة 
ــــــم الدولة اإلســــــالمية، مادة دســــــمة  تنظي
ــــــات الكبيرة التي  للمتابعــــــة بالنظر للتداعي
ســــــينجر عنها هذا التدخل إذا ما حصل 
سواء كان على املشهد السوري أو املنطقة 

ككل. 

تراجع دور الحشد الشعبي يجذب أبناء العشائر لقتال داعش

البحرين تنفي استعدادها 

إلرسال قوات إلى سوريا

اائيعلي العائد الال لل

اململكة العربية السعودية 

لن تدع إيران ترسم مستقبل 

شرق املتوسط، ولن تترك لها 

أن تتقاسم النفوذ بحرية مع 

روسيا في األرض السورية وما 

يليها من لبنان، وربما العراق

مقاتلون محليون ينتمون إلى 

عشائر ديالى واألنبار ونينوى 

ينضمون بشكل متزايد إلى 

القوات املركزية والبيشمركة 

في حربهما ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية



تلعب المجالـــس العرفية، التي  } القاهــرة –  
تنتشـــر في المجتمعات القبليـــة والبدوية في 
العديـــد من الدول العربيـــة، دورا مهما موازيا 
لدور الدولة ومكّمال له في حصار الخروج على 
القانـــون داخل تلـــك المجتمعات قبـــل تفاقمه. 
ولئن تقّلص، اليوم، دور هذه المجالس، مقارنة 
بالماضـــي، إال أن تأثيرهـــا وحضورهـــا مازال 
فاعـــالن في بعض األوســـاط القبليـــة والقرى، 
خصوصا تلـــك البعيدة عن المركز (العاصمة)، 

على غرار الصعيد المصري.
وفي مصر، مثال، لسنوات طويلة كان هناك 
ما يشبه االعتراف والقبول الضمني من الدولة 
الرسمية بالمجالس العرفية وآليات عملها، لكن 
من دون نصوص قانونية واضحة تعترف بها، 
حتـــى جاءت موافقة مجلس الـــوزراء المصري 
منذ أيـــام، على مشـــروع قـــرار بتعديل بعض 
أحـــكام القانون، رقم 58 لســـنة 1978 بأن يكون 
عقد المجالس العرفية ضمن مسؤوليات العمدة 
أو شـــيخ البلد لإلصالح بين المتخاصمين، ما 
فتح باب التساؤالت حول شرعية تلك المجالس 

ومدى قانونية أحكامها وتأثيرها.
محّللـــون رأوا أن الموافقـــة تعكـــس حاجة 
الدولة لتلك المجالس في ظل انشـــغال األجهزة 
األمنيـــة الرســـمية وحتـــى القضـــاء الطبيعي 
بالكثيـــر من األمور السياســـية في الســـنوات 
األخيرة. واعتبـــروا أن موافقة مجلس الوزراء 
المصري تعزز الدور المستقبلي لتلك المجالس 
بعد التراجع الذي شـــهدته في الفترة األخيرة؛ 
لكن التخّوف األكبر يمكن في أن تنحية القانون 
يعـــد اعترافا ضمنيا بانعدام  لصالح ”العرف“ 
الثقة بين الشـــعب واألجهزة األمنية، وأن ترك 
فـــض النزاعـــات لمواطنين تحكمهـــم القبلية، 
على السلطة القضائية،  سيؤدي إلى ”تغولهم“ 

وهي بداية لتراجع دور وهيبة الدولة.
ويرجـــع قـــدري حفنـــي، أســـتاذ االجتماع 
السياســـي بجامعـــة عيـــن شـــمس، اعتـــراف 
الكثيرين بالمجالس العرفية والرضا بأحكامها 
إلـــى كونها مجالس شـــبه منتخبـــة متفق على 
أعضائها من المجتمع الذي يعيشون فيه، حيث 
مين يملكون مكانة متميزة فيه ولديهم  أن الُمحكِّ

معرفة تامة بدقائق المشكالت وتفاصيلها.
أســـباب لجوء  وفّســـر حفنـــي لـ“العـــرب“ 
األهالـــي في صعيـــد مصـــر وريفها إلـــى تلك 
المجالس بدال من المحاكم، قائال إن أهمها بطء 
اإلجراءات القانونيـــة، لتعدد درجات التقاضي 
بين نقض واســـتئناف، إضافة إلـــى كثرة عدد 
القضايـــا التي غالبا ما تأخذ ســـنوات إلصدار 

أحكام فيها بسبب قلة عدد القضاة.
بالتوازي مع ذلك هناك الخوف الذي يتمّلك 
الكثيرين مـــن االقتراب من الشـــرطة والنيابة؛ 
ناهيك عن أن المجالس قبلة الفقراء باألساس، 
ألنهـــا ال تكّلفهـــم أمواال باهظـــة كالتي يطلبها 

المحامون لمباشرة قضاياهم.

وقـــد عرفت مصـــر المجالـــس العرفية عن 
طريـــق القبائل المتدفقة مـــن الجزيرة العربية 
أثنـــاء الفتح اإلســـالمي، وانتشـــرت بالمناطق 
الحدودية والريفية، حيث لم تكن هناك قوانين 
بها، فتالقت فكـــرة ”الُعرف“ القائمة عليها تلك 

المجالس مع العادات والتقاليد السائدة.
الحقا، ومع نشـــأة النظام القضائي وســـّن 
القوانيـــن المنظمة للنزاعات، تمّســـك مواطنو 
تلك المجتمعات بمجالسهم العرفية التي تفوق 
فـــي هيبتها وشـــرعيتها المجالـــس القضائية 

الرسمية أحيانا.
ويـــرى المفكـــر العلمانـــي كمـــال زاخر أن 
تفتيـــت  علـــى  تعمـــل  العرفيـــة“  ”المجالـــس 
المشـــكالت وليـــس حلها، وال يمكـــن اعتبارها 
بديـــال عـــن إعمـــال القانـــون وتعقـــب الجناة. 
وأضـــاف أنه مع مـــرور الوقت ستســـاهم هذه 
المجالـــس فـــي تكريـــس التطـــرف واإلرهاب 

وضحيتها األولى ستكون الدولة نفسها.
لكن، أيمن ســـالمة أســـتاذ القانون الدولي، 
استنكر معارضة البعض لتلك المجالس، وقال 
لـ“العرب“ إنها تنتشـــر في دول كثيرة الحتواء 
الصراعات في أضيق الحدود لتجنب تفشـــيها 
واتســـاع نطاقها. وترتبط ”المجالس العرفية“ 
بالطبيعة الجغرافية للـــدول وتظهر بمصر في 
المحافظـــات الحدودية لما يحكمها من معايير 
خاصة تختلف عن األطر الرسمية لنظام الدولة، 

أما الدول الغربية فتكون باألقاليم الجنوبية.
وبّين ســـالمة أن بعض المناطق في وسط 
آســـيا تخضـــع لألعراف فـــي توزيـــع الثروات 
والنفـــوذ واألراضـــي الزراعية، وفـــي أفريقيا 
يوجد ما يطلـــق عليه ”لجنة حكمـــاء أفريقيا“ 
التـــي تطبق ما يتعارف عليه الجيران.  ويرجع 
تنامـــي ظاهرة ”المجالس العرفية“ للمعايشـــة 
اليومية لبيئة الصـــراع، حيث يتمكن القاضي 
العرفـــي مـــن توظيـــف الروابـــط االجتماعيـــة 

لتسوية النزاعات واحتواء األزمات. 

غياب نسائي

في إحدى قـــرى محافظة الدقهلية (شـــمال 
جلسة صلح  شـــرق القاهرة) حضرت ”العرب“ 
عرفي بمنزل الشـــيخ محمد أبو ســـنة القاضي 
العرفي كمـــا يلقبه أهالي القرية. وكان واضحا 
غياب العنصر النسائي عن الجلسة المنعقدة، 
حيث ال يســـمح للمرأة بالحضـــور إال إذا كانت 
طرفا فـــي الخصومة، ويعقد مجلـــس ُيدعى له 

المقربون من العائلة نفسها وشيخها فقط.
وضمت الجلسة ”الرئيس“ الشيخ أبو سنة، 
مون“ معه فقد تأّلفـــوا من عدد من  أمـــا ”المحكِّ
األعيان ومشـــايخ القبائل والُعمد ورجال الدين 
المشـــهود لهم جميعا بالخيـــر وحّب اإلصالح 
بين الناس. وجـــاءا الطرفـــان المتنازعان إلى 
الجلســـة برفقـــة ذويهـــم ومعهم المســـتندات 

المتفق عليها إلثبات اإلدانة.
الموافقـــة المســـبقة على نتيجـــة التحكيم 
وااللتـــزام بتنفيذه كانت أمـــام الجميع بعد أن 
تقاســـم المتنازعـــان دفع مبلغ تســـعمئة جنيه  

(مـــا يعـــادل 110 دوالرات) كرســـوم للتقاضي 
إلقامة الجلســـة ،  وإكرام الضيوف .  وقال مصدر 
أمني تواجد بالجلســـة، لـ“العرب“، إن الجهات 
الرســـمية ال تتدخـــل كمـــا يعتقـــد البعض في 

تكوين المجالس العرفية.
ونفى ما يثـــار حول إجبار الشـــرطة ألحد 
األطـــراف على الصلح أو إنهـــاء خصومة، ألن 
ذلك األمر يتّم بالتراضي وموافقة طرفي النزاع 
علـــى الحكم، وإال يصبـــح دون فائدة. وأوضح 
أن األجهـــزة األمنيـــة تتدخـــل فـــي حالة عجز 
المجالس العرفية عن الفصل بين المتنازعين، 

ودورها منع تفاقم المشكلة.
ويجب أن تتوفر فـــي القاضي الُعرفي عدة 
شروط منها النزاهة والعدل والذكاء حتى يقبل 
النـــاس بقراراتـــه، وغالبا ما يكـــون من أعيان 
القرية (عمدة أو شيخ البلد) حتى يتمتع بهيبة 
تفـــرض على المتخاصمين االلتـــزام بأحكامه، 
ويتخّصص في نوع معين من النزاعات، ليكون 

أكثر قدرة على إصدار أحكام عادلة.
والشـــيخ أبو ســـنة يلجأ إليه المواطنون 
دون غيـــره، ألن أحكامـــه مرنة ومتناســـبة مع 
طبيعة الخصومة أو النزاع، ويحظى باحترام 

وتقديـــر الجميـــع، لدرجة أن الجهـــات األمنية 
أحيانا تحيل إليه بعض القضايا . 

ويـــؤّدي النطق بحكم غيـــر مرغوب فيه من 
قبل أحد المتنازعين إلى عقد جلســـة ثانية عند 
قاض آخـــر، فإذا حكـــم الثاني بالحكم نفســـه 
يكـــون الحكـــم نهائيا ،  وواجب النفـــاذ . أما إذا 
تعارض الحكمان فيذهب المتنازعان إلي قاض 
ثالث ،  وحكمه  هو المنصـــف األخير ألحداهما،  
والتنفيـــذ يكون فـــي ضمان الكفـــالء  بموجب 
محاضـــر إداريـــة تتضمـــن تفاصيـــل الحكـــم 

والصلح بديوان مركز القرية.

كيان مواز

ظهـــور تنظيمات اإلســـالم السياســـي في 
ســـبعينات القـــرن الماضي وازديـــاد نفوذها، 
ترافق مع اتســـاع أزمات الفتنـــة الطائفية بين 
المســـلمين والمســـيحيين، ما دفـــع المجالس 
العرفية لّمد تغطيتها للفصل في تلك القضايا.

للحقـــوق  المصريـــة  المبـــادرة  وكانـــت 
الشخصية أعدت دراسة أكدت فيها أن هناك 45 
حادثـــة اعتداء طائفي في الفترة من يناير 2011 
حتـــى نهايـــة 2014، تم التعامل مـــع كل حادثة 

وتداعياتها عن طريق مجالس صلح عرفية. 
كذلك تضمنت المهام المستحدثة للمجالس 
العرفية الفصـــل في تهم االختطاف التي كثرت 
في اآلونة األخيرة نتيجة لعدم اســـترداد األمن 
لكامـــل عافيتـــه بعد ثورة ينايـــر. والطريف أن 
عقوبـــة االختطـــاف كما قـــال بعـــض األهالي 
لـ“العرب“ هي ضرب المختطف وإخوته وأوالد 
عمومتـــه ،  وقياس مســـافة االختطـــاف بالمتر ،  
يدفع عن كل منها كبير عائلته غرامة ألف جنيه . 
تأكيـــد القائميـــن على تلـــك المجالس أنها 
أثبتـــت كفاءتهـــا فـــي الحفـــاظ على النســـيج 

المجتمعي بمســـاهمتها في حّل النزاعات بين 
العائـــالت قبل تفاقمهـــا، لم يغّيـــر وجهة نظر 
المستشار عمر السعيد (رئيس محكمة ابتدائية 
بالمنصورة) بأنها تشكل قضاء موازيا وتعكس 

ضعف الثقة في النظام القانوني.
ويختلف المستشـــار مع القائليـــن أن تلك 
المجالس ســـتخّفف زحـــام المحاكـــم ومن ثم 
ستســـرع إنهاء إجـــراءات القضايـــا. من جهة 
أخرى، أوضح المحامي عـــالء أبو العينين أن 
أحكام المجالس العرفية في القضايا الجنائية 
ال تلتزم بها المحاكم، لكنها ربما تخّفف الحكم 

وتنزل به درجة واحدة.
وأكد لـ“العرب“ أن القاضي العرفي ال يتمّتع 
بأهلية قانونية تخّوله النظر بحياد تام للنزاع 
المطروح أمامه. وأضاف أن بعض الجلســـات 
ينتج عنها أحـــكام يحظرها القانون كالتهجير 

القسري والتعسفي للمواطنين. 
الباحث والكاتب الصحفي نبيل عبدالفتاح 
يعتبر تنامي ظاهرة جلســـات الصلح العرفي، 
له عالقة بدور الدولة المصرية وغياب ســـيادة 
القانـــون، وغلبة العرف علـــى القانون المدني 
الطبيعـــي الـــذي يمثلـــه النظـــام القضائي في 
مصـــر. وقـــال عبدالفتاح لـ“العـــرب“ إن الدولة 
تأخـــذ موقفا ســـلبيا من تلـــك الظاهرة حيث ال 
تتدخـــل لمنعها أو الحد منهـــا بل على العكس 

تقوم بتشجيعها في أحيان كثيرة.
وفّسر أسباب غض الطرف عن هذه الظاهرة، 
واالعتماد عليها في كثير من األحيان لتســـوية 
النزاعات في القضايا الكبرى مثل الثأر والفتنة 
الطائفيـــة، بعدم رغبة الدولة فـــي التصادم مع 
المجتمع. لكن لجـــوء الدولة للمجالس العرفية 
ال يمنع كونها مســـكنات وقتية وليست جذرية، 
ولـــن تنجح في تســـوية النزاعـــات على المدى 

الطويل.

األحد 42016/02/07

سياسة

المجالس العرفية.. محاكم موازية تفتت المشاكل وال تحلها 

اعتراف رسمي مصري بالقضاء العرفي للتخفيف عن األجهزة األمنية والقضائية

احكم نفسك بنفسك

ــــــوزراء المصري منذ أيام على إجازة عقد المجالس العرفية وأن  أثارت موافقة مجلس ال
تكون ضمن مســــــؤوليات العمدة أو شــــــيخ البلد لإلصالح بين المتخاصمين، جدال كبيرا 

حول شرعية تلك المجالس ومدى قانونية أحكامها وتأثيرها على دور الدولة وهيبتها.

شيرين الديداموني

سلو جاوزجي: 

سوريا وطننا األبدي وعالقتنا بتركيا ال 

تطغى على مفهومنا الوطني

=

املوافقة تعكس حاجة الدولة 

لتلك املجالس في ظل انشغال 

األجهزة األمنية الرسمية وحتى 

القضاء الطبيعي بالكثير من 

األمور السياسية في السنوات 

األخيرة

تركمان سوريا: ال يمكن اختزال تمثيلنا بشخص واحد تحدده تركيا

} قّدر مسؤول في حزب تركماني سوري 
عدد التركمان السوريين المتمسكين بلغتهم 

ومطالبهم القومية بنحو مليونين ونصف 
المليون، وقال إنهم منتشرون في مختلف 

أنحاء العالم، ونفى أن يكون والء هؤالء لتركيا 
وقال إن سوريا وطنهم األبدي وال تطغى أّي 

عالقة مع أّي دولة على مفهومهم الوطني.
وقال طارق سلو جاوزجي، نائب رئيس 
حزب الحركة الوطنية التركمانية السورية، 
لـ“العرب“ إن ”هناك نحو مليونين ونصف 

المليون من التركمان السوريين المتمسكين 
بلغتهم ومطالبهم القومية، منهم نحو مليون 

ونصف المليون يتكلمون التركية ومتواجدون 
في كافة أنحاء الوطن، لكن مطالبهم ليست 

انفصالية إطالقًا بل هي مطالب مطابقة لمطالب 
بقية السوريين المعارضين للنظام“.

وشدد المسؤول الحزبي التركماني 
السوري المعارض على أن حزبه، وعلى الرغم 

من أّنه حديث العهد وتأسس قبل سنتين، 
ويضم السوريين المدافعين عن حقوق 

التركمان السوريين ويعمل على تنمية وتفعيل 
دورهم، حريص على وطنيته السورية ال غيرها، 
وقال ”حزبنا حريص على رسم سياساته التي 
تحاكي وتنسجم مع تطلعات الشعب السوري، 

فنحن ننتمي لثورة الشعب السوري التي تهدف 
إلى الحرية والكرامة من خالل التخلص من 
الدكتاتورية واالستبداد، وخصوصيتنا أننا 
شديدو الحرص على وحدة الشعب والتراب 

السوري ألن سوريا وطننا األبدي“.

ونفى بشكل قاطع أن يكون للتركمان أّي 
مطالب انفصالية وشدد على ضرورة أن تكون 

سوريا المستقبل دولة مدنية تعددية.
وأشار القيادي التركماني بدبلوماسية إلى 

خطر المّد الكردي في شمال سوريا، وخاصة 
شمالها الغربي حيث يتركز الوجود التركماني، 

وأّكد على أن األكراد شركاء في الوطن يجب 
التعايش والتعاون معهم بعيدًا عن األطراف 

المتطرفة منهم.
وتؤكد المعارضة السورية أن حزب االتحاد 

الديمقراطي الكردي استغل التدخل الروسي 
وفوضى الوضع القائم في سوريا وقام بتهجير 

التركمان والعرب من المناطق الحدودية مع 
تركيا بهدف رسم حدود إلقليم كردستاني، 
وطرد وفق تقديرات أحزاب تركمانية نحو 

عشرة آالف من التركمان السوريين من ريف 

حلب وحده، واألمر نفسه مارسه تنظيم 
الدولة اإلسالمية الذي ُيرّكز على قتال كتائب 

المعارضة أكثر من تركيزه على مقاتلة النظام، 
وحاول التمدد باتجاه المناطق التركمانية.

وانتقد جاوزجي اختيار تركيا لخالد 
خوجا، رئيس ائتالف قوى الثورة والمعارضة، 
كممثل حصري ووحيد لتركمان سوريا وَرَفضه، 

وقال ”نحن شعب من شعوب المنطقة ومكّون 
فعال في بنية المجتمع السوري، وال يمكن 

بأّي شكل من األشكال اختزال تمثيلنا بشخص 
واحد أو بلون واحد، ألننا نمتلك تنوعنا 

الداخلي، وكذلك تعدد مشاربنا السياسية“.
ورغم تأكيده بأن القوى العسكرية 

التركمانية قادرة على الصمود، إال أّنه اعترف 
أن دخول روسيا على خط الصراع العسكري 

أّثر كثيرا على قدرات هذه القوى وجعل 
الصراع غير متكافئ، وأشار إلى أنها سُتغّير 

تكتيكاتها لتستمر، وقال ”المعركة غير متكافئة 
بالشكل الذي تجري عليه في هذه المرحلة بعد 

تدّخل الروس، ونحن عازمون على االستمرار 
بكفاحنا ولكن بطرق وأدوات مختلفة“، 

وكتائبنا التركمانية التي تضم محاربين من 
أبناء الجوار الجغرافي ومن كافة مكونات 
الشعب السوري الذين يدافعون عن أهلهم 

وقراهم قادرة على الصمود“.
وشّكلت األقلية التركمانية السورية كتائب 

ثورية للدفاع عن نفسها في مناطق وجودها في 
الشمال السوري، في الالذقية وحلب وحمص 
والرقة وغيرها، وشاركوا الكتائب المسلحة 

المعارضة األخرى القتال جنبًا إلى جنب ضد 
قوات النظام والقوات اإليرانية وتنظيم الدولة 

اإلسالمية، ورغم أنهم شددوا على اعتدالهم 
وخاضوا معارك شرسة ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية، إال أن روسيا شّنت هجمات جّوية 
كثيفة على مناطق سيطرتهم وخاصة في (جبل 

التركمان) الذي يضم 27 قرية تجمع ما يزيد 
عن 80 ألف تركماني من أجل إبعاد خطرهم 

عن الساحل معقل النظام السوري، كما سّهلت 
روسيا والنظام لميليشيات كردية سورية بأن 
تتمدد صوب مناطقهم، ما اعتبره الكثير من 

التركمان تهديدًا وجوديًا، وسعت تركيا لدعمهم 
عسكريًا لوجود مصلحة لها في وقف التمدد 

الكردي غرب نهر الفرات في شمال سوريا.
وانتقد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية 
التركمانية السورية المعارضة السورية لعدم 

تمثيل التركمان في المفاوضات في مؤتمر 
جنيف الثالث، وقال ”نحن عاتبون جدًا لعدم 

تمثيلنا في وفد المفاوضات، وهذا ترك 
انطباعا باالستهانة بشهدائنا وتضحياتنا 

لدى جماهيرنا، ويمكن الحكم على أداء الهيئة 
العليا للمفاوضات بأنه جيد لكننا نتطلع إلى 

النتائج التي نتمنى أن تفضي إلى التغيير 
الذي يلّبي طموحات الثورة السورية“.

ويعتقد تركمان سوريا أن نجاح الثورة 
سيجعلهم ينالون حقوقهم، وقد خسروا نحو 

أربعة آالف مقاتل في الحرب الدائرة منذ خمس 
سنوات لهذا الهدف.

باسل العودات

ال مكان لنا إال سوريا الوطن واألرض



} كان طبيعيا تعليق اعمال لقاء جنيف في 
ضوء حوار الطرشان الدائر فيه. ال يمكن 
ان يكون هناك من معنى للقاء المخصص 

لالزمة السورية في غياب اتفاق بين القوى 
المؤثرة، في مقّدمها الواليات المتحدة 

وروسيا، على اّن المرحلة االنتقالية 
تستهدف نقل السلطة، اي خروج بّشار 

االسد ونظامه من دمشق. ولكن ما العمل 
عندما تكون هناك سياسة روسية ذات 
اهداف واضحة، فيما االدارة االميركية 

تدعم هذه السياسة القائمة على التخّلص 
من الشعب السوري؟

كّل ما عدا ذلك، اي كّل ما يبتعد عن 
المرحلة االنتقالية تمهيدًا لالنتهاء من 

النظام، اضاعة للوقت ليس اّال وتجاهل 
لواقع يتمّثل في اّن النظام السوري سقط 

وال وجود لحلول سياسية او عسكرية يمكن 
ان تعيد الحياة اليه بأي شكل من االشكال. 

هل تفهم روسيا، ومعها ايران، ذلك؟
من يعود قليال الى خلف، يكتشف اّن 

ليس في االمكان التفاوض مع النظام 
السوري او الدخول معه في نقاش من اّي 

نوع. هذا النظام ال يمكن التعاطي معه 
بعقالنية لسبب في غاية البساطة. في 

اساس هذا السبب اّنه ال يؤمن بتقديم اي 
تنازل من اّي نوع. هذا نظام ال يفاوض. 

عندما يكون قوّيا، حّتى لو كان مصدر 
قّوته كما هي الحال اآلن، هو الخارج، 

يؤمن باّن اي تنازل عالمة ضعف. وعندما 
يكون ضعيفا، ال يقدم على اّي خطوة ذات 
طابع ايجابي نظرا الى الحاجة المستمّرة 

لظهوره في مظهر القوّي، القوّي على شعبه 
طبعا.

كل شيء مذكور في األجندة الحمراء
في مثل هذه االّيام قبل اربعة وثالثين 

عاما، ارتكب النظام السوري مجزرة حماة 
التي راح ضحّيتها اآلالف. تذّرع بجرائم 
االخوان المسلمين، وكان بعضها جرائم 

حقيقية، ليقضي على مدينة ويدّمر احياء 

كاملة فيها. اراد ان تكون حماة امثولة 
لكّل سوري يتجّرأ على رفع رأسه. من لم 

يتّعظ من مجزرة حماة، اتّعظ، قبل ذلك، من 
مجزرة سجن تدمر في 1980 بعد تعّرض 
حافظ االسد لمحاولة اغتيال نجا منها 

بأعجوبة. كان االنتقام باالغارة على نزالء 
السجن وقتل معظمهم بطريقة وحشية.

مع مرور الوقت وتقّبل العالم لمجزرة 
حماة، باعتبارها حدثا عارضا وعابرا في 

آن، تابع النظام السوري مسيرته التي كان 
بدأها منذ اللحظة االولى لوصول حافظ 

االسد الى السلطة وخوض حرب تشرين في 
1973 تمهيدا لدخول لبنان رسميا في العام 

1976. دخلت قوات النظام السوري واجهزته 
لبنان بغطاء عربي واميركي واسرائيلي 
من اجل وضع اليد على منظمة التحرير 

الفلسطينية من جهة ووضع االسس لحلف 
االقّليات بدءًا بأضعاف الوجود المسيحي 

في الوطن الصغير من جهة اخرى. لم 
تنج مدينة او قرية لبنانية من ظلم النظام 
السوري الذي استهدف اّول ما استهدف 

القرى المسيحية الحدودية مثل القاع 
والعيشية، ثم زحلة واالشرفية في بيروت، 

كما لم يوّفر يومًا طرابلس السّنية التي رّكز 
بشكل مستمّر على اخضاعها.

كّلما عاد المرء الى الخلف، يكتشف 
ان النظام السوري لم يفاوض يوما من 

اجل تحقيق هدف معّين. يفاوض من 
اجل كسب الوقت فقط. لم يرغب يوما في 
استعادة الجوالن. لذلك كانت مفاوضاته 
من اجل تكريس حال الالحرب والالسلم 

مع اسرائيل، وهي حال تصّب في مصلحة 
النظام وفي مصلحة اسرائيل في الوقت 

ذاته.
في المّرتين اللتين استسلم فيهما 

النظام السوري، لم يحصل اّي تفاوض 
معه. في مطلع العام 1999، طرد الزعيم 

الكردي التركي عبدالله اوجالن من اراضيه 
عندما هّددت انقرة دمشق بدخول الجيش 

التركي من حلب وخروجه من الجوالن. 
قبل ذلك كان النظام السوري ينكر ان يكون 

اوجالن في دمشق او في االراضي اللبنانية 
الواقعة كّلها، وقتذاك، تحت السيطرة 

السورية. لم تنفع مع النظام كّل االدلة التي 
قدمها الجانب التركي، طوال العام 1998، 
بما في ذلك عنوان الشقة التي يقيم فيها 

عبدالله اوجالن في العاصمة السورية 
وارقام هواتفه واسماء االشخاص الذين 

تحّدث اليهم او اتصلوا به!
في المّرة الثانية، سحب النظام السوري 

جيشه من لبنان بعدما نزل المواطنون 
الى الشارع احتجاجا على مشاركته او 

تغطيته جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط 
ـ فبراير 2005. لم يكن من شّك لدى المواطن 

العادي في لبنان ان النظام السوري وراء 
الجريمة. بدأت تظهر الوقائع بالنسبة الى 

هوّية الطرف المنّفذ الحقًا. لم يتفاوض 
اللبنانيون مع النظام السوري. كانوا صوتًا 

واحدًا يطالبونه باالنسحاب. لم يكن لدى 
بّشار االسد من خيار آخر غير الرحيل 

بعدما حاول تغطية الجريمة بسلسلة من 
التفجيرات في مناطق مسيحية بهدف اثارة 

النعرة الطائفية، على غرار ما كان يحصل 
منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.

من هذا المنطلق، واستنادا الى تجارب 
الماضي القريب، ليس واردا تحقيق شيء 

في جنيف. تحّول مبعوث االمين العام لالمم 
المتحدة ستافان دي ميستورا الى مجّرد 

مدير لالزمة. ال يعود عجز دي ميستورا الى 
اّنه ال يعرف شيئا عن سوريا والسوريين 

والنظام السوري فحسب، بل تكمن مشكلته 
الكبرى ايضا في اّن روسيا وايران ال 

تريدان حّال في سوريا. اّنهما تعرفان ان 
النظام السوري يرفض االعتراف بانه 

انتهى منذ فترة طويلة، لكّنه على استعداد 
لتوفير الغطاء لعملية ابادة الشعب 

السوري وتهجيره من ارضه.
ال حرب روسية او ايرانية على 

"داعش". هناك حرب على الشعب السوري 
والمعارضة المعتدلة بغطاء اميركي. وهناك 

محاولة لتحسين مواقع النظام كي تقبل 
المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
او شيء من هذا القبيل من دون اخذ في 

االعتبار البسط الحقائق على االرض. 
ابسط الحقائق ان االكثرية الساحقة من 

الشعب السوري ترفض النظام، تماما مثل 
اهل حماة الذين لم ييأسوا من اّن العدالة 

ستتحّقق يوما وان ال بّد من ان تتحّقق 
مهما طال الزمن واستمّر الظلم.

انعقد جنيف ـ 3 الذي يمكن تسميته 
لقاء او اجتماعا او مفاوضات غير مباشرة. 

لن تتحّقق اي نتائج. تكمن االيجابية 
الوحيدة في ان المعارضة لم تقاطع. على 

العكس من ذلك كّررت مطلبها القاضي 
بتنظيم عملية رحيل النظام. االكيد ان 

االستسالم االميركي للروسي لن يساعد في 
تحقيق اي تقدم، ولكن هل يمكن للوضع 

القائم االستمرار الى ما ال نهاية؟
ثّمة حلقة ناقصة في جنيف. تتمّثل 

هذه الحلقة في غياب الرغبة االميركية ـ 
الروسية في انهاء االزمة السورية. كل ما 

يمكن قوله عن لقاء جنيف المقّرر له ان 
يستمّر ستة اشهر اّنه يستهدف االنتهاء من 

سوريا ال اكثر. كيف ذلك؟
يعتبر دي ميستورا اصًال رجل عالقات 

عامة ال عالقة له بالسياسة والشرق االوسط 
وتعقيداته. يستطيع استخدام خبراته 

في هذا الحقل من اجل ادارة ازمة ال افق 
لها سوى الوصول إلى تفتيت للبلد، اكثر 

مما هو مفّتت. الضمانة الوحيدة لبلوغ 
المطلوب من جنيف ـ 3 متابعة الحرب على 
الشعب السوري كي يشعر النظام اّنه قادر 

على االنتصار على شعبه!
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سياسة

هل فاوض النظام السوري يوما؟

إعالن الحرمين 

} برعاية العاهل المغربي، أصدرت 300 
شخصية دينية، أغلبهم من علماء المسلمين 

ومن ممثلي الدول اإلسالمية إضافة إلى 
ممثلي األديان والطوائف المختلفة، إعالن 

مراكش الذي يرمي إلى ضمانة حقوق 
األقليات ورفض استهدافهم باسم الدين، 

واألهم هو تحقيق المواطنة.
شاركت أسماء ثقيلة في المؤتمر، لكن ما 

يهمني هو مشاركة الشيخ صالح بن حميد، 
وهو كما عرفته وزارة األوقاف المغربية: 

مستشار خادم الحرمين وإمام الحرم المكي 
ورئيس المجمع الفقهي بجدة، لم يجد الشيخ 
غضاضة في حضور مؤتمر بجوار رجال دين 
مسيحيين، كمنيب يونان، ورجال دين يهود، 
كجاكي كاديش، وربما تكون الكلمة الرسمية 
التي ألقاها بن حميد قد أخذت في االعتبار 

أثناء صياغة اإلعالن األكثر من إيجابي. 
وبعد هذا كله أسأل بن حميد: لماذا لم يصدر 

اإلعالن من الحرمين الشريفين؟
إعالن مراكش إيجابي وجيد، فمن أهم 

توصياته: تبني مفهوم المواطنة ومراجعة 
المناهج التعليمية لتطهيرها من بذور 
التطرف، إضافة إلى إدانة هضم حقوق 

األقليات، ورفض استهدافهم باسم اإلسالم 
أو باسم غيره، وهذا كالم جميل جدا تردده 
النخب منذ عقود، لكنني أعتقد أنه لن يكون 

مؤثرا.
في الحجاز الشريف قلب العالم اإلسالمي 

أو رئته، الحرمان الشريفان، وعمليات 
الحج والعمرة والزيارة، تشبه جسدا دخول 

الهواء الى الرئتين أو دخول الدم الى القلب، 
تقوم هذه األعضاء بلفظ المواد الضارة من 

الجسم واستخالص العناصر الضرورية 
والمفيدة وضّخها عبر الدم الى كل خلية في 
الجسد، لكن ما يحصل اآلن أن الرئة ال تقوم 

بامتصاص األوكسجين وال تطرد ثاني أكسيد 
الكربون، وتلك هي المشكلة.

إعالن مراكش، يبدو لي أن مجرد صدوره 
في مراكش يعني أنه يمثل رسالة موجهة 

إلى أوروبا والغرب قبل المسلمين، وحتى لو 
أخطأت تقدير النوايا، فإنه لن يحقق التأثير 
المطلوب بسبب التباعد الثقافي بين مشارق 

العرب والمسلمين وبين مغاربهم، إن عمال 
جديا كهذا يستحق الطرح من مكة أو المدينة 

باسم الحرمين الشريفين، قلب المسلمين 
ورئتهم، من األساس لم نكن بحاجة إلى 
مؤتمر كهذا، فهذه التوصيات لو اعتلت 

منبر الحرمين لوصلت إلى كل مسلم بيسر 
وسهولة، فالصلوات الخمس في الحرمين 

عبارة عن مجلس مصغر للكرة األرضية.
منبر المسجد الحرام ومنبر المسجد 

النبوي ال يقومان بدورهما المطلوب، 
واألسباب واضحة، غياب التنوع عن األئمة 

وانتماء أغلبهم إلى مدرسة أحادية وتقليدية 
غير قادرة على مواجهة تحديات اآلن الراهن 

إن لم تكن من أسباب مشكالته، وما يجري 

فوق المنبر كما يجري تحته ومن حوله.
إذا أراد الشيخ صالح بن حميد النجاح 

إلعالن مراكش الذي شارك فيه، فليبذل جهده 
النتشار هذه األفكار عبر منبر الحرمين 

ودروس الحرمين وساحات الحرمين 
والجامعات والمدارس المحيطة بالحرمين، 

والمسألة هنا ليست أوراقا نأتي بمن يقرأها 
وليست دروسا نبحث عن من يلقيها ويلقنها، 

القضية هي تغيير فكر ومنهج، ومن أبسط 
المحاور: ال يعقل أن ينادي إمام الحرم المكي 

بتنوع يفقده. 
ما يثير دهشتي أكثر، أن المملكة العربية 
السعودية صرفت مئات الماليين على مركز 
حوار األديان، الذي انبثق عن مبادرة الملك 
عبدالله للحوار، لكن هذا المركز- منذ وفاة 

الملك- لم يعد أحد يسمع عنه، وهذا أمر 
مؤسف، فالفكرة جيدة ونبيلة، وفي خضم 
الصراع مع داعش ومع اإلرهاب اإليراني، 

هناك دور ثقافي كبير من الواجب على المركز 
القيام به، ومن ذلك فعاليات مشابهة إلعالن 

مراكش.
وأنا اقرأ إعالن مراكش تذكرت فورا الملك 

عبدالله -رحمه الله- فالرجل حذر مرة تلو 
مرة من تغّول اإلرهاب، واستبق ببصيرته 
المشاعر السلبية ضد اإلسالم والمسلمين 
بمبادرات حوار ال تتوقف، بل وأعلن عام 

2005 في قمة إسالمية استثنائية اعترافا بكل 
المذاهب والطوائف اإلسالمية الغيا التكفير، 
وما فعله الملك الراحل نموذج بسيط ألهمية 
وتأثير القوة الناعمة السعودية التي نهملها 

أو ال نكملها.
إعالن مراكش يستحق التحية والتشجيع 
مع جزيل الشكر لراعيه والمشاركين فيه، لكن 

لم تكن المشكلة في األقوال يوما، المشكلة 
القائمة هي غياب الفعل وحضور الفعل 

المضاد، والمشكلة األكبر أن منابر الحل 
معّطلة، وال حول وال قوة إال بالله.

أحمد عدنان
صحافي سعودي

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

كل شيء مذكور في األجندة الحمراء

دي ميستورا رجل عالقات عامة 
ال عالقة له بالسياسة والشرق 

األوسط وتعقيداته. يستطيع 
استخدام خبراته في هذا الحقل 

من أجل إدارة أزمة ال أفق لها 
سوى الوصول إلى تفتيت 
للبلد، أكثر مما هو مفتت

ال حرب روسية أو إيرانية على 
{داعش}. هناك حرب على 

الشعب السوري واملعارضة 
املعتدلة بغطاء أميركي. 

وهناك محاولة لتحسني مواقع 
النظام كي تقبل املعارضة 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية

منبر املسجد الحرام ومنبر 
املسجد النبوي ال يقومان 

بدورهما املطلوب، واألسباب 
واضحة، غياب التنوع عن األئمة 

وانتماء أغلبهم إلى مدرسة 
أحادية وتقليدية غير قادرة 

على مواجهة التحديات الراهنة
منابر الحل معطلة



} في اســــمها الذي ُتصّر عليــــه دولة إيران، 
فقدت إيران ( وتعنــــي الكلمة أرض اآلريين) 
ثلثي هويتها الفارســــية وتحولت إلى مجرد 
”جمهوريــــة إســــالمية“ أخــــرى. فحين قامت 
ثورة الشــــعب ضد شــــاه إيران الذي حرص 
علــــى بنــــاء مجــــد بهلــــوي يســــتلهم المجد 
الساســــاني القاجاري، أراد الشعب أن يغادر 
النظــــام الملكــــي إلى نظــــام جمهــــوري بأّي 
ثمــــن، وما إن ركب اإلســــالميون ظهر الثورة 
(في سعيهم الســــتعادة بعض أنفاس الدولة 
الصفويــــة، كمــــا يفعل اإلســــالميون اآلن في 
العالم العربي واإلسالمي عموما) حتى سقط 
الشــــاه، ووجد الشعب واإلسالميون أنفسهم 
أمام فراغ سياســــي، ال بد من ســــده، فولدت 
جمهوريــــة ارتجالية ســــريعة، ســــماها روح 
الله الخميني بســــرعة ”جمهوري إســــالمي“ 
مســــتعيرا المصطلــــح العربي لمــــلء الفراغ 
اللغوي في الفارسية التي ال توجد فيها كلمة 
تصف النظام الجمهوري إال الكلمة العربية، 
فيمــــا ال يجــــادل أحــــد أن كلمة ”إســــالمية“ 
عربيــــة، وهكذا بــــات ثلثا العنوان الرســــمي 

للدولة عربيا (جمهوري إسالمي إيران).

اللغة الفارسية بحلتها اإلسالمية

قــــس علــــى ذلــــك، فــــإن اللغة الرســــمية 
التي ســــارت عليهــــا الجمهوريــــة الفتية في 
مؤسساتها الثورية الوليدة نحت في الغالب 
إلى الفضاء اللغوي العربي لسد الثغرات في 
اللغة الفارســــية التي لم تعرف ”مؤسســــات 
ودســــتور دولة جمهورية إســــالمية“ من قبل 

ولم تصغ لها مفردات تناسبها.
واختارت الجمهورية اإلســــالمية لنفسها 
دستورا أسماه المشــــرعون ”قانون أساسي 
كشــــور“ وهكذا فإن ثلثي الوصف للدستور“ 

قانون أساســــي“ عربي ومــــا تبقى هي كلمة“ 
وتعني دولة. أما كلمة دستور نفسها  كشور“ 
فهي كلمة عربية تتردد في الفارســــية بمعنى 
قانون (وإن كانت بعض التفسيرات تقّسمها 
إلى جذرين فارســــيين“ دســــت“ وتعني يد، “ 
ور“ وهي تحريف معتاد عن جذر الفعل“ أور“ 
ويعني يجنــــي أو يحقق أو يجلب أو بنجز)، 

لكن هذا بعيد االحتمال.
ولســــت بصــــدد أن أؤســــس هنــــا لبحث 
لغــــوي متخصص يرصد كل تحــــوالت اللغة 
الفارسية وذوبانها عبر أربعة عقود من عمر 
الجمهورية اإلســــالمية في اللغة العربية إلى 
درجــــة أّن المصطلح الرســــمي والسياســــي 
اإليرانــــي بات فــــي خطابه الرســــمي يتعامل 
بنحــــو 65 بالمئة بلغــــة ومصطلحات عربية، 
فهذا متــــروك لمراكز األبحــــاث المتخصصة 
بالشــــأن اإليرانــــي عبــــر العالم وهــــي كثيرة 
(ولكنها مؤسســــات غائبة في العالم العربي 
الــــذي ما فتئ ساســــته يحذرون مــــن التمدد 
الفارسي في الخليج وغيره!). لكنني أريد أن 
أعرض بشكل سريع طيفا من التغيرات التي 
يتعامــــل بها اإليرانيون كل يوم، ومن خاللها 
فقــــدوا أغلب هوية اللغة الفارســــية الجميلة 
الثرية بســــبب حرص المؤسســــة اإلسالمية 
القائمة على الســــلطة على ترويج المصطلح 
اإلســــالمي والــــذي هــــو بالتأكيــــد مصطلح 
عربــــي ينتمي غالبــــا إلى القرون الســــادس 
والسابع والثامن ميالدية حيث ولدت الدولة 

اإلسالمية وامتدت وتوسعت.

دستور إيران { قانون أساسي كشور}

ســــأعرض فيمــــا يلــــي مدخل الدســــتور 
اإليراني ”قانون أساسي كشور“ ومنه سأصل 
إلى أفول اللغــــة الفارســــية وتآكلها منهزمة 
أمام المصطلح العربي الذي يغزو مؤسسات 
الدولة في الجمهورية اإلســــالمية حامال معه 
بالطبــــع آثارا عربية ال يدركها اإليرانيون في 
حماســــهم المنقطع النظير لنشر الجمهورية 
اإلســــالمية كمــــا تصورها الســــيد الخميني 

ربيب الحوزة الشيعية العراقية في النجف.

النصوص:

* أصل 1: حکومت إيران جمهورى إســــــالمي 
اســــــت که ملت إيران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش 
ــــــه حکومت حق و عــــــدل قــــــرآن، در پى انقالب  ب

إسالمي پيروزمند.
كلمة ”أصل“ 1 عربية ولو شــــاء المشــــّرع 
الفارســــي أن يســــتفيد مــــن مفــــردات لغتهم 

الستخدم كلمة ”رشته“ في هذا المكان.
والكلمــــات العربيــــة فــــي مدخــــل النص: 
حكومــــت، جمهوري، إســــالمي، ملــــت (مله)، 
أســــاس، اعتقاد، حق، عــــدل، قرآني، انقالب 
(وتعني بالفارســــية اإلسالمية ثورة) في هذا 
السطر ونصف الســــطر المكون من 21 كلمة، 

ظهرت 11 كلمة عربية.
* أصل 2: جمهورى إســــــالمي، نظامى اســــــت 
ــــــا (ال إله إال الله)  ــــــر پايه إيمــــــان به:  خداى ىکت ب
واختصاص حاکميت وتشــــــريع به او ولزوم تسليم 

در برابر امر او.
مرة أخرى كلمة أصل 2 عربية، ثم كلمات: 

جمهــــوري، إســــالمي، نظامي، إيمــــان، ال إله 
اال اللــــه، اختصاص، حاكميــــت (الحاكمية) ، 
تشريع، لزوم، تسليم، أمر. كلها عربية وهكذا 
نجد في سطر ونصف السطر 15 كلمة عربية.
ــــــت جمهورى إســــــالمي إيران  * أصــــل 3: دول
موظف است براى نيل به اهداف مذکور در اصل 
دوم، همه امکانات خود را براى امور زير به کار 

برد:
كلمــــة أصــــل 3 ، ثــــم دولــــت، جمهــــوري، 
مذكــــور،  أداف،  نيــــل،  موظــــف،  إســــالمي، 

إمكانات، أمور. كلها كلمات عربية.
ــــــه قوانين و مقــــــررات مدنى،  * أصــــل 4: کلي
ــــــى، اقتصــــــادى، ادارى، فرهنگى،  ــــــى، مال جزاي
نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين 

إسالمي باشد.
كلمــــة أصــــل 4 عربيــــة ، ثم كليــــه (كل) ، 
قوانين، مقــــررات، مدني، جزايــــي (جزائي)، 
مالــــي، اقتصادي، إداري، نظامي، سياســــي، 
أســــاس، موازين، إســــالمي. هذه كلها كلمات 
عربية في سطر ونصف من المدخل إلى هذه 

األصل.
* أصــــل 5: در زمان غيبت حضرت ولى عصر 
ــــــه تعالى فرجه)، در جمهورى إســــــالمي  (عجل الل
إيران واليت امــــــر وامامت امت بر عهده فقيه عادل 
و با تقــــــوى، آگاه به زمان، شــــــجاع، مدير ومدبر 
اســــــت که طبق اصل ىکصد وهفتم عهده دار آن 

مى گردد.
كلمــــة أصل 5 مرة أخرى، ثم، زمان، غيبت 
(غيبة) ولي، عصر، عجل، الله، تعالى، فرجه، 
جمهــــوري، إســــالمي، واليــــة، امــــر، امامت 
(امامــــة)، امت (أمــــة) ، فقيه، عــــادل، تقوى، 
زمان، شــــجاع، مدير، مدبر، طبق أصل. كلها 

كلمات عربية.
* أصل 6: در جمهورى إســــــالمي إيران امور 
کشــــــور بايد به اتکاء آراء عمومى اداره شود، از 
راه انتخابات: انتخــــــاب رييس جمهور، نمايندگان 
مجلس شوراى إسالمي، اعضاى شوراها و نظاير 

اينها، يا از راه همه پرســــــى در مــــــواردى که در 
اصول دىگر اين قانون معين مى گردد.

أصــــل 6 مــــرة أخــــرى، ثــــم جمهــــوري، 
إســــالمي، أمور، اتــــكاء، آراء، عمومي، إداره 
(إدارة) ، انتخابات، انتخاب، رئيس، جمهور 
(الجمهوريــــة)، مجلس، شــــوراي (شــــورى)، 
إسالمي، اعضاي (أعضاء)، مواردي( موارد)، 

أصول، قانون، معّين.
هذه مقدمات 6 أصول فقط من الدســــتور 
اإليرانــــي الــــذي يحتــــوي علــــى 177 أصال، 
فتخّيــــل إلى أّي حد اجتاحــــت اللغة العربية 
(بمصطلحها القرآني اإلســــالمي) لغة أرض 
فــــارس ونّحتها لتحتــــل مكانها بال حرب وال 

صواريخ وال غزوات عسكرية.

حرب على نوروز والطقوس الزرادشتية

إذا تأملنــــا أثــــر سياســــة األســــلمة التي 
انتهجتهــــا وماتزال الجمهورية اإلســــالمية 
في إيران ســــنجد فــــي المحصلة انحســــارا 
حــــادا للحضارة الفارســــية ولغتهــــا وحتى 
مواريثهــــا، ففي إيــــران اإلســــالمية ال يحبذ 
المســــؤولون إحياء عيد نوروز وهو األساس 
الــــذي تحوم حوله حضارة فارس ومن يحيط 
كردســــتان  أذربيجان،  (طاجيكســــتان،  بهــــا 
بأقســــامها األربعــــة، أفغانســــتان، أجزاء من 
باكســــتان وغيرهــــا)، ويحاولــــون جاهديــــن 
تحوليــــه إلــــى عيــــد الربيع (بهــــار) وإضفاء 
مالمح إسالمية عليه تقصي رمزيته وطقوسه 
الزرادشــــتية (النار، والقفز فوق النار، إحياء 
رسم جهارشنبه ســــوري، وسفرة هفت سين 
التي أضاف إليها إســــالميو إيــــران القرآن، 
االحتفــــال لمــــدة 13 يوما بموجــــب الطقوس 

الزرادشتية).
ويسعى اإلســــالميون في إيران إلى نشر 
االحتفال بمواليــــد األئمة والمعصومين (من 
آل الرســــول) لتحل محل أيــــام نوروز الثالثة 

عشر، وعيد الشتاء – شب يلدا، وتحويل سال، 
وجّله تموز، ومهركان، كما يســــعون جاهدين 
إلــــى تغيير التقويم الفارســــي، إلى تقويمهم 
الجديــــد الذي يســــمونه (هجري شمســــي)، 
محاوليــــن محو كل الكلمات الفارســــية التي 

تثّبت هذا التقويم.
أبــــرز المحــــاوالت في هــــذه العجالة هي 
اســــتخدام كلمــــة ”جمعــــة“ التــــي وضعهــــا 
اإلســــالميون بديال لكلمة “آدينة“ الفارســــية 
المرتبطــــة بطقــــوس العبــــادة الزرادشــــتية 
وتقويمها الزرادشتي الشمسي الناري الذي 

أسماه الشاه بالتقويم البهلوي.

جمهورية إيران اإلسالمية العربية!

هذا التوجه ألسلمة المجتمع يثير حفيظة 
الفرس في إيران علــــى وجه الخصوص، إذا 
يــــرون فيه سياســــة تعريب تتبعهــــا حكومة 
الســــادة وهم يقولون علنا فــــي كل مكان ”إذا 
كان الخمينــــي، والخامنئــــي وخاتمــــي مــــن 
السادة، فهم هاشــــميو النسب، والهاشميون 
عرب قريشــــيون ال شك فيهم، وهكذا فحكامنا 
هــــم من العرب الســــاعين إلــــى تعريب إيران 
الفارســــية“. كمــــا يثير هــــذا التوجه حفيظة 
المســــلمين من غيــــر الشــــيعة، وحفيظة غير 
إيــــران  تكــــون  ألن  الرافضيــــن  المســــلمين 
الرافضين  العلمانييــــن  وحفيظة  إســــالمية، 

للنظام الديني عموما.
أنهي موضوعي في هذه النقطة، فهو في 
الحقيقة نواة لبحث جيوسياســــي ديمغرافي 
وبايلنغوســــت طويــــل ومفّصــــل ال أملــــك ما 
يكفي مــــن الوقــــت والمال للمضــــي فيه، لذا 
أنشــــر هذه العجالة هنا، لعّل المعنيين يرون 
فداحة أخطائهم (الجيوسياســــية، واللغوية 
، والحضارية) التي تحــــدد عالقاتهم بإيران 
وقد اختارت لها نخبتها السياسية الحاكمة 

لقب ”جمهورية إيران اإلسالمية“.
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سياسة

حضارة إيران التي تتآكل وتصبح عربية

شوارع طهران تتكلم عربي

يعلن كثيرون بال تحفظ أّن إيران تسعى إلى إحياء امبراطورية فارس ونشر نفوذها على 
مناطق العالم العربي خصوصا، وفي هذا اإلعالن المجاني سوء فهم تاريخي، بل وجهل 
شاســــــع بحقيقة الوضع في جمهورية إيران اإلســــــالمية، فإيران اإلســــــالمية ستذوب في 

العالم العربي كما ذابت عشرات األمم فيه تحت راية القرآن واإلسالم.

ملهم المالئكة
كاتب عراقي

التوجه ألسلمة املجتمع يثير 

حفيظة الفرس في إيران على وجه 

الخصوص، إذا يرون فيه سياسة 

تعريب تتبعها حكومة السادة 

وهم يقولون علنا في كل مكان 

{إذا كان الخميني، والخامنئي 

وخاتمي من السادة، فهم 

هاشميو النسب، والهاشميون 

عرب قريشيون ال شك فيهم، 

وهكذا فحكامنا هم من العرب 

الساعني إلى تعريب إيران 

الفارسية}

داعش إلى زوال، والتشيع الجماعي بعد الحرب

ربما سيعود املسيحي واإليزيدي 

بعد داعش، ولكن كيف يعود؟ 

وملن يعود؟ } داعش إلى زوال، فانحساره واضح من 
العقول والقلوب، وتراجعه عسكريا كبير. 

لقد انهار في داعش أهم شيء وهو الغموض 
واللغز منذ تدخل روسيا في الحكاية. قبل 

فالديمير بوتين كان الدواعش يظهرون للعالم 
وكأنهم يخرجون من فتحة في خاصرة الزمن، 

وكأنهم يتدفقون من صدر اإلسالم والعصر 
العربي األول. حتى وصلت الجرأة بالدواعش 
إلى كتابة مقال باللغة اإلنكليزية في مجلتهم 
الرسمية ”دابق“ عن عودة العبودية الشرعية 

وبيع وشراء البشر. ولم تتأثر شعبيتهم 
بسبب توجهات بربرية من هذا النوع، بل 

الضعف وكشف الغموض هو الذي أضر بهم.
لقد ركزت الطلعات الروسية ضرباتها على 

الشاحنات وناقالت النفط التي كانت تباع 
في تركيا لحساب الدولة اإلسالمية. ضربات 

من هذا النوع أضعفتهم كثيرا اقتصاديا. 
كانت وثبة الدواعش أشبه بهجوم شامل على 
العقل، وهذا التشوش الذي يحدث عادة يزول 
مع مرور الوقت ويعود اإلنسان إلى طبيعته. 

في تلك المرحلة انتابت الناس العاديين 
مشاعر غامضة. السني شعر بأنه في ضياع، 

والشيعي شعر بأن رأسه مطلوب، والمسيحي 
هرب من مدينته تاركا بيت العائلة وأمالكه 

خلف ظهره.

اإليزيديون وهم شعب ضارب في القدم 
تحّولوا إلى حكاية مأساوية رهيبة، فقد نبش 

الدواعش في التاريخ موقف اإلسالم من 
األقوام غير الكتابية. فاإليزيدي مجرد مواطن 
عراقي أصيل لكنه ليس مسيحيا وال يهوديا، 

وإذا كان تاريخ المجتمع العراقي قد سّجل 
حاالت مصاهرة بين المسلمين والمسيحيين، 

خصوصا في فترات االنفتاح والوعي 
التقدمي، فإن التاريخ العراقي لم يسجل 

حاالت مصاهرة مع اإليزيديين، لقد عاشوا 
قرونا بحماية جبل سنجار ورغم تاريخهم 

الطويل فإنهم مثل الصابئة لم يتكاثروا بشكل 
طبيعي وبقي عددهم محدودا. الشعور بالخطر 

قديم عند هذه األقوام. الخوف من المسلمين 
والعرب تحديدا.

ربما سيعود المسيحي واإليزيدي بعد 
داعش، ولكن كيف يعود؟ ولمن يعود؟ هؤالء 

الناس تعرضوا لصدمة كبيرة. الشعور 
بالخطر لن يزول لسنوات طويلة، وقد 

يفضل الكثير منهم الهجرة إلى غير رجعة. 
ما حصل لهذه األقليات على يد داعش 

شد صفوف جميع األقليات بالمنطقة من 
مسيحيين وإسماعيليين ودروز وعلويين 
وشيعة. لقد توّحدوا خلف إيران وروسيا 

في سوريا، وذهبت عذابات السنة، وقصف 
المدن بالبراميل المتفجرة، ووحشية النظام 
السوري أدراج الرياح. مأساة عشرة ماليين 

نازح سوري مسلم ذهبت أدراج الرياح أيضًا. 
العطف على السوري في أوروبا توقف، وهناك 

دعوات لطردهم منها، والتوقف عن مشاريع 
إنسانية إلعادة توطينهم.

القضية ليست داعش فقط، بل مشكلة 
البيئة العربية السنية وتحديدا بيئة القبائل. 
لم تعمل على إنتاج قيم وثقافة وفنون توضح 

معاناتهم. لم يبذلوا جهودا حضارية لشرح 
مشكلتهم، لم تكن عندهم مطالب مقبولة لدى 
العالم، لقد راكموا وجعهم وعذابهم وفّجروه 

على شكل تمرد مسلح خرافي. الدول التي 
دعمت السنة مثل قطر مارست دورا مريبا في 

دفع األمور باتجاه االنتحار والالمعقول.
لم يتم إنتاج قيم مقبولة، وبقيت القضية 

تدور حول اإلسالم السياسي واإلسالم 
المسلح، بين داعش والنصرة واإلخوان 
المسلمين. النتيجة هي انهيار الجبهات 
السورية تحت الضربات الروسية وتقدم 

الجيش السوري على نطاق واسع. روسيا 
رفضت التعقيد بين الفصائل المسلحة أو 
التفريق بينها، بل عمدت إلى دعم الجيش 

وتمكينه من التمدد لبسط نفوذه على البالد. 
انهيار كبير في المعنويات، وانكشاف أزمة 

القيم.
وفي العراق هناك مأساة حصار الموصل، 
تحولت المدينة التاريخية إلى منطقة ال وجود 

لها في الخارطة. لقد سبب داعش للمدينة 
العمالقة نوعا من العزل، وكأنها مكتظة 

بالمجذومين والمجانين. هذا المصير الحزين 
الذي يثير الهلع ويمنع التعاطف اإلنساني، 
هو ما يمّكن الطائرات من التحليق كل ليلة 

وقصف المدينة براحة ضمير. ال يسأل أحد 
ما إذا كانت الصواريخ تضرب البيوت، حتى 

أهالي المدينة باتوا مقتنعين بأنهم يستحقون 
القصف والحرق، لقد انهار شيء كبير بسبب 

داعش بل انهار أهم شيء تملكه الضحية وهو 
”البراءة“.

انحسرت فكرة الخالفة وداعش من أذهان 
الناس ألن الفكر ليس انعكاسا للحقيقة 

والمبادئ، بل الفكر هو نتاج للتفاعل بين 
الكائن الحي والبيئة. والفكرة صحيحة إذا 
كانت مفيدة، وخاطئة إذا جلبت الضرر، وال 

يمكن لنا معرفة ذلك إال من خالل التجربة 
والعمل واإلرادة. لقد جرب السنة الدولة 

اإلسالمية لعامين، واكتشفوا بأنها فاشلة 
وتجلب الضرر والعداوة. من الخطأ اإلصرار 

على الفشل. الوقت حان لطرد البغدادي 
وعصابته من المدينة.

كما يبدو أميركا المراد عملية جراحية 
نظيفة الستئصال داعش، ألن سقوط الموصل 

على يد جنرال إيراني يهدد بانتشار شامل 
لنفوذ والية الفقيه، وقد يؤدي نصر كهذا 

إلى التشيع الجماعي. مما يخلط الحسابات 
والخرائط على العالم. السنة يشعرون بخذالن 
كبير من جميع الجهات، وبحقد على هويتهم 

التي أوقعتهم بفخ داعش، وعندهم غضب 
على الدول العربية التي ال هي تركت صدام 
حسين يحكم، وال هي تركتهم يتعايشون مع 

الواقع الجديد بعد سقوطه، وال هي ساعدتهم 
ودّعمتهم الستعادة حقوقهم.

في مرحلة إحباط كهذه، إذا أحسنت إيران 
التصرف قد تسقط المدن بشكل جماعي في 
ثقافتهم ونفوذهم. لهذا هناك ضغوط على 
الواليات المتحدة إلجراء عملية جراحية 

نظيفة، يريدون منح السنة القليل من الكرامة. 
تسليحهم وجعل األمر يبدو كما لو أنهم قد 

هزموا داعش وحرروا مدينتهم بأيديهم. 
معنويات الناس في األرض، وهم بحاجة 
إلى مساعدة الستعادة احترام الذات وإال 

فإن التشيع الجماعي سيقع، للفرار من هوية 
أصبحت تهمة وشبهة وتأنيب ضمير.

وبالرغم من كل شيء، فإن أهل الموصل 
يرون الرئيس اإليراني حسن روحاني يحمل 

الفن اإليراني إلى الفاتيكان، ويطلب من 
قداسة البابا أن يصّلي ألجله، بينما خطيب 

الدولة اإلسالمية الشيخ أبو محمد العدناني 
يطالب كل مسلم في الخارج أن يحمل حجرا 

ويهوي به على رأس النصراني الجالس 
إلى جانبه، سواء في العمل أو الباص أو 
المطعم، فهذه بنظر الشيخ الداعشي سنة 

حسنة، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة.

أسعد البصري 
كاتب عراقي
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} واشــنطن - بينمـــا كانت أنظار الســـوريني 
واملتابعـــني للقضية الســـورية تتجه إلى مدينة 
جنيف السويســـرية ملتابعة املسار املتعّسر في 
جنيف3 أو ما يسّمى مفاوضات تارة ومباحثات 
تـــارة أخـــرى. كان بريـــت ماكجـــورك املبعوث 
اخلـــاص للرئيس باراك أوباما واملســـؤول عن 
ملف محاربـــة تنظيم دولة اخلالفـــة واملعروف 
في وزارة اخلارجية األميركية  باســـم ”داعش“ 
يحط الرحال في الشمال السوري وحتديدا إلى 

مناطق احلكم الذاتي الكردية.
هـــذه الزيارة، التي جاءت بعد أســـبوع من 
انطـــالق ”مفاوضـــات“ جنيـــف3، بـــدت مثيرة 
للجـــدل حيـــث أحيطـــت بكثير مـــن الغموض 
والتعتيـــم اإلعالمـــي. وكان بريـــت ماكجـــورك 
املبعـــوث الرئاســـي اخلـــاص علـــى رأس وفد 
عسكري وأمني ضّم أيضا مسؤولني بريطانيني 
وفرنسيني، وقام باحلضور إلى املناطق الكردية 
التـــي هي حتـــت ســـيطرة ميليشـــيات القوات 
الســـورية الدميقراطيـــة، والتقـــى خاللهـــا مع 
بعض من املسؤولني األكراد هناك ومن ثم توجه 
إلى بغداد ليلتقي املسؤولني العراقيني واألكراد 

من إقليم كردستان.

العالقة األميركية الغامضة

مـــا زالت الواليـــات املتحـــدة تصّنف حزب 
العمال الكردستاني كحركة إرهابية. وتتفق مع 
تركيا على ذلك، ولكنها ال تنظر بنفس العني إلى 
الفرع السوري للـ“بي كي كي“، أي حزب االحتاد 
الكـــردي، الذي يهيمن على الشـــمال الســـوري 
مقيمًا حتالفًا عســـكريًا وأمنيـــًا واقتصاديًا مع 

نظام األسد.
ولذلك فقد حطت طائرة املســـؤول البارز في 
مطار الرميالن العسكري في محافظة احلسكة، 
والذي جّهز ليكون قاعدة عسكرية أميركية تقوم 
القوات اخلاصة باستعمالها في عملية عسكرية 
ضد تنظيـــم داعش. ويعد بريت ماكجورك أرفع 
مسؤول أميركي يزور سوريا بعد اندالع الثورة 
الســـورية. ولكن هذه املرة دخلها من شـــمالها 
الشرقي وعبر مطار عسكري خاص بقوات بلده 

متجاهال دمشق ومفاوضات جنيف3.

مبعوث الرئيس أوباما

بريت ماكجورك من والية بنســـلفانيا، شاب 
مـــن مواليد عام 1973، تلقى دراســـته  في والية 
كونيتكت وحصل على شهادة البكالوريوس في 

اآلداب من جامعة كونيتيكت، ومن ثم 
درس القانون في جامعة كولومبيا 
وكان أحـــد كبـــار احملررين ملجلة 
القانون هنـــاك وهو حاصل على 
عدد من اجلوائـــز األكادميية في 

القانون.
وزارة  فـــي  ماكجورك  عمـــل 
العدل ككاتب، وفي عدة مناصب 

ملســـتويات مختلفة في  الســـلطة 
الفيدراليـــة القضائيـــة مع عدد من 
القضـــاة املهّمني آخرهم كان رئيس 

احملكمـــة العليـــا القاضي وليام 
رينكويســـت. كما عمل القانوني 
الشاب أستاذًا مساعدًا في كلية 

احلقوق في جامعة فيرجينيا.
في العام 2004، عاد ماكجورك 

للعمـــل فـــي القطـــاع احلكومـــي 
كمستشـــار قانوني لكل من ســـلطة 

االئتـــالف املؤقتـــة العراقيـــة وســـفير 
الواليـــات املتحـــدة األميركية فـــي بغداد. 

وخالل عمله، صاغ ماكجورك الدستور العراقي 
املؤقت والقانـــون اإلداري االنتقالي. وأشـــرف 
على التحول القانوني لسلطة التحالف املؤقتة 
إلـــى احلكومة العراقية املؤقتة برئاســـة رئيس 

الوزراء إياد عالوي آنذاك.
مت نقـــل ماكجورك إلى مجلس األمن القومي 
في العام 2005 ليترأس مكتب الشؤون العراقية 
واألفغانية هناك. وهو من الذين رأوا حينها أنه 
من الضـــروري تغيير السياســـة األميركية في 
العـــراق. يعد ماكجورك من املقربني من الرئيس 
جورج بوش االبن، الـــذي وصفه بأنه من فريق 
احملاربني الشخصي له. وهو قادر على أن يقود 
استراتيجية جدية تعيد صياغة مسار جديد في 

احلرب في العراق.
وفي أغسطس 2013 مت تعني ماكجورك نائبا 
ملســـاعد وزير اخلارجية لشؤون العراق وإيران 
فـــي مكتب شـــؤون الشـــرق األدنى فـــي وزارة 
اخلارجيـــة. وقام بتقدمي شـــهادات أمام اللجنة 
العســـكرية في مجلس النواب األميركي حتدث 
فيها عن التهديد احملتمل لداعش. وفي 9 يونيو 
2014 قام ماكجـــورك بزيارة إلى أربيل في إقليم 
كردستان العراق، عندما اجتاحت داعش مدينة 
املوصل ليظهر في  بغداد ويشرف بشكل مباشر 
على إجالء أكثر مـــن 1500 موظف أميركي. وقد 
قيل إن ماكجورك لعب دورا قياديا في تســـهيل 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة فـــي العـــراق والتي 
يتزعمهـــا رئيس الوزراء حيـــدر العبادي حاليا 
وهـــو من قام بإزاحـــة رئيس الوزراء الســـابق 

نوري املالكي.
ويشـــغل ماكجورك حاليـــا منصب املبعوث 
الرئاســـي اخلـــاص لالئتالف العاملـــي ملكافحة 
تنظيم الدولة اإلســـالمية في العراق والشام في 

وزارة اخلارجية األميركية.

الحرب في سوريا

قال ماكجورك إنه زار شمال سوريا لالّطالع 
على ســـير املعارك املســـتمرة ضـــد اجلماعات 
املتطرفـــة. وقال مســـؤول في قـــوات التحالف 
إنـــه كان قد انضم إلـــى ماكجورك مســـؤولون 
بريطانيون وفرنســـيون في مدينة عني العرب – 
كوباني، حيث تقوم القوات الكردية مبســـاعدة 
التحالـــف مبحاربة داعـــش منذ أكثـــر من عام 

وتعمل على تسليم املتطّرفني.
ورافق ماكجورك أيضـــا اجلنرال األميركي 
رميوند توني توماس، رئيـــس قيادة العمليات 

اخلاصة املشـــتركة األميركية، ومارســـيل يتر، 
وكيل وزارة الدفاع األميركية لالستخبارات.

وقد أفاد ناشـــطون في مدينـــة عني العرب- 
كوبانـــي، أن إدارة أوبامـــا تعمـــل مؤخرا على 
توســـيع قاعـــدة جويـــة فـــي الرميـــالن لتكون 
مبثابـــة قاعدة عســـكرية للقـــوات األميركية في 
شمال سوريا، حيث صرح ناصر حاج منصور، 
مســـؤول الدفـــاع الكردي فـــي ســـوريا، لوكالة 
أسوشـــييتد برس مؤخرا أن اجليش األميركي 
يقوم على جتديـــد بعض مهابط الطائرات التي 
بنيت من قبـــل احلكومة الســـورية في املاضي 
لتســـتوعب الطائرات الصغيرة، هـــذا التجديد 
يأتي في حال احلاجة إليه في املستقبل القريب 

حسب تعبيره.
عتبرت مشـــاركة صالح مســـلم رئيس حزب 
االحتـــاد الدميقراطي في مؤمتـــر جنيف3 نقطة 
خالف كبيرة بني القوى اإلقليمية، خاصة تركيا 

ووفـــد املعارضة الذي اعتبـــره حليفا للنظام 
الســـوري. ويقول بعض اخلبـــراء إن زيارة 
ماكجـــورك جاءت لتهدئة مخاوف األكراد في 
ســـوريا بعد استبعاد هذا اجلناح منهم، من 
محادثات جنيف. وأنهـــم مازالوا جزءًا من 
العملية السياســـية. ولكن احلقيقة أن هذه 
الزيارة تبدو ذات دالالت أكبر من مشـــاركة 

صالح مسلم من عدمها.

اجتماعات بغداد

قـــام وفـــد مـــن إقليم كردســـتان 
العراقـــي بزيارة للعاصمـــة العراقية 
بغداد جـــاءت ضمن إطار التنســـيق 
األميركـــي- األوربي وبدعوة رســـمية 
مـــن حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبـــادي. وتهدف الزيارة ملســـاعدة كل 
من العراق وإقليم كردســـتان من الناحيتني 
العســـكرية واالقتصادية، حيث يعتبر الطرفان 
شريكني هامني للواليات املتحدة األميركية في 

حربها على اإلرهاب.
ورغـــم  أن زيارة الوفد الكردســـتاني كانت 
قد جـــاءت بضغط من واشـــنطن علـــى حكومة 
العبـــادي، إال أن مصـــدرًا مقربـــًا مـــن الرئيس 
مســـعود البارزاني رئيس إقليم كردســـتان قال 
لـ“العـــرب“ إن زيـــارة البارزاني لـــدول اخلليج 
وخاصـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية والذي 
استقبل من قبل العاهل السعودي امللك سلمان 
بن عبدالعزيز استقبال الرؤساء حينها، اعتبرت 
ذات أهمية كبيرة وجتعل من العراق بشكل عام 
وإقليـــم كردســـتان خاصة جزءًا مـــن التحالف 

الدولي ضد اإلرهاب وليس حليفا له فقط.
اجتماعات وفد حكومة كردســـتان برئاسة 
نيجيرفـــان البارزانـــي رئيـــس وزراء اإلقليـــم 
مع مســـؤولني عراقيـــني كبار ومـــع ماكجورك 
مبعوث الرئيس األميركي والسفيرين األميركي 
والبريطاني فـــي بغداد، جاءت إليصال عدد من 

مـــن الرسائل، منها ضمان حصة اإلقليم 
تقدر  والتي  املساعدات 
بــــ17 باملئة مـــن قيمة 
املقدمـــة  املســـاعدات 
والتـــزام  للعـــراق، 
املتحـــدة  الواليـــات 
بدعـــم  األميركيـــة 

حلفائها من الدول ومنها إقليم 

كردســـتان والذي تضرر من انخفاض أســـعار 
النفط لضرب كل من إيران وروسيا.

مصدر مطلع في واشنطن قال لـ“العرب“ إن 
زيـــارة ماكجورك جاءت بهدف محدد وهو جمع 
القوات الكردية في العراق (البيشمركة) خلوض 
معركـــة ضد تنظيم داعش. ولكن هذه املرة ليس 
فـــي الشـــمال العراقـــي وإمنا في مدينـــة الرقة 
السورية. وقد تقوم الواليات املتحدة األميركية 
بتأمني مساعدات مالية لقوات البيشمركة خالل 
الفترة القليلة املقبلـــة. وقيل إنه كان من نتائج 
الزيارة تقدمي ضمانات بعـــدم التعّرض لقوات 
البيشـــمركة في الشمال الســـوري من أّي طرف 
من األطـــراف وحتديد مواقعهـــم حلمايتهم من 

الطيران الروسي.

البارزانـــي والـــذي أصبـــح أقـــرب للمحور 
العربـــي الذي يضم الرياض، أبوظبي والقاهرة 
وبعالقاتـــه املنفتحـــة علـــى األتـــراك، ورغم كل 
الضغـــوط اإليرانية التـــي تعرض لهـــا إال أنه 
كان قد حســـم موقفه من النظام الســـوري. ومن 
الواضح أنه ســـيلعب دورا كبيرا في املستقبل 
القريـــب في التغيـــرات احلاصلة فـــي املنطقة، 
رغـــم كل التطمينات التي قدمت لصالح مســـلم 
وقوات الـ“بي دي“ وذلك عبر وعد بلعب دور ما 
في املستقبل، وأن القضية الكردية وحق األكراد 

السوريني هو أمر هام لواشنطن.

الحدود السورية التركية

رغم تقدم قوات الوحدات الشعبية الكردية 
املعروفة بالـ“واي بي جي“، وقدرة جيشها على 
السيطرة على أكثر من نصف احلدود السورية 
مع تركيا، وهو خط اإلمداد الرئيســـي لتنظيم 
داعش عبر معبر تل أبيض شـــمال الرقة وذلك 
بدعم طيران التحالف الدولي والسيطرة بشكل 
كامـــل على املنطقـــة الواقعة بـــني نهري دجلة 
والفرات، فإنه لم يبق لقوات الوحدات الشعبية 
الكردية ســـوى أقل من 100 كيلومتر فقط غرب 
جرابلـــس على الفـــرات، لتغلق خطـــوط إمداد 

املعارضة املسلحة في منطقة عزاز في حلب.
تركيـــا حـــذرت قـــوات الـ“بـــي دي“ من 
األحمر  اخلـــط  جتـــاوز 
فـــي منطقة غـــرب نهر 
الفـــرات. ولكنهـــا لـــم 

تعترض عند اســـتيالء القوات ذاتها مع قوات 
ســـوريا الدميقراطية على ســـد تشـــرين على 
نهـــر الفرات والـــذي اعتبـــر تهديدًا مباشـــرًا 
ملنبـــج. واليوم تعتـــرض أنقرة وبشـــكل كبير 
علـــى احتـــالل تلك القـــوات لبعـــض األراضي 
االستراتيجية في شمال حلب وربطها باجليب 
الكـــردي في عفريـــن. ومن هنا قـــد تفهم زيارة 
ماكجورك إلى الشمال السوري وبغداد كتهدئة 
ألنقـــرة وتوريط لروســـيا أكثر في املســـتنقع 
الســـوري وفتح جبهة عســـكرية مباشـــرة مع 
داعـــش ضمـــن أنباء عـــن طلـــب وزارة الدفاع 
(البنتاغون) ميزانيـــة 7.5 مليار دوالر حملاربة  

تنظيم الدولة في عام 2017.

ما الذي يحدث بعيدا عن جنيف ومسارات دي مستورا؟

بريت ماكجورك

المبعوث الخاص ألوباما والهدف من زيارته إلى عين العرب داخل سوريا

كندة قنبر
ماكجورك يعرف املنطقة جيدا  إعالمية سورية

فقد عمل كمستشار قانوني 

لكل من سلطة االئتالف 

العراقية املؤقتة وسفير 

الواليات املتحدة األميركية 

في بغداد. وخالل عمله، صاغ 

ماكجورك الدستور العراقي 

املؤقت والقانون اإلداري 

االنتقالي وأشرف على التحول 

القانوني لسلطة حكومة إياد 

عالوي آنذاك

 مصدر مطلع في واشنطن يقول 

{العرب} إن زيارة ماكجورك  لـ

جاءت بهدف محدد، وهو جمع 

القوات الكردية في العراق 

(البيشمركة) لخوض معركة ضد 

تنظيم داعش. ولكن هذه املرة 

ليس في الشمال العراقي وإنما 

في مدينة الرقة السورية

من جامعة كونيتيكت، ومن ثم  ب
القانون في جامعة كولومبيا  س
ن أحـــد كبـــار احملررين ملجلة
ون هنـــاك وهو حاصل على
من اجلوائـــز األكادميية في

ون.
وزارة  فـــي  ماكجورك  عمـــل 
ل ككاتب، وفي عدة مناصب
ـتويات مختلفة في  الســـلطة

دراليـــة القضائيـــة مع عدد من 
ضـــاة املهّمني آخرهم كان رئيس

كمـــة العليـــا القاضي وليام 
ويســـت. كما عمل القانوني
أستاذا مساعدا في كلية  ب
ي و ل لوي

وق في جامعة فيرجينيا.
2004، عاد ماكجورك العام في
القطـــاع احلكومـــي ـــل فـــي
تشـــار قانوني لكل من ســـلطة
ـــالف املؤقتـــة العراقيـــة وســـفير

يـــات املتحـــدة األميركية فـــي بغداد. 
الل عمله، صاغ ماكجورك الدستور العراقي
والقانـــون اإلداري االنتقالي. وأشـــرف  ت
 التحول القانوني لسلطة التحالف املؤقتة 
احلكومة العراقية املؤقتة برئاســـة رئيس  ى

راء إياد عالوي آنذاك.
نقـــل ماكجورك إلى مجلس األمن القومي  مت
ليترأس مكتب الشؤون العراقية  2005 لعام
فغانية هناك. وهو من الذين رأوا حينها أنه 
لضـــروري تغيير السياســـة األميركية في 
راق. يعد ماكجورك من املقربني من الرئيس 
بوش االبن، الـــذي وصفه بأنه من فريق  ج
ربني الشخصي له. وهو قادر على أن يقود 
راتيجية جدية تعيد صياغة مسار جديد في 

في العراق. رب
3وفي أغسطس2013 مت تعني ماكجورك نائبا 
ـاعد وزير اخلارجية لشؤون العراق وإيران 
مكتب شـــؤون الشـــرق األدنى فـــي وزارة 
شـــهادات أمام اللجنة  بتقدمي رجيـــة. وقام
ســـكرية في مجلس النواب األميركي حتدث 
9 يونيو  عن التهديد احملتمل لداعش. وفي
 قام ماكجـــورك بزيارة إلى أربيل في إقليم 
ستان العراق، عندما اجتاحت داعش مدينة 
صل ليظهر في بغداد ويشرف بشكل مباشر 
موظف أميركي. وقد  1500 إجالء أكثر مـــن
إن ماكجورك لعب دورا قياديا في تســـهيل 
كيل حكومـــة جديـــدة فـــي العـــراق والتي 
عمهـــا رئيس الوزراء حيـــدر العبادي حاليا 
من قام بإزاحـــة رئيس الوزراء الســـابق  و

ي املالكي.
ويشـــغل ماكجورك حاليـــا منصب املبعوث 
اخلـــاص لالئتالف العاملـــي ملكافحة  ســـي
يم الدولة اإلســـالمية في العراق والشام في 

ة اخلارجية األميركية.

رب في سوريا

اخلاصة املشـــتركة األميركية، ومارســـيل يتر، 
وكيل وزارة الدفاع األميركية لالستخبارات.

وقد أفاد ناشـــطون في مدينـــة عني العرب- 
كوبانـــي، أن إدارة أوبامـــا تعمـــل مؤخرا على 
توســـيع قاعـــدة جويـــة فـــي الرميـــالن لتكون 
مبثابـــة قاعدة عســـكرية للقـــوات األميركية في 

ووفـــد املعارضة الذي اعتبـــره حليفا للنظام
الســـوري. ويقول بعض اخلبـــراء إن زيارة
ماكجـــورك جاءت لتهدئة مخاوف األكراد في
ســـوريا بعد استبعاد هذا اجلناح منهم، من
محادثات جنيف. وأنهـــم مازالوا جزءًا من
ن هم ح جل ب ب موري

العملية السياســـية. ولكن احلقيقة أن هذه
الزيارة تبدو ذات دالالت أكبر من مشـــاركة

صالح مسلم من عدمها.

اجتماعات بغداد

قـــام وفـــد مـــن إقليم كردســـتان
العراقـــي بزيارة للعاصمـــة العراقية
بغداد جـــاءت ضمن إطار التنســـيق
األميركـــي- األوربي وبدعوة رســـمية
مـــن حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر
العبـــادي. وتهدف الزيارة ملســـاعدة كل
من العراق وإقليم كردســـتان من الناحيتني
العســـكرية واالقتصادية، حيث يعتبر الطرفان
شريكني هامني للواليات املتحدة األميركية في

حربها على اإلرهاب.
ورغـــم  أن زيارة الوفد الكردســـتاني كانت
قد جـــاءت بضغط من واشـــنطن علـــى حكومة
العبـــادي، إال أن مصـــدرًا مقربـــًا مـــن الرئيس
و ى ن و ن ب نج

مســـعود البارزاني رئيس إقليم كردســـتان قال
إن زيـــارة البارزاني لـــدول اخلليج لـ“العـــرب“
وخاصـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية والذي
استقبل من قبل العاهل السعودي امللك سلمان
بن عبدالعزيز استقبال الرؤساء حينها، اعتبرت
ذات أهمية كبيرة وجتعل من العراق بشكل عام
وإقليـــم كردســـتان خاصة جزءًا مـــن التحالف
م ل ب ق ر ن ل وجت بير ي

الدولي ضد اإلرهاب وليس حليفا له فقط.
اجتماعات وفد حكومة كردســـتان برئاسة
نيجيرفـــان البارزانـــي رئيـــس وزراء اإلقليـــم
مع مســـؤولني عراقيـــني كبار ومـــع ماكجورك
مبعوث الرئيس األميركي والسفيرين األميركي
والبريطاني فـــي بغداد، جاءت إليصال عدد من

مـــن الرسائل، منها ضمان حصة اإلقليم
تقدر  والتي  املساعدات 
بــــ17 باملئة مـــن قيمة 
املقدمـــة املســـاعدات 
والتـــزام  للعـــراق، 
املتحـــدة  الواليـــات 
بدعـــم األميركيـــة 

حلفائها من الدول ومنها إقليم 

كردســـتان والذي تضرر من انخفاض أســـعار
النفط لضرب كل من إيران وروسيا.

إن مصدر مطلع في واشنطن قال لـ“العرب“

والـــذي أصبـــح أقـــرب للمحور البارزانـــي
العربـــي الذي يضم الرياض، أبوظبي والقاهرة
وبعالقاتـــه املنفتحـــة علـــى األتـــراك، ورغم كل
الضغـــوط اإليرانية التـــي تعرض لهـــا إال أنه
كان قد حســـم موقفه من النظام الســـوري. ومن
الواضح أنه ســـيلعب دورا كبيرا في املستقبل
القريـــب في التغيـــرات احلاصلة فـــي املنطقة،
رغـــم كل التطمينات التي قدمت لصالح مســـلم
وذلك عبر وعد بلعب دور ما وقوات الـ“بي دي“
في املستقبل، وأن القضية الكردية وحق األكراد

السوريني هو أمر هام لواشنطن.

الحدود السورية التركية

رغم تقدم قوات الوحدات الشعبية الكردية
املعروفة بالـ“واي بي جي“، وقدرة جيشها على
السيطرة على أكثر من نصف احلدود السورية
مع تركيا، وهو خط اإلمداد الرئيســـي لتنظيم
داعش عبر معبر تل أبيض شـــمال الرقة وذلك
بدعم طيران التحالف الدولي والسيطرة بشكل
كامـــل على املنطقـــة الواقعة بـــني نهري دجلة
والفرات، فإنه لم يبق لقوات الوحدات الشعبية
100 كيلومتر فقط غرب الكردية ســـوى أقل من
جرابلـــس على الفـــرات، لتغلق خطـــوط إمداد

املعارضة املسلحة في منطقة عزاز في حلب.
من تركيـــا حـــذرت قـــوات الـ“بـــي دي“
األحمر اخلـــط  جتـــاوز 
فـــي منطقة غـــرب نهر
الفـــرات. ولكنهـــا لـــم

تعترض عند اســـتيالء القوات ذاتها مع قوات
ســـوريا الدميقراطية على ســـد تشـــرين على

ماكجورك يعرف املنطقة جيدا 

فقد عمل كمستشار قانوني

لكل من سلطة االئتالف

العراقية املؤقتة وسفير 

الواليات املتحدة األميركية 

في بغداد. وخالل عمله، صاغ 

ماكجورك الدستور العراقي 

املؤقت والقانون اإلداري 

االنتقالي وأشرف على التحول

القانوني لسلطة حكومة إياد

عالوي آنذاك

[ طائرة المسؤول البارز حطت في مطار الرميالن العسكري في محافظة الحسكة، والذي جهز ليكون قاعدة عسكرية أميركية تقوم القوات الخاصة باستعمالها في عمليات 
عسكرية مستقبلية ضد داعش.

[ بوالت جان ممثل قوات الحماية الكردية يسلم بريت ماكجورك درعا عليه شعار حزب العمال الكردستاني المدعوم 
من إيران أثناء زيارته.
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} باريــس - كتب ذات يوم ”إن بعض الزعامات 
ويصبحـــون  جمهوريـــني  ميســـون  اليمنيـــة 
ملكيني“، مقدمـــًا تعقيدات احلياة السياســـية 
فـــي اليمن، ومعها نظرة العرب إلى اليمن، وما 
يتمنونه لبـــالد هي أصل العرب ومنبتهم. أحد 
أهم ُكتاّب وشعراء السعودية، وأشهر سفرائها 
ووزرائها. عـــاش حياة مليئـــة باألحداث، منذ 
أن أبصـــر الُدنيا يتيَم األم. كانـــت حياة غازي 
عبدالرحمن القصيبـــي مليئة بالعبر واملعاني. 
استطاع أن يجمع جملة من املواهب. فكان كاتبًا 
شـــاعرًا أديبًا روائيًا إداريُا سياســـيًا. حرص 
طيلـــة حياتـــه على تأهيل نفســـه وتســـليحها 
بالعلم، وتنقل في سبيل حتقيق ما يصبو إليه، 
بني عدة دول حتى حصل على أعلى الشهادات.

عالم املعرفة

عليم وقضى شـــبابه  أحـــّب القصيبـــي التَّ
عليم  أســـتاذًا جامعيـــًا، وكان ُحـــب مهنـــة التَّ
ح بذلـــك كثيرًا.  يســـري في دمـــه، حتى أنه صرَّ
متكن من عرض مواهبه وإبرازها بكلِّ وســـيلة 
استطاعها، ولم يقف عند الُتهم التي طالته من 
منتقديه خاصة من رجـــال الدين، بل جتاوزها 

واعتبر الوقوف عندها مضيعة للوقت.
متيـــز بأنه كان شـــاعرًا في طليعـــة جيله، 
شـــاعٌر متّكن من مزج الرومانســـية والواقعية 
كمـــا زاوج بني القصيـــدة العمودية والتفعيلة. 
وفتح طرقًا غير مألوفة في الشـــعر الســـعودي 
لألجيـــال التالية من بعـــده. وكان أيضًا روائيًا 
مهمًا، حتى قيل إن رواياته شكلت منعطفًا هامًا 

في الرواية السعودية بشكل عام.
حياته سواء أديبًا أو مسؤوًال، كانت بعيدة 
عن حياة الترف والســـهر، وكان يـــرّد على من 
يســـتغرب هـــذه الوفـــرة فـــي اإلنتـــاج األدبي 
والثقافـــي، بأنه يلتزم برنامجًا صارمًا ال يحيد 
عنه. مـــا يؤكـــد أن النظام الصارم الذي ســـار 
عليـــه في اإلدارة، كان يطبقـــه أيضًا في حياته 

اخلاصة.
نشـــأ في مناخ حزين. فبعد عام من والدته، 
توفيـــت والدته. ولـــم يكن له أقـــران أو أطفال 
بعمره يؤنسونه في بيته. وصف القصيبي ذلك 
اجلو، قائـــًال ”ترعرعت متأرجحـــًا بني قطبني؛ 
أولهمـــا أبي وكان يتســـم بالشـــدة والصرامة. 

وثانيهما جدتي ألمي، وكانت تتصف باحلنان 
املفـــرط والشـــفقة املتناهيـــة علـــى (الصغيـــر 

اليتيم)“.
ولكـــن، لم يكن لوجـــود هذين املعســـكرين 
فـــي حياة القصيبـــي الطفل، تأثير ســـلبي. بل 
خـــرج من ذلك املـــأزق مببدأ إداري ســـار عليه 
وهو أن ”الســـلطة بال حزم، تؤدي إلى تســـّيب 
خطيـــر، وأن احلـــزم، بـــال رحمة، يـــؤدي إلى 
طغيان أشـــد خطورة“. هذا املبدأ، الذي عايشه 
القصيبي الطفل، عمل علـــى تطبيقه القصيبي 
املدير و الوزير والســـفير أيضـــًا. فكان على ما 
يبدو، سببًا في جناحاته املتواصلة في املجال 
اإلداري. لكن ال ميكن اجلزم  في ما إذا كان ذلك 
قد أثر على نشأة القصيبي األديب. ومن املؤكد 
أن طفولته التي قضاها في البحرين، وشـــبابه 
الـــذي تفّتح فـــي مصر، كان لهمـــا أثر كبير في 

تكّون القصيبي األديب.
ومـــن العوامـــل التـــي عملـــت علـــى تكون 
القصيبي األديـــب والكاتب، الســـفر واالنبهار 
أمـــام احلضـــارة الغربية. تلـــك اللحظات التي 
وصفهـــا بأنها كانـــت صدمة حضاريـــة. على 
الرغم من أنه لم يطمس هويته العربية في يوم 
من األيام. بل ظل محافظًا عليها كاشـــفًا لها من 
خالل صورة املـــرأة الوطـــن، إذ بقيت حبيبته 
ترتبـــط بـــاألرض. وبقـــي يحرص علـــى إبراز 
الفارق االجتماعي بني املجتمع الذي عاش فيه 
نشـــأته األولى، ذلك املجتمع احملافظ على القيم 
واملبادئ العليا، وبـــني املجتمع اجلديد املتقدم 

ماديًا واملتخّلف روحيًا.
فـــي الواليات املتحـــدة لم يجـــد القصيبي 
أفضـــل من تعبيـــر ”إرم ذات العمـــاد“ لوصف 
البالد التي ســـافر إليها للدارسة، وفي جامعة 
جنوب كاليفورنيا أّمت دراســـة املاجســـتير في 
العالقـــات الدوليـــة، حيث تزامـــن وجوده في 
أميـــركا مع اغتيـــال الرئيس األميركـــي آنذاك 
جون كيندي. قبـــل أن ينتقل إلى لندن ليحصل 
على الدكتوراه وموضوعها ”حرب اليمن“ التي 

عايشها بجراحها ومآسيها.

يوميات القصيبي في اليمن

يقول القصيبي في كتابه ”حياة في اإلدارة“ 
الذي طبع ســـبع مرات أولها في 2008 وآخرها 
فـــي 2010، إنه ذهب بزيـــارة صيفية إلى اليمن 
فـــي العـــام 1964 حني كان يـــدرس في اجلامعة 
األميركيـــة في بيـــروت لدراســـة اإلدارة العامة 
متهيدا لتدريســـها العام املقبل. يكتب ”انتهى 
الصيف، وعدت إلى الرياض، وبدال من أن أبدأ 
التدريـــس وجدت أن علّي أن أســـافر إلى اليمن 
خالل ثالثـــة أيام، حيث حـــدث أن امللك فيصل 
والرئيـــس جمـــال عبدالناصر، رحمهمـــا الله، 
وّقعا اتفاقيـــة في جدة إلنهـــاء احلرب األهلية 
هناك، ونّصت االتفاقية على إنشاء جلنة سالم 
تشـــرف على تطبيق بنودها وتتكون من جانب 
ســـعودي وجانب مصري، ويتولى رئاســـة كل 

جانب مسؤول كبير.
اختـــارت الســـعودية عبداللـــه الســـديري، 
واقتـــرح أحـــد أصدقائـــه أن يكـــون القصيبي 
املستشـــار القانوني، ورفعت الترشيحات إلى 

امللك فيصل، وجاء األمر باملوافقة.
كان القصيبـــي ال يريد الذهـــاب إلى اليمن 
للعمـــل في بلد متزقه احلـــروب واالضطرابات. 
ولكـــن كان عليه تنفيذ األمر امللكي. ويصّور في 
كتابه املشهد اإلنســـاني والسياسي املعقد في 

اليمـــن، في قراءة نوعية تتميز 
بالنظـــر فـــي طبيعة الســـكان 
واحلياة القبليـــة اليمنية التي 
تســـتوجب ممن يريـــد تناول 
كثير  مراعاة  اليمني  الشـــأن 
الهامـــة  التفاصيـــل  مـــن 

واحلّساسة فيها.
”في  القصيبي  يقـــول 
إحدى املـــرات، كان هناك 
صنعـــاء،  بقـــرب  جبـــل 
تسيطر عليه قبيلة تنتمي 
امللكـــي،  اجلانـــب  إلـــى 

وكان مـــن مهّمـــة اللجنـــة 
األســـرى،  تبـــادل  تســـهيل 

حتتفظ  القبيلة  تلـــك  وكانت 
بعـــدد مـــن اجلنود األســـرى. 

شـــيخ  مـــع  التخاطـــب  بدأنـــا 
القبيلة إلنهاء موضوع األســـرى، 

كانـــت املشـــكلة أن شـــيخ القبيلة 
الذي خـــاض عدة معارك اســـتعذب 

األســـلوب العســـكري فقـــّرر أن مينح 
نفســـه رتبة عقيد. وكان يرّقي نفســـه بني 
احلني واحلني، حتى وصل إلى رتبة لواء 
فـــي الوقت الذي بدأت فيه جلنة الســـالم 
ممارسة أعمالها. أرسلنا رسالة إلى شيخ 
القبيلة وكانت معنونة إلى الشـــيخ فالن، 
إال أن الشـــيخ أصر على رفض الرسالة ما 

لم تكن موّجهة إلى اللواء فالن“.
ويضيف ”اتفقت مع رئيسي أن 

املهمة اإلنسانية التي نحن بصددها 
تبيح لنا تسمية الشيخ بأّي رتبة 
عسكرية يختارها. إال أن الفريق 
احلقيقي (املصري) محمد فريد 
رفض بإصرار أن مينح إنسانًا 

لم يدخل الكلية احلربية لقب 
لواء. بعد جهد جهيد متّكن 

عبدالله السديري من 
إقناعه أن الغاية 

النبيلة تبرر الوسيلة 
ووافق، بامتعاض 

واضح، على توقيع 
الرسالة إلى (اللواء)، 

وبلغة ساخرة يقول القصيبي 
”ال بد أن أذكر للتاريخ أن (اللواء) لقي 

مصرعه بعد ذلك في معركة حربية، ال أدري 
بأّي رتبة مات، وإن كنت ال أستبعد أن تكون 

رتبة املشير“.
يواصـــل القصيبـــي وصـــف حـــرب اليمن، 
وأيامهـــا األخيـــرة، وصوًال إلـــى مؤمتر حرض 
الذي ستتشـــكل على أساســـه الدولـــة القادمة، 
يقـــول ”عقد مؤمتر حرض الذي كان يفترض أن 
ينتهـــي بحكومة ائتالفية مؤقتـــة من اجلانبني 
املتحاربني متهـــد حلكومة دائمة. إال أن املؤمتر 
وبعد شـــهر من املداوالت املستمرة لم ينجح في 

الوصول إلى هذه النتيجة“.
ويضيف ”خالل فترة الهدنة، أعادت القوات 
املصرية انتشارها ومتركزت في مثلث صنعاء- 
تعز-احلديـــدة، تاركـــة املناطـــق اجلبلية لوالء 
القبائل الذي كان يتغير مع والء املشايخ، الذي 
كان يتغير بني احلني واحلني، بال سابق إنذار“.
لكـــن روح القصيبي بقيت معلقـــة باليمن 
فكتـــب عنهـــا روائـــع شـــعرية مذهلـــة. منها 
قصيدته ”ألـــوم صنعاء يا بلقيـــس أم عدنا؟“ 

التي قال فيها:

ألوُم صنعاَء يا بلقيُس أْم َعدنا؟
أم أمـًة ضيعت في أمـسهـا َيَزنا؟
ألوُم صنعاء! لو صنعاُء تسمعـني
وساكني عدٍن! لو أرهـفت ُأُذنا

وأمــــًة عـجـبـــــًا مـيــالدها يــمـٌن كـــم قـّطعْت 
ميـنًا

كم مزقـْت مينا
أألوُم نفسـَي؟ يا بلقيُس

كنت فتى بفــتـنـة الـوحـدة احلسناء مفتتنا
بـنـيـت صـرحـًا مـن األوهام أسكنه
فـكان قبرًا نـتاج الوهم، ال سكنا

وصـغـُت مـن َوَهـج األحالم لي مدنا ً
والـيـوم ال وهجـًا أرجـو وال ُمُدنـا
ألوُم صنعاَء يا بلقيُس أْم َعدنا؟

العصفورية

عقل، إال أنه أصدر  كتاباته كانت تتميـــز بالتَّ
ـــديد  كتابًا فـــي مرحلة من مراحل ســـجاله الشَّ
مـــع رجال الدين، وكان لـــه موقف مضاد لتغيير 
ـــيادة  املناهـــج، مـــن بـــاب احملافظـــة على السِّ
غيير،  ـــه ال ميانع من فكـــرة التَّ الوطنيـــة. مع أنَّ

وإمنا كان يتحفظ على توقيت تغييرها.
روايـــة  خـــالل  مـــن  القصيبـــي  حـــاول 
”العصفوريـــة“، التأكيـــد علـــى مقولـــة ”خـــذوا 
احلكمـــة من أفواه املجانني“. وهي من الروايات 
التي تركـــت أثرًا كبيرًا حتى يومنا هذا. فبطلها 
بروفيســـور موســـوعة علميـــة أدبيـــة ثقافيـــة 
اجتماعية. وكانت دائرة احلياة في الرواية متثل 
اإلنســـان العربي الدائر في رحى زمانه املشـــرد 

في بـــالده، املليء بالتناقضات التي 
أورثته اجلنون.

خـــالل  مـــن  القصيبـــي  أراد 
وعبـــر  املجنـــون  البروفيســـور 
وإلباســـه  وعباراتـــه  حركاتـــه 
بســـخرية  يقـــول  أن  االدوار 
يعكس  إنـــه  األلم  يشـــوبها 
ما يدور فـــي كواليس هذه 
ذاك  بـــآالم  ليبوح  البـــالد، 
العربي الذي أضحى ودون 
املجنـــون  ذاك  يـــدري  أن 
احلكيم، وهـــو ال يدري هل 
هو عاقل فـــي دولة املجانني 

أم ماذا؟
احلرية“،  ”شـــقة  روايتـــه 
اســـتطاع القصيبـــي أن يبـــرز 
فيها الرمز. ويخرج شـــخصيات 
الرواية من أسمائها، كما استطاع 
أن يخرج شـــقة احلرية مـــن مكانها، 
واألحداث من زوايا أزمتها. فأصبحت 
الشـــخصيات كائنات ال على التعيني، و 
شـــقة احلرية مكانًا لبقعة مـــا ميكنها أن 
تأخذ أّي مســـّمى. واألحداث ميكن أن 

تكون في أّي زمان ومكان.
 ورغـــم كل ذلـــك فقد أراد 
من شقة احلرية أن حتمل 
عنوانهـــا؛  مضمـــون 
إنهـــا احلرية التي 
في  جـــرت 

مناخاتهـــا 
حرية  األحـــداث، 

لئك  و لهـــا. أ املتعطشـــني 
شقة احلرية أعطت القصيبي مساحة 
فكرية اســـتطاع من خاللهـــا أن ينتقل من الغزل 
والسياســـة إلى املناخ الثقافـــي والفني الغني 
حيث يعيش مع بطل الرواية الذي يحاول كتابة 
القصـــة واالنتمـــاء إلى أهـــل األدب، متمكنًا من 
نســـج أحداثها بحس الشـــاعر وبلغـــة الروائي 

املاهر إلبراز شيء ما، ولنقد واقع ما.

معارك الفكر واإلدارة

انحـــاز القصيبـــي للمـــرأة بشـــكل واضح. 
تشـــكلت صورتها في شـــعره مـــن البيئة التي 
تتضمن األســـرة واملجتمع احمليط بها، وبلغت 
منزلة رفيعة. ذلك أنه عـــاش محرومًا من رعاية 
األم، مـــا جعل نزوعه إلـــى الطفولة وحنينه إلى 
األمومة، يشغالن مساحة واسعة من شعره. لكن 
احلنان والرعاية اللذيـــن حظيا بهما القصيبي 
من قبل جدته أزاال عنه بعضًا من غشاوة الكآبة 
التي الزمته إثر فقدان أمه. فكانت تخصه بوافر 
من احلـــب، وهو ما جعله يعطـــي للمرأة مكانة 
راســـخة فـــي ذهنيته، كمـــا أّن إغفالـــه اجلانب 
الذكوري املتمثل بوالده، بســـبب انشغاله عنه، 
ساعد على تقوية هذا الشأن في قلبه. وصاحب 
تلك التأثيرات أحداث أسرية واجتماعية أنتجت 
حنينـــًا صارخًا إلـــى عالم الطفولـــة واألمومة. 
وطبعـــت قلبه بقالب من احلزن، كان له أثر كبير 
في تشـــكيل صورة املرأة فـــي وجدان القصيبي 
وصبغها في قصائـــده بنزعة مثالية تقترب إلى 

عالم القيم.
لقد عـــاش القصيبي لفكرتـــه التي آمن بها، 
وخاض في ســـبيلها معـــارك كثيـــرة. وقد غّير 
ه لم يتنـــازل عن فكرته  أســـلوبه في العمـــل، لكنَّ
التي دافع عنها بصوته وقلمه وشغله وقراراته 
بشجاعة يندر أن جند لها مثيًال، في مجتمع من 

السهل أن يتم فيه إلقاء التهم عليك.
ة ملوك في  عمـــل القصيبـــي وزيـــرًا مع عـــدَّ
مناصـــب مختلفة، ومع تباين امللوك وعصورهم 
ه كان  ياســـية واالقتصادية، إال أنَّ واألحوال السِّ

قريبًا منهم جميعًا، وجريئًا معهم.
يرى البعض أن القصيبي كان متطرفًا نحو 
اليســـار، بينما يرى آخـــرون أنـــه كان متطرفًا 
لليمـــني، ومهما اختلفـــت اآلراء حول القصيبي 
لكّن الكثيرين يتفقـــون على أن غيابه ترك فراغًا 
كبيـــرة في احليـــاة الثقافيـــة الســـعودية. وأن 
البصمـــة األدبية والثقافية التي تركها ســـتبقى 
عالقـــة ألجيال متعاقبـــة، لتنتج أجيـــاًال جديدة 

موجودة حتمًا.

ظاهرة ثقافية وسياسية خليجية انشغلت بالحب والحرب واإلنسان

غازي القصيبي 

سعودي شرح رؤية العرب لليمن قبل عقود

مؤيد أبازيد
كاتب من سوريا

ـــن، في قراءة نوعية تتميز 
ظـــر فـــي طبيعة الســـكان 
حلياة القبليـــة اليمنية التي 
ـتوجب ممن يريـــد تناول 
كثير مراعاة  اليمني  ــأن 
الهامـــة التفاصيـــل   

حلّساسة فيها.
”في  القصيبي يقـــول 
ى املـــرات، كان هناك 
صنعـــاء، بقـــرب  ـل 
طر عليه قبيلة تنتمي 
امللكـــي،  اجلانـــب  ى 

ن مـــن مهّمـــة اللجنـــة 
ي

األســـرى، تبـــادل  ـهيل 
حتتفظ  القبيلة  تلـــك  ت 

دد مـــن اجلنود األســـرى. 
شـــيخ  مـــع  التخاطـــب  ـــا 

يلة إلنهاء موضوع األســـرى، 
ـت املشـــكلة أن شـــيخ القبيلة
ي خـــاض عدة معارك اســـتعذب
ـــلوب العســـكري فقـــّرر أن مينح

ـــه رتبة عقيد. وكان يرّقي نفســـه بني 
ح مي ن رر ري روب

ني واحلني، حتى وصل إلى رتبة لواء 
 الوقت الذي بدأت فيه جلنة الســـالم 
رسة أعمالها. أرسلنا رسالة إلى شيخ 
يلة وكانت معنونة إلى الشـــيخ فالن، 
ن الشـــيخ أصر على رفض الرسالة ما 

كن موّجهة إلى اللواء فالن“.
ويضيف ”اتفقت مع رئيسي أن

مة اإلنسانية التي نحن بصددها 
ح لنا تسمية الشيخ بأّي رتبة

ي

كرية يختارها. إال أن الفريق
قيقي (املصري) محمد فريد
إنسانا ض بإصرار أن مينح
ري ري) ) ي ي

دخل الكلية احلربية لقب 
. بعد جهد جهيد متّكن 
ب ربي ي

لله السديري من
عه أن الغاية 

الوسيلة  يلة تبرر
فق، بامتعاض
ضح، على توقيع

سالة إلى (اللواء)، 
غة ساخرة يقول القصيبي 

لق ( ا (الل أن خ للتا أذك أن

في بـــالده، املليء بالتناقضات التي 
أورثته اجلنون.

خـــالل  مـــن  القصيبـــي  أراد 
وعبـــر  املجنـــون  البروفيســـور 
وإلباســـه  وعباراتـــه  حركاتـــه 
بســـخرية  يقـــول  أن  االدوار 
يعكس  إنـــه  األلم  يشـــوبها 
ما يدور فـــي كواليس هذه 
ذاك  بـــآالم  ليبوح  البـــالد، 
العربي الذي أضحى ودون 
املجنـــون  ذاك  يـــدري  أن 
احلكيم، وهـــو ال يدري هل 
هو عاقل فـــي دولة املجانني 

أم ماذا؟
احلرية“،  ”شـــقة  روايتـــه
اســـتطاع القصيبـــي أن يبـــرز 
فيها الرمز. ويخرج شـــخصيات 
الرواية من أسمائها، كما استطاع 
أن يخرج شـــقة احلرية مـــن مكانها، 
واألحداث من زوايا أزمتها. فأصبحت 
الشـــخصيات كائنات ال على التعيني، و 
شـــقة احلرية مكانًا لبقعة مـــا ميكنها أن 
و يني ى ي

تأخذ أّي مســـّمى. واألحداث ميكن أن 
تكون في أّي زمان ومكان.

 ورغـــم كل ذلـــك فقد أراد 
من شقة احلرية أن حتمل 
عنوانهـــا؛  مضمـــون 
إنهـــا احلرية التي 
في جـــرت 

مناخاتهـــا 
حرية  األحـــداث، 

لئك اأ له ني طش املت

[ ولي العهد البريطاني األمير تشارلز يستعرض مع القصيبي (الوزير) أحد مشاريع العمل التنموي الذي شغل اهتمام األخير طيلة حياته

القصيبي يصور في كتابه {حياة 

في اإلدارة} املشهد اإلنساني 

والسياسي املعقد في اليمن، 

في قراءة نوعية تتميز بالنظر في 

طبيعة السكان والحياة القبلية 

اليمنية التي تستوجب ممن يريد 

تناول الشأن اليمني مراعاة كثير 

من التفاصيل الهامة والحساسة 

فيه

الواليات املتحدة، ال يجد 

القصيبي أفضل من تعبير {إرم 

ذات العماد} لوصفها بعد أن 

سافر إليها للدارسة، وفي جامعة 

جنوب كاليفورنيا أتم دراسة 

املاجستير في العالقات الدولية، 

قبل أن ينتقل إلى لندن ليحصل 

على الدكتوراه وكان موضوعها 

{حرب اليمن}
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أبناؤه وصلوا إلى مونديال الريو دي جانيرو مشيا على وصاياه

عمو بابا 

شاعر الكرة العراقية وأسطورتها األبدية

} برليــن – تأهـــل املنتخب األوملبـــي العراقي 
لكـــرة القدم إلـــى دورة األلعـــاب األوملبية التي 
ســـتقام بريو دي جانيرو الصيف املقبل، وذلك 
بعـــد فوزه على نظيره القطـــري بهدفني مقابل 
هدف فـــي املباراة التي أقيمـــت بينهما بنادي 
الســـد فـــي مبـــاراة حتديـــد املركزيـــن الثالث 
والرابع ببطولة االحتاد اآلســـيوي بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
وليـــس غريبـــًا أن يكّنـــى منتخـــب عريق 
كاملنتخب العراقي، باســـم شـــخص ويتصدر 
اســـمه صفحـــات الصحـــف مـــع كل إجنـــاز 
أو ”رجال عمو  للمنتخـــب؛ ”أبناء عمو بابـــا“ 
بابا“. فهو الذي وضع بصمته األولى وســـطر 
اســـم العراق دوليًا، كصاحب أول هدف دولي 
سجل باسم املنتخب العراقي األول في سجالت 
الفيفا. وصاحب أول هدف أوملبي عرفه العراق 
في ستينات القرن املاضي. لذلك لم يكن مبالغًا 
أن يكّرم بكتاب حمل عنوان ”عمو بابا شـــاعر 
في بلد اشتهر بكثرة شعرائه.  الكرة العراقية“ 
باملقابـــل كانـــت مقولة عمو بابا الشـــهيرة ”ال 
أســـتطيع العيـــش خـــارج الفضـــاء العراقي“ 

برهانًا صريحًا على وطنية األسطورة.

عمو بابا وامللك وقاسم

ولـــد عمانوئيـــل بابـــا داود فـــي الســـابع 
والعشـــرين من نوفمبر عام 1934. وهو أصغر 
إخوته بعد شـــقيقيه جورج وينان وشـــقيقتيه 
بنول وألبيرت. هناك في احلبانية غرب بغداد، 
نشـــأت موهبة عمو بابا، وقّدر له أن يكون منذ 
البدايـــة بطًال، لكن ليس في كـــرة القدم بل في 
ألعـــاب القوى أيضًا، عندما تـــوج بلقب 400 م 

موانع.
نـــال بطولة الرصافة في كرة املضرب، حني 
لم تكن كرة القـــدم موجودة في قاموس الطفل 
الـــذي أصبح فيمـــا بعد رمزًا للكـــرة العراقية. 
وعندمـــا أصبح فـــي الرابعة عشـــرة من عمره 
بدأت كرة القدم تســـتهويه. ثـــم لفتت موهبته 
نظر املعلق الرياضي العراقي إسماعيل محمد 
الذي شاهده في البطولة املدرسية التي أقيمت 
فـــي الكشـــافة، وكان حينها عمانوئيـــل العبًا 
ضمن صفوف فريق مدرســـته االبتدائية. ليتم 
اختياره بناًء على توصية من إسماعيل محمد 
لينضم إلى التشـــكيلة املشـــاركة فـــي البطولة 
املدرســـية العربية في القاهرة، ومّثل املنتخب 
العراقي أمام املنتخب املصري مبا يقارب الـ45 

دقيقة.
كان إســـماعيل محمـــد متأثـــرًا بالطريقـــة 
الغربية للمعلقني. حينما يختصرون األســـماء 
الطويلة باسم قصير يصبح فيما بعد كاملاركة 
املســـجلة. فاختار له اســـم عمو بابـــا بدًال من 
عمانوئيل بابـــا، وتنبأ له حينهـــا بأن يصبح 

يومًا العبًا مشهورًا.

لعب عمو بابا مع فـــرق القاعدة اإلنكليزية 
في العـــراق، وتلقـــى عرضًا من نـــادي نوتس 
كاونتـــي اإلنكليـــزي لالنضمام إليـــه. وأوفده 
امللـــك فيصل إلى لندن، وعندما حصل االنقالب 
العســـكري علـــى النظام امللكـــي كان عمو بابا 
قريبًا من االنضمـــام لناديي فولهام وليفربول، 
قبل أن تبلغه الســـفارة العراقية رغبة الرئيس 

العراقي اجلديد بعودته إلى العراق.
انتقـــل عمو بابـــا إلى العاصمـــة العراقية 
بغداد لينضم إلـــى فريق احلرس امللكي، ومّثل 
املنتخـــب العســـكري العراقـــي. وتنقـــل خالل 
مواســـم قليلة بني عدة أنديـــة كالقوة اجلوية 
العراقـــي وفريق الكليـــة العســـكرية والنادي 

اآلشوري.
في الســـابع من يناير من العام 1957 سجل 
عمـــو بابا اســـمه في الســـجل الذهبـــي للكرة 
العراقية كأول العب يســـجل هدفًا دوليًا وذلك 
في الدورة الرياضيـــة العربية في بيروت أمام 
املنتخـــب املغربي، وكان ذلك فـــي املباراة التي 
انتهت بالتعادل اإليجابي بثالثة أهداف ملثلها 
وافتتحها عمو بابا. وبعد عامني وحتديدًا في 
التصفيـــات املؤهلة ألوملبياد روما 1960 واصل 
عمو بابا تسجيل األرقام الذهبية عندما سّجل 
أول هدف أوملبي ملنتخب العراق أمام املنتخب 
اللبنانـــي والتي انتهت لصالح العراق بثالثية 
نظيفة. ثم أجبرته اإلصابة على االعتزال مبكرًا 
عام 1966 ليكمل مســـيرته الكروية مدربًا خارج 

املستطيل األخضر وخطوطه البيضاء.
جنح عمـــو بابا في صناعـــة األمجاد التي 
عجز عـــن حتقيقهـــا كالعب، وبدأت مســـيرته 
كمـــدرب مع نادي املواصالت العامة في بغداد. 
ثم تســـلم قيادة دفة تدريـــب املنتخب العراقي 
العســـكري لكرة القدم. وتربـــع معه على عرش 
البطولـــة األكبر ”كأس العالم العســـكري لكرة 
القدم“ في مناسبتني، في العراق 1971 والكويت 

عام 1979.
أّهلتـــه تلـــك اإلجنـــازات ليـــدرب املنتخب 
األوملبـــي العراقي فـــي ثـــالث دورات لأللعاب 
األوملبيـــة ابتـــداًء من 1980، والتـــي أقيمت في 
االحتاد السوفييتي ووصوًال إلى أوملبياد لوس 
أجنلوس 1984 وسول عام 1988. وكان اإلجناز 
األبرز في حقبته األولى قيادة املنتخب العراقي 
للقب كأس اخلليـــج ثالثة مرات (العراق 1979، 
اإلمارات 1982، ســـلطنة عمان 1984). مســـجًال 
الرقـــم القياســـي الـــذي لم يكســـر حتى حلظة 
كتابة الســـطور، كأكثر مدرب نال لقب البطولة 
اخلليجية. إضافـــة إلى ذهبيـــة دورة األلعاب 
اآلســـيوية فـــي الهنـــد 1982، ودورة األلعـــاب 

العربية في املغرب 1985.

بني البعثني العراقي والسوري

ُكـــّرم عمو بابا ووقف إلى جانب العديد من 
امللوك والرؤســـاء في منصات التتويج، ابتداًء 
مـــن امللـــك فيصل الثانـــي امللـــك األول للعراق 
ووصـــوًال إلـــى آخـــر الرؤســـاء العراقيني في 
2009، وكتب له أن يعاني من تســـّلط السياسة 
وحّكامها على الرياضة، يذكر العراقيون جيدًا 
كيف عانى مع املنتخـــب العراقي إبان احلقبة 
التي تأثرت فيها العالقات الســـورية العراقية 
بني حزب البعث العراقي بقيادة رئيس العراق 
آنذاك صدام حســـني والرئيس السوري متزعم 

حزب البعث السوري حافظ األسد.
صادفت تلـــك احلقبة اإلجنـــاز األهم للكرة 
العراقيـــة حـــني تأهـــل أســـود الرافديـــن إلى 
نهائيات املكسيك، وكان ال بّد لهم من اللعب مع 
املنتخب السوري على أرضه، وتفّرغت صحف 
البلدين ووسائل إعالمهما لتحويل امللعب إلى 
ســـاحة معركة. وحتول عمو بابا إلى قائد لواء 
مشاة والعبوه إلى جنود ال إلى العبني يركلون 

الكرة داخل امللعب.
 حينهـــا اســـتقبل املنتخـــب العراقي وزير 
الدفاع السوري األسبق مصطفى طالس كنوع 
من احلرب النفســـية، كما يذكر عمو بابا جيدًا 
عدي صدام حســـني الذي كان ميارس سياســـة 

الترهيـــب عليه كمدرب وعلى العبيه، بإرســـال 
تهديدات مباشـــرة في حال لم يتمكن املنتخب 
العراقـــي مـــن حتقيق الفـــوز في املناســـبات 

اخلارجية.
 كان على عمو بابا استيعاب تلك التهديدات 
وحتويل آثارها الســـلبية إلى طاقـــة إيجابية. 
فكان يتحمل مســـؤولية ما يقدمه العبوه وقيل 
إنه تعرض للضرب على يد مسؤول كبير، قبيل 
إحدى املباريـــات. أخفى ذلك عن العبيه حتى ال 
تؤثر احلادثة على نفســـيتهم قبـــل النزول إلى 
امللعـــب. وعلـــق عمو بابـــا على عالقتـــه بعدي 
صدام حسني بالقول ”لقد كنت أخالفه في كثير 

من األحيان. وكان يستثنيني مع العقاب 
لشعبيتي، لكنه علق راتبي أكثر من 

15 سنة. ولم أكن أستطيع حتى 
ألصل  ســـيارة  شراء 

بهـــا إلـــى مكان 
أنتم  لم  عملي، 

إلى أّي حـــزب، فأنا أعتبـــر العراق 
هو حزبي الوحيد، ســـألني مرة صدام حســـني 
في إحدى لقاءاتنا: ملاذا يشكو منك عدي دائمًا؟ 
فأجبته إنني أنفذ ما ميليه علّي واجبي كعراقي 

فضّمني وانتهى بيننا اللقاء بشكل ودي“.
كان عمو بابا قوّي الشـــخصية ميارس دور 
الضابط علـــى كتيبته الكروية، لـــم يكن يعرف 
احملاباة داخل املســـتطيل األخضر. وكان عكس 
ذلك خارج امللعب، فقد عرفت عنه طيبة قلبه، فال 
يكاد يخلو منزله من الرياضيني الذين جتمعهم 
أحاديث جنون الساحرة املستديرة، ويرون في 
آراء عمـــو بابـــا صكوكًا ال ميكن التشـــكيك في 

صحتها.
مّثـــل عمـــو بابا حالـــة اســـتثنائية بتفوقه 
فكريـــًا ورياضيًا على مســـتوى الزمان واملكان. 
فكان مدربـــًا محترفًا قبل أن يعـــرف االحتراف 
طريقـــه إلى املنطقـــة العربية. لقـــد نافس كبار 
املدربني في املنطقـــة العربية. فكانت أكادمييته 
املتواضعـــة مثـــاًال يحتـــذى به علـــى الرغم من 

ضعف اإلمكانيات.
إرادة عمـــو بابا وطموحاتـــه لم تكن تعرف 
املســـتحيل، فهو الذي طالب دومًا بجعل الكرة 
معشـــوقة األطفـــال، وبناء املالعـــب في كل حّي 
ومدينة وقرية، لتصبح في متناول اجلميع. كان 
يتحدث بحرقة قلب كلما شـــاهد طفًال أو موهبًة 
لم تســـتغل. تفرغ ليبني جيًال رياضيًا يســـتلم 
منه شـــعلة كتلك التي يســـلمها العداء األوملبي 
لينيـــر ويوقـــد األهـــداف الرياضية الســـامية 

واألخالق التي ميزت الرياضة عن سواها.
أحمـــد راضي وشنيشـــيل وعدنـــان درجال 
وكرمي عالوي وســـمير شاكر وآخرون كان عمو 
بابا من رســـم لهم طريقهم نحو التألق ثم سّلم 
الراية أخيرًا جليل أســـياد آسيا يونس محمود 
وقصـــي منير وهوار منال محمد وعلي حســـني 
رحيمة. ما يجمع بني جيل أســـياد آسيا وعمو 
بابـــا أن كليهمـــا وّحـــد قلـــوب العراقيني على 
اختـــالف آرائهـــم. لقـــد رّمم جروحهـــم املمزقة 
واجتمـــع كل أطيـــاف بالد الرافدين على اســـم 
واحـــد، ال ميكن ألحد أن يســـاوم على إجنازاته 
التـــي قدمهـــا للعـــراق. يكفي أن نذكـــر أنه قدم 
للمنتخبات العراقية أكثر من 60 العبًا تخرجوا 

من أكادمييته.

أكاديمية عمو بابا

تزوج عمـــو بابا عام 1960 مـــن ابنة خالته 
جوزفني عزيز، والتي كانت تعمل معلمة. أجنب 
منهـــا ابنه الكبير ســـامي وابنتيـــه مي ومنى. 
وهاجرت عائلته خارج العراق بسبب الظروف 
التي يعيشها. إال أنه أعلنها صراحة ”ال ميكنني 
أن أخـــون أحبائـــي والالعبني الـــذي ينتظرون 
مّني العون. سأبقى هنا وسأموت هنا. وعندما 

أموت أوصيكم أن تدفنوا معي معشوقتي؛ كرة 
القدم“.

 لم تعد أّم سامي التي كان تواقًا النتظارها 
كمـــا كان تواقًا إلجناز جديد مع الكرة العراقية. 
كان يشـــتاق ألســـرته، لكنه عّوض ذلك الشوق 
بحبه ورعايتـــه ألطفال أكادميية عمو بابا التي 
أدارهـــا بتكليـــف من االحتـــاد العراقـــي. وكان 
يرافـــق العبيه بـــأدق تفاصيـــل حياتهم كاألب 
الـــذي يوّجه ابنـــه املراهق. يقســـو عليه حينًا 

ويعطـــف عليـــه أحيانا أخرى. لـــم يرضخ عمو 
بابـــا ملغريـــات العروض الكبيـــرة التي وصلته 
من أســـتراليا والســـويد وفرنســـا والعديد من 
الدول األوروبية، وقرر البقاء وصناعة األمجاد. 
كانت الكرة بالنســـبة إليه كل شيء. فهو املتيم 
الذي لـــم يعد يرى من نعيم احلياة ســـوى كرة 
بالســـتيكية مليئة بالهواء كاألوكســـجني الذي 
يتنّفســـه وينقطع بني فترة وأخـــرى مع تدهور 

حالته الصحية.
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الترهيـــب عليه كمدرب وعلى العبيه، بإرســـال
تهديدات مباشـــرة في حال لم يتمكن املنتخب
العراقـــي مـــن حتقيق الفـــوز في املناســـبات

اخلارجية.
 كان على عمو بابا استيعاب تلك التهديدات 
وحتويل آثارها الســـلبية إلى طاقـــة إيجابية. 
فكان يتحمل مســـؤولية ما يقدمه العبوه وقيل 
على يد مسؤول كبير، قبيل  إنه تعرض للضرب
إحدى املباريـــات. أخفى ذلك عن العبيه حتى ال 
تؤثر احلادثة على نفســـيتهم قبـــل النزول إلى 
امللعـــب. وعلـــق عمو بابـــا على عالقتـــه بعدي
صدام حسني بالقول ”لقد كنت أخالفه في كثير 

من األحيان. وكان يستثنيني مع العقاب 
لشعبيتي، لكنه علق راتبي أكثر من
15 سنة. ولم أكن أستطيع حتى

ألصل  ســـيارة  شراء 
بهـــا إلـــى مكان 
أنتم لم  عملي، 

إلى أّي حـــزب، فأنا أعتبـــر العراق
هو حزبي الوحيد، ســـألني مرة صدام حســـني 
دائما؟ عدي منك يشكو ملاذا لقاءاتنا: إحدى ف
ني م ر ي ي و زبي نيو

كرة ؛ معشوقت مع تدفنوا أن أوصيكم عموأموت يرضخ م ل أخرى أحيانا ه علي ف ويعط

عمو بابا العب معروف في 

ذاكرة فرق القاعدة اإلنكليزية 

في العراق. تلقى عرضًا من 

نادي نوتس كاونتي اإلنكليزي 

لالنضمام إليه فأوفده امللك 

فيصل إلى لندن. وعندما حصل 

االنقالب العسكري على النظام 

امللكي كان عمو بابا قريبا 

من االنضمام لناديي فولهام 

وليفربول

 املعلق الرياضي العراقي 

الشهير إسماعيل محمد 

إسماعيل كان متأثرا بالطريقة 

الغربية للمعلقني الذين 

يختصرون األسماء الطويلة 

لالعبني باسم قصير يصبح فيما 

بعد كاملاركة املسجلة. فاختار 

لعمانوئيل بابا داود اسم {عمو 

بابا} وتنبأ له حينها بأن يصبح 

يوما العبا مشهورا

[ المنتخب األولمبي العراقي لكرة القدم يحتفل بتأهله إلى دورة األلعاب األولمبية التي ستقام بريو دي جانيرو 
الصيف المقبل، وذلك بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف.

}  بـــدأت حالة عمو بابا الصحية تســـوء 
مطلع األلفيـــة الثانية. أخذت تقســـو عليه 
اآلالم، ولم تأبه بحال العجوز الذي لم ميلك 
مـــن تكاليف العالج ســـوى القليـــل؛ منزل 
صغيـــر يؤويه كان كل مـــا ميلك، باع منزله 
وتوّجـــه للعالج فـــي األردن، وصـــدر حكم 
األطبـــاء بضـــرورة اســـتئصال أصابع من 

قدمه الذهبية.
عـــاد إلى العـــراق وكان يعلـــم أن أيامه 
تتناقص وأنه بات في خريف العمر، تكاثرت 
عليه األمراض ولم تعد ركبتاه تقويان على 
حملـــه إلى ملعب الشـــعب الذي يـــرى فيه 
جنته الدنيوية. وفي السابع والعشرين من 
شـــهر مايو عام 2009، استســـلم األسطورة 
العراقية أمام األمراض التي غزت جســـده. 
وأعلـــن اخلبر الذي فجع العراقيني ”شـــيخ 
املدربني في ذمة الله“ عن عمر ناهز 75 عامًا 

في دهوك شمال العراق.
نّفـــذ محبوه مـــا أوصى به، بـــأن يدفن 
في ملعب الشـــعب مـــع كـــرة وضعها أحد 
أطفـــال أكادمييته حتـــى ال تفارقه صيحات 
اجلماهيـــر وأصوات أقـــدام الالعبني وهي 
تركل الكرة في ملعب الشـــعب، ذلك اإليقاع 
الـــذي يعتبـــره عمو بابا كاملوســـيقى التي 

تطربه ويهوى سماعها في كل األوقات.
أقيم لـــه ضريٌح ومتحـــٌف هناك بجوار 
ملعب الشـــعب، ومنح عام 2000 لقب شـــيخ 
املدربـــني العراقيـــني، بعد أن قـــاد املنتخب 
العراقي في 158 مباراة. وهو رقم قياســـي 
لم يكســـره مدرب عراقي حتى اآلن، وكرمه 
الصحفي العراقي هشـــام الســـلمان بكتاب 
يوثق سيرته حمل عنوان ”عمو بابا شاعر 
الكـــرة العراقيـــة“، الذي صدر بعـــد وفاته 

بثالث سنوات.

ضريح وكتاب لشيخ المدربين



} لندن - ُقّدر له أن يكون رســـاما بالرغم من 
أنه فعل أحيانا ما ال ينسجم مع ذلك القدر.

مرة حـــني درس إدارة األعمـــال ومرة أخرى 
حني اســـتجاب ملوهبتـــه فـــي الكتابة فكتب 
النقد الفني والقصة القصيرة لسنوات وكان 
موهوبا مبا يكفي لالستمرار في تلك الطريق 

التي اكتشف أنها ال تقود إليه.

صنيع تحوالته األسلوبية

”مقامات جســــد“ وهــــو عنــــوان معرضه 
األخير فــــي قاعة نبض بعمــــان. هو خالصة 
خلمس وثالثني سنة قضاها رساما محترفا، 
ال ميــــر عليــــه يــــوم من غيــــر أن متســــك يده 
بالفرشــــاة ليستحضر كائناته من املقيمة في 

خفائها لتمأل سطوح لوحاته ببهجتها.
رسام متعوي، ال يضع ملسة على مكان ما 
من لوحته إال بعد أن يســــمع وقعها في قلبه 

قبل أن تلمع عيناه بإيقاعها.
أشــــكاله ال تكتســــب عاطفتهــــا مــــن فعل 

الرسم بل حتضر مكللة بالعاطفة.
محترفــــه في عمان، املدينة التي رســــمها 
بشــــغف العاشق، هو اآلخر بيت أول، بالرغم 
من أنه رّب أســــرة مثالي يحرص على تأثيث 
حياته األســــرية بدفء مشاعره وحنانه الذي 

يغمر به أصدقاءه من جهة وفائه.
قضيتــــه الرســــم وهو الفلســــطيني الذي 
يدرك ما يعنيه غياب اجلمال من قسوة. وهو 
ما دفعه إلى أن يتحرر من الوصفات اجلاهزة 
التــــي تقيده باملاضــــي. فكرته عما ســــيفعله 

تشده بعيدا عما فعله في أوقات سابقة.

ربح نفسه حني اختار الرسم

منـــذ ربع قرن، وهو عمـــر صداقتنا وهو 
يعمـــل بـــدأب على تطويـــر أدواتـــه التقنية 
وقبلها طريقته في التفكير في الرسم، من غير 
أن يخشى االنزالق خارج أسلوبه الشخصي 
الذي كان يتشكل بليونة وانسيابية من غير 

أن يتخذ طابعا صلبا.

محمـــد اجلالـــوس هو صانـــع حتوالته 
األسلوبية وصنيعها.

ولد الرســـام األردني-الفلسطيني محمد 
اجلالـــوس عـــام 1960 في مخيـــم الوحدات 
بعمـــان. في تلـــك البيئـــة كان التعليم يتخذ 
طابـــع النضال من أجل تأكيد الوجود. وهي 
الفكـــرة التـــي غـــّذت اجلالوس طفـــال بقوة 
اإلرادة والرغبـــة في التميز. في ســـن مبّكرة 
اكتشف الرســـم ومن خالله العالم مرسوما، 
غيـــر أنه حني وصل إلى الســـن التي تؤهله 
لدخول اجلامعة، قرر أن يدرس إدارة األعمال 
مـــن غيـــر أن يغمـــض عينيه عـــن حلمه في 
دراســـة الرســـم، وهو ما دفعه إلى أن يكون 
طالبـــا مزدوجا. وهـــو ما كـــّرس لديه فكرة 

اإلرادة احلية من خالل مقاومة الواقع.
كان يـــدرس إدارة األعمال فـــي اجلامعة 
والرسم في معهد الفنون اجلميلة في الوقت 
نفسه. كان لديه صباح ومساء ال يتشابهان. 
حنّو اجلالوس على نفســـه وعلـــى موهبته 
وهو  دفعه إلـــى الكتابـــة. ”ذاكـــرة رصيف“ 
كتابـــه القصصي األول أّهلـــه للفوز بجائزة 
رابطة الكتاب األردنيني ألدب الشباب وحني 
انتمى إلى تلك الرابطة وهو في سن التاسعة 
عشـــرة كان أصغر أعضائها. في تلك املرحلة 
أغوته الكتابة فكان ينشـــر مقاالته وقصصه 
و“الرأي“.  في صحيفتـــي ”صوت الشـــعب“ 
غيـــر أن فكرة أن يكون رســـاما كانت تعذبه. 
بالنســـبة إليه وهو مـــا أكدتـــه جتربته في 

املراحل الالحقة يعني حياة كاملة.
عـــام 1987 اتخذ القرار الـــذي صنع منه 
رســـاما. لقد قرر أن يهجر الكتابة مستسلما 
بـــكل قواه الروحية وطاقة جســـده للرســـم. 
أخلـــص اجلالوس إلى قـــراره بتحّد واضح 
ملوهبتـــه في الكتابة فـــكان يكتب من غير أن 

ينشر.
مـــارس تلـــك اللعبة من أجـــل أن يخترق 
املشهد الثقافي بشخصية الرسام التي أدرك 
أنها تتطابق مع إرادته الداخلية. الرّسام هو 
َمـــن ميثله حقًا وليس الكاتـــب. وإذا ما كان 
اجلالوس قد ربـــح الرهان ثقافيا، حني صار 
اجلميع يشـــير إليه باعتباره رساما فإنه في 

الوقت نفسه كان قد ربح نفسه.
حـــني التقيت اجلالـــوس أول مـــرة عام 
1992 (حدث ذلك في تونس، في بلدة صغيرة 

اسمها احملرس) كان رّساما خالصا.
بالرغم من أنه انتخب ذات ســـنة رئيسا 
لرابطـــة التشـــكيليني األردنيني فإن شـــغفه 

بالفـــن كان يقف بينه وبني االســـتغراق في 
عمـــل إداري. مـــارس تدريـــس الرســـم فـــي 
املدارس في مرحلة من حياته غير أن ذلك لم 
مينعه من الذهاب يوميا إلى مرســـمه، هناك 

حيث كانت حياة غاصة باجلمال تنتظره.

الكائن الذي يؤمن بالحدس

رمبـــا تؤهلنـــي صداقتنـــا للحديث عنه 
بطريقـــة مختلفـــة قـــد تكـــون محرجـــة له. 
فاجلالـــوس الـــذي عرفتـــه يقّدم الفـــن على 
احلياة. يلهمه اجلمال الذي يســـتدرجه إلى 
لوحاته أكثر ممـــا يغريه اجلمال في الواقع. 
هو كائن ُخلق من أجل الرسم. هناك يقيم كل 

شيء. كل شيء يعرفه وكل شيء ال يعرفه.
الرســـم هو خالصته ويومياتـــه وإيقاع 
خطواته وفكرته عـــن العالم وقيامته. ما من 
شيء له قيمة يقع خارج الرسم. الرجل الذي 
أفخر بصداقته كان يفكر بعينيه اللتني خلقتا 
المعتني فكنت أظنـــه يبكي حني يحتضنني. 
ال يرســـم اجلالوس ألنه يريد أن يرسم وهو 
رسام محترف، بل يرسم مدفوعا بقوة الرسم 
التي ال ميلك الرســـام ســـوى أن يخضع لها. 
ميكنـــه أن يقنعنا أن مـــا يظهر من أنوثة في 
لوحاته هو أكبر مما نعثر عليه من أنوثة في 
النســـاء. وهو ما يؤكد أن هـــذا الفنان الذي 
وجد في الرسم خالصه الوجودي قد عثر في 
الرســـم على ضالته اجلماليـــة التي لم يعثر 
عليها في احلياة. صار الرســـم بالنسبة إليه 
مبثابـــة حياة بديلة. لهـــذا ميكنني القول إن 
اجلالـــوس كان محظوظا حني أهـــداه القدر 
زوجـــة قـــادرة علـــى أن تتعامل مـــع احلياة 
مبقاييس واقعية. لوالها لتسامى اجلالوس 
عابـــرا احلدود التي تفصـــل بينه وبني عالم 
كائناته غير املرئـــي. لكان هو اآلخر كائنا ال 

ُيرى إال من خالل احلدس.

أال يكفي أن يكون الجالوس هو الرسام

في حقيقة دوره التاريخي فإن اجلالوس 
لعـــب دورا مهما في انفتاح الرســـم األردني 
على أساليب الرسم في العالم العربي. هناك 
رسامون أردنيون ســـبقوه كانوا قد تعّلموا 
الرســـم في أوروبا، غير أن صلتهم بالرســـم 
العربـــي كانت مقطوعة. كان اجلالوس رائدا 
في االنفتاح على ما يجري في العالم العربي 
من حتّوالت فنية. رمبا لعب مزاجه السياسي 
دورا مهما في ذلك. ميول اجلالوس القومية 
أعانتـــه على اخلروج مـــن ثيابـــه األردنية. 
كانت رســـومه ملشاهد مســـتعارة من الواقع 
األردنـــي نوعـــا مـــن الذكرى التـــي رغب في 

توثيقها غنائيا، غير أن عينه الداخلية كانت 
تقـــع على الرســـم العربي فـــي أعلى مراحل 
نضوجـــه. لقد جنح اجلالـــوس في أن يكون 
رســـاما عربيا، غير أنه فـــي حقيقة ما فعله 
كان يخطط أن يكون رساما من غير أن تلحق 
به هوية بعيـنها. أال يكفي أن يـكون الرسـام 

جـالوسا؟
وهو عنوان معرضه  في ”مقامات جسد“ 
األخير ســـيكون علينا أن نقـــف أمام االنوثة 
باعتبارها وطنا. لغـــة اجلالوس ميكنها أن 
جترحنا وتشفينا في الوقت نفسه. فنساؤه، 
وهّن اختراع شـــخصي، ينتمني إلى الرســـم 
أكثر مـــن انتمائهـــن إلى احليـــاة. يضعهن 
الرســـام في املـــكان الذي يكـــون فيه احللم 
بهن نوعا مـــن التفكير في احليـــاة. يخترع 
الرســـام نساء حاملات. حني يراهن املرء يرى 
مـــن خاللهـــن صورته التي حتلم في نســـاء 

أخريات.
مفهوم املـــرأة املطلقة هو ما يســـتجيب 
تبناهـــا  التـــي  اخلالـــص  الرســـم  لفكـــرة 

اجلالوس. ما لم يقله اجلسد مباشرة تقوله 
الرســـوم وهي تعيـــد اختراع ذلك اجلســـد. 
اجلالوس يكتب يومياته من خالل اجلســـد 

وهو ال يعرف سوى أن يرسمه كما تخيله.

وجوه
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حين ينتصر الفن على الواقع

محمد الجالوس

رسام حياة خيالية هي فكرته عن الرسم

فاروق يوسف
كاتب من العراق

هو صانـــع حتوالته

ي-الفلسطيني محمد
في مخيـــم الوحدات
ــة كان التعليم يتخذ 
تأكيد الوجود. وهي 
جلالوس طفـــال بقوة
ي و وجو ي

ميز. في ســـن مبّكرة
و ب و وجل

الله العالم مرسوما،
ى الســـن التي تؤهله
يدرس إدارة األعمال
عينيه عـــن حلمه في
ما دفعه إلى أن يكون
ما كـــّرس لديه فكرة

مقاومة الواقع.
ألعمال فـــي اجلامعة
ن اجلميلة في الوقت
ومساء ال يتشابهان.
ســـه وعلـــى موهبته
وهو اكـــرة رصيف“
أّهلـــه للفوز بجائزة
 ألدب الشباب وحني
وهو في سن التاسعة
ائها. في تلك املرحلة
ـــر مقاالته وقصصه
و“الرأي“ عب“ الش

قضيته الرسم وهو الفلسطيني 

الذي يدرك ما يعنيه غياب 

الجمال من قسوة. أمر دفع 

الجالوس إلى أن يتحرر من 

الوصفات الجاهزة التي تقيده 

باملاضي. فكرته عما سيفعله 

تشده بعيدا عما فعله في أوقات 

سابقة 

مفهوم املرأة املطلقة يستجيب 

لفكرة الرسم الخالص التي تبناها 

الجالوس. ما لم يقله الجسد 

مباشرة تقوله الرسوم وهي تعيد 

اختراع ذلك الجسد. الجالوس 

يكتب يومياته من خالل الجسد 

وهو ال يعرف سوى أن يرسمه 

كما تخيله

مساره التاريخي يؤكد أن الجالوس 

لعب دورا مهما في انفتاح الرسم 

األردني على أساليب الرسم في 

العالم العربي. هناك رسامون 

أردنيون ســـبقوه كانوا قد تعلموا 

الرسم في أوروبا، غير أن صلتهم 

بالرسم العربي كانت مقطوعة



} ”عشـــرة أيام هزت العالـــم“. بأربع كلمات 
اختطـــف الصحافـــي األميركـــي جـــون ريد 
أبصارنا نحن الشـــباب، لنقرأ في السبعينات 
والثمانينـــات يوميـــات أميركيـــة عـــن األيام 
العشـــرة األولى من عمر الثورة االشـــتراكية 
الروســـية التـــي اندلعت فـــي أكتوبـــر 1917 
واحتلـــت مكانها في صفحـــات التاريخ تحت 
عنوان كتـــب دائما باألحمـــر العريض ”ثورة 
أكتوبـــر“. يعتبـــر هـــذا الكتـــاب اليـــوم من 

كالسيكيات ما يسّمى باألدب الثوري.
األصل في هـــذه االســـتعادة لكتاب جون 
ريد، هـــو عدد األيام التي بـــدا معها أن ثورة 
كبرى قد وقعت وها هي تنتصر. يوميات ريد 
تجعلنا نقف على ذلـــك  اليقين المبكر من أن 
هذه الثورة ستغير وجه العالم. فهي كما أراد 
لها منظروها الثورة التي اهتدت بأفكار كارل 
ماركس لبناء نظام جديد ينهي الرأســـمالية، 
ويقيـــم نموذجا بديال أكثر عدالة وإنســـانية. 
التاريـــخ في مـــا بعد قال كلمـــات أخرى؟ فما 
أن انقشـــع رماد الحرب العالمية الثانية التي 
طحنت رحاها 56 مليون قتيل حتى تبين للعالم 
أن نموذجين من الرأســـمالية باتا يتقاسمان 
مجتمعات الكرة األرضية: الرأسمالية الحرة 
ممثلة بالغرب والمجتمعات الدائرة في فلكه. 
ورأسمالية الدولة ممثلة باالتحاد السوفييتي 
والصيـــن والـــدول الدائـــرة في فلكهمـــا. أما 
الحلم الطوبـــاوي للنخب العالميـــة الهائمة 
وراء فكـــرة العدالة القصـــوى، فقد تحول إلى 
كابـــوس أســـود مديـــد، أفضل مـــن عبر عنه 

جورج أورويل في كتابه المفزع ”1984“.

جذوة تونسية 

بالمقابل وقعت الثورات العربية بدءا من 
نهاية السنة 2010، عندما أحرق الشاب محمد 
البوعزيزي نفسه، وأحرق مع جسده النحيل 
ستارة المســـرح العربي، لتدور األحداث منذ 
ذلك اليوم على مسرح من دون ستارة. فصول 
متعاقبـــة وأيام بال عدد، من تونس إلى مصر 
إلى ليبيا وســـوريا، فاليمن. وقائع دامية في 
أيام وأســـابيع وشهور فســـنوات، والحريق 
الذي أشعله البوعزيزي بجسده الفقير أشعل 
المشرق العربي كله، وخلخل بنية االستبداد، 
ثقافة وسياســـة واجتماعًا. لم يكن رد البنية 
القروســـطية المتســـلطة علـــى المجتمعـــات 
عقالنيا، وال متهاونا، فجرى الدم في الشوارع 
أنهـــارًا. وعندما لـــم تهدأ ثائـــرة الناس ولم 
يتراجعـــوا عـــن نهضتهم لمغـــادرة الماضي 
وطلب المســـتقبل، لـــم يعد أمـــام كهنة كهف 
االســـتبداد الشـــرقي إال أن يفتحوا صندوق 
العجائـــب ويطلقوا مـــا فيه فـــإذا بها حيات 
وعقـــارب ووحوش مفزعـــة خرجت من جوف 
الظـــالم وراحت تلتهـــم األخضـــر واليابس، 
وشـــعار من أطلقها نحـــن أو ال أحد. ما يزال 
القاموس العربي عاجزا عن إيجاد مســـميات 
للوقائـــع الالمعقولة لما جـــرى ويجري. لهذا 
على أنه الظالم بال شـــك يريد أن يستعيد إلى 

كهوفه ضحاياه الهاربين إلى النور.
ولكن من أين يأتـــي الضوء؟ وكيف يمكن 

لطالبي الخالص أن يفوزوا به؟
نطرح هذا السؤال ونحن نرقب كيف 

تحول ما َرِغَب العرب أن يطلقوا عليه اسم 
”الربيع� إلى أزهار دامية، وما 

اغتبطوا لوالدته في زمانهم 
وبمشاركتهم من حراك 
اجتماعي سلمي ألجل 

الخالص من طغيان 
القرون الوسطى، إلى 

همجية ما بعد حداثية 
عابرة للجغرافيات 

وهازئة بالحدود، ألغت 
التجمعات السلمية 

لصالح الحواجز 
المسلحة، ونصبت ميزان 
عدالتها في ساحات قطع 

الرؤوس.

وقعت ثورة أكتوبر في العشـــرية الثانية 
من القرن العشرين، ووقعت الثورات العربية 
في أوائل العشـــرية الثانية من القرن التالي 
عليـــه، وبيـــن الموعديـــن قرن مـــن الثورات 
المتعاقبـــة لعـــل أبلغها وأكثرهـــا تأثيرا في 
ثقافة العالم هي الثورة الطالبية الفرنســـية، 
وأســـوأها إطالقا هو االنقالب الخميني على 
الثورة الشـــعبية اإليرانية، والذي سرعان ما 
أحدثـــت نتائجـــه الكارثية شـــرخا عميقا في 
جسد العالم العربي، وتسبب للعالم بحروب 
عربية إيرانية وعربيـــة عربية لم تتوقف إلى 
اليـــوم، وامتـــد تأثيرها الكارثي إلى جســـد 
الثـــورات العربيـــة ففتـــك بهـــا، وحّولها عن 
مســـاراتها التـــي كادت تكـــون طبيعية، وأن 

تساهم في أنظمة حكم مجتمعات طبيعية.

أيام وأيام 

بيـــن أيام جـــون ريد العشـــرة التي هزت 
العالم، واألصح قســـمته إلـــى عالمين، وأيام 
العـــرب التي لـــم تهّز أحـــدًا ســـوى العرب، 
فطالـــت وصارت ســـنوات، قرن مـــن األفكار 
واأليديولوجيـــات واألوهـــام التـــي لـــم يكن 
للعرب نصيب حقيقي ال في إنتاجها وال حتى 

في استهالكها.
لـــم يختبـــر المثقفون العـــرب ال قدراتهم 
العلميـــة، وال قدراتهـــم الفكرية. اســـتهلكوا 
بشـــكل رديء منجـــزات العلـــم، وجّلهـــا كان 
واأليديولوجيات  األفـــكار  واعتنقـــوا  غربيًا، 
كأديـــان نهائية مطلقة القـــدرات، وهذه أيضًا 
هّب بها على الشـــرق هـــواء غربي. ظن عرب 
القرن العشرين أنفسهم عربًا، وكان كل شيء 
فيهم غربيًا، إال عداؤهم األيديولوجي للغرب 
وكان صادرًا عن غريزة لقحتها أيديولوجيات 
شائهة لم ينقصها التشوف العنصري الفارغ، 
جمعت نفسها من كل واد عصا. وطوال الوقت 
كانت المجتمعات متروكة لقسوة الضرورات 
ورحمـــة المصادفات، فبنـــت ثقافتها من إرث 
سائب ومتناقل في المشافهات اليومية ومن 
تجـــارب يوميـــة أثمرت نتائجهـــا حكمة هنا 
وعبرة هنـــاك. في ظل مجتمع أبوّي شـــرقي 
خرج للتّو من شرواله العثماني، وراح يتلمس 
الطريق إلى صورته العربية، لتصدمه األبوية 
االســـتعمارية الغربية، وال تلبث متغيرات ما 
بعـــد االنتداب أن تتركه مكشـــوفا ومضطربا 
وحائـــرًا أيـــن يتجـــه وكيف يتجـــه، من دون 
قـــّراء مخلصين من بيـــن المثقفين للتجارب 
المجتمعيـــة، يضيئون الطريـــق، فـ“ينّبهون 
النـــاس ويرفعـــون االلتباس�، والســـبب أن 
هـــؤالء (النخبـــة الحداثية) غالبا مـــا كانوا 
ينضجون في قدور الفكر الغربي، أو ينامون 
في عســـل الكالم االشـــتراكي، فـــي وقت بات 
العربي معه أقـــرب إلى أن يعتقد مع من أراد 
لـــه أن يعتقـــد أن كل ما يأتي مـــن الغرب هو 
شـــر مطلق، وكل ما يمكن أن ينتجه المعسكر 
االشـــتراكي هو اإللحاد. وليـــس لكم والله إال 
حظيرة االستبداد الشـــرقي، ما دمت الراعي 
وما دمتـــم القطيع. فأنتم رعيتـــي. وما دمت 
األب واألخ األكبـــر. والواقع أن هذه الصيغة 
البهيميـــة مـــن االســـتبداد والتـــي اشـــتّقت 

الفرد  أنانيـــة  مـــن  نفســـها 

وجشعه في الرأســـمالية، وخضوع الجموع 
في االشـــتراكية. واســـتهلكت نصف قرن من 
البشـــر، قامت على فكرة ســـحيقة القدم تفيد 
بإلغـــاء الفرد ودفنه في المجموع انطالقا من 
فكرة التضحية بالواحد ألجل الكل، ثم تدوير 
الفكرة نفســـها، بدفـــن الكل في ظـــل الواحد 
األحد وهو الحاكم المطلق بصورته العمالقة 

التي تزّين ساحة المدينة.
وعبر نصف قرن من تحويل اإلنســـان إلى 
بهيمة، ودفن العقل فـــي الغريزة، وفرم الفرد 
في مفرمـــة المجمـــوع وإنجـــاب الرعاع من 
األرحـــام المبتهجة بطلعـــة األخ األكبر، وقتل 
الجمال في األرحام، بات في وســـع هذا الظل 
االنقالبـــي لإلله على األرض أن يقول لمثقفيه 
ورعاعه المتكاثرين وقد تقاطروا من كل شـــق 
في الجدار العربي معتصمين بحبل الخوف: 
أنا ربكم األعلى، وأنا حاميكم من االســـتعمار 
والرجعيـــة وكذلـــك من األكثريـــة التي طالما 
كنتـــم أقليتهـــا مهيضـــة الجناح، لـــو غفلُت 
عنها لحظة النقّضت عليكم وســـلبتكم كل ما 

جنيتموه بفضلي، وبات لكم.

مثقفو املتاهة 

الحقا ســـيجري اســـتثمار هـــذه الثقافة 
المبنيـــة على ”تخويـــف“ األقلّية من األكثرية 
وتحريضهـــا عليها، لتخريـــج دفعات جديدة 
متالحقـــة مـــن أبنـــاء األريـــاف والهوامـــش 
ليكونـــوا الرعاع األكثر انحطاطا ووحشـــية 
مـــن كّل ما عرفته حـــركات االنهيار األخالقي 
في المجتمعات المستلبة والمأزومة، واألداة 

العمياء في يد المستبد.

إنها بال شك الصورة األكثر جالء للنكوص 
اإلنساني من شمس العقل إلى ظالم الغريزة.

خـــالل نصف قـــرن من التيـــه العربي في 
صحراء الهزيمـــة والتعملـــق وّزع المثقفون 
العرب أنفســـهم، ومعهـــا أمزجتهم المتعالية 
على أهلهـــم المتروكين ألنيـــاب الديكتاتور، 
على شّتى المتاهات: متاهة الصراع الفكاهي 
مع إســـرائيل، متاهة الصداقـــة الحمقاء مع 
اإليرانيين، متاهة الحداثة اللغوية والتخلف 
العلمـــي، وغيرهـــا مـــن المتاهـــات، في ظل 
ديكتاتـــورات قوميين عرب رفعوا شـــعارات 
وحدة األمة وحريتها وكرامتها، ومشـــوا في 
طريق آخـــر، إلـــى أن وصل األمـــر ببعضهم 
أن تصـــرف كمحتل غاز يؤثـــر تحطيم البالد 
وتشـــريد أهلها والقضاء على كل حياة فيها، 
علـــى أن يســـلِّم لهؤالء بحقهم فـــي االختيار. 
وشـــعاره الذي ال يحاسبه عليه أحد: أحكمكم 

أو أقتلكم. أنا أو ال أحد.
إنـــه الفرد المســـخ المتعملـــق، وقد مّكنه 
اســـتقواؤه بالغزاة الخارجيين أن يتّوج على 

شعبه غازيًا.
فـــي الحكمـــة اآلســـيوية، الهادئ ســـيد 
المضطرب. وال تقدم للعرب ما لم يتوقفوا عن 
االضطراب أمام المحن والخصوم والمهمات 
التاريخيـــة. ولكـــن كيف يمكن لهـــم هذا وهم 
شعوب ما عتمت منفعلة بوقائع عصرها أكثر 
منها شـــعوبا فاعلة. وأّمة باتت على يأس من 
عروتها الوثقى، وعلى شـــّك حتى في هويتها 

وثقافتها؟
تلـــك هـــي الصـــورة، اآلن، بعـــد خمـــس 
سنوات من أعمال األمل واليأس، وبعد قوافل 
الضحايا ومعهم جيوش من مجرمي الغريزة 
العميـــاء الذيـــن ولدتهـــم ثقافة االســـتبداد، 
وأقامت منهم ســـدًا منيعا بين كهوف الظالم، 
وأرض النـــور، لتؤخر األجيـــال الجديدة عن 
تحقيـــق أشـــواقها فـــي الخالص مـــن قيود 
وعثـــرات المجتمـــع األبوي، وبنـــاء مجتمع 

الذات في تعددها واختالفها.
ما العمل إذن، بعد خمس سنوات عاصفة 
ودامية، تعرضت خاللها الجغرافيات العربية 
لزالزل وبراكيـــن داخلية، وغـــزوات من قوى 
إقليمية في الخارج استهدت إسقاط المشروع 
العربـــي، الـــذي طالما قامت ألجلـــه الثورات 
وكانـــت جزءا من ثقافته المنتجة لهويته منذ 
ثورة ذي قار وحتـــى الثورة العربية الكبرى، 
مرورًا بعشـــرات الثورات. فهل نحن في طور 
جديد يقتضي العودة إلى الســـؤال األصلي، 
الذي طالما تجنبنا طرحه، عن مفهوم الثورة، 
ومعانيها ودالالتهـــا، في الثقافة العربية وما 
إذا كانت فكـــرة التغيير غريبـــة على العرب، 
أم أنهـــا جزء طبيعي من حـــراك المجتمعات 
وثقافاتهـــم عبـــر التاريـــخ، ومـــا من ســـبب 
جوهـــري يجعـــل مجتمعات العرب تشـــّذ عن 

هذه القاعدة.

ولكن ما العمل

وبتدقيـــق أكبر، فـــإن العرب، منـــذ ثورة 
اإلســـالم قّســـموا أنفســـهم علـــى مفهومين 
للثـــورة، األول يعتبرها تجديـــدا وإصالحا، 
والثاني يعتبرها مجرد خـــروج على الحاكم 
واإلجماع واالســـتقرار. وهذا االنقسام يشمل 
إلـــى اليوم الناس والنخب معـــا. لكن النخب 
وحدها تتحمل مســـؤوليته. حتى إن أمثولة 
الحسين بن علي (ثورة أو خروج) هي مسألة 
ثقافيـــة تاريخية لم يجر حّلها حتى اليوم في 

الوعي العام.
أخيـــرا ال بـــد من القول إن اســـتمرار هذا 
اإلشـــكال الثقافـــي التاريخـــي حتـــى لحظة 
”الربيـــع العربي“، كان وما يـــزال في أصل ما 
وقع من تشـــققات في جســـد الحراك الفكري 
العربـــي. والهـــدف من طـــرح هذا الســـؤال، 
هنـــا، هو ما نـــراه من ضرورة إعـــادة مفهوم 
الثورة إلـــى جذره الثقافي مـــن باب الحاجة 
إلى خـــوض عمليـــة فكرية تاريخيـــة جديدة 
تفـــكك هذا المفهـــوم وتعيد بنـــاءه في الفكر 

واالجتماع العربيين.
الثورة ألجل المســــتقبل استحقاق حتمي 
في تاريخ المجتمعات، وإعادة النظر المطلوبة 
عربيا للخروج من المــــأزق الحضاري، تحتم 
علينــــا القول بأن ال ثــــورة صناعية، وال ثورة 
تنموية، وال ثورة علمية، وال ثورة اقتصادية، 
وال حقوقية، مــــن دون أن يمتلك العرب أفرادا 
وجماعــــات حريتهم وإرادتهم عن طريق ثورة 
فكرية شاملة تطال كل مكونات الوعي العربي 
المعاصر. وهذا يحتم علينا نحن العرب أن 
نتوقــــف عن الخوف من مفــــردة الثورة، 
واالنتقــــال بها من حيــــز التحريم في 
قاموسنا الذهني إلى حيز 

التفكير.
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وعقـــارب ووحوش مفزعـــة خرجت من جوف
الظـــالم وراحت تلتهـــم األخضـــر واليابس،
وشـــعار من أطلقها نحـــن أو ال أحد. ما يزال
القاموس العربي عاجزا عن إيجاد مســـميات
للوقائـــع الالمعقولة لما جـــرى ويجري. لهذا
بال شـــك يريد أن يستعيد إلى على أنه الظالم

كهوفه ضحاياه الهاربين إلى النور.
ولكن من أين يأتـــي الضوء؟ وكيف يمكن

لطالبي الخالص أن يفوزوا به؟
نطرح هذا السؤال ونحن نرقب كيف 

تحول ما َرِغَب العرب أن يطلقوا عليه اسم 
”الربيع� إلى أزهار دامية، وما
اغتبطوا لوالدته في زمانهم
وبمشاركتهم من حراك
اجتماعي سلمي ألجل 

الخالص من طغيان 
القرون الوسطى، إلى
همجية ما بعد حداثية

عابرة للجغرافيات 
وهازئة بالحدود، ألغت 

التجمعات السلمية 
لصالح الحواجز

المسلحة، ونصبت ميزان
عدالتها في ساحات قطع 

الرؤوس.

االشـــتراكي هو اإللحاد. وليـــس لكم والله إال 
حظيرة االستبداد الشـــرقي، ما دمت الراعي 
وما دمتـــم القطيع. فأنتم رعيتـــي. وما دمت 
األب واألخ األكبـــر. والواقع أن هذه الصيغة 
البهيميـــة مـــن االســـتبداد والتـــي اشـــتّقت 
ي ع و و ر ب خ و يب

الفرد أنانيـــة  مـــن  نفســـها 

ولكن ما العملالعمياء في يد المستبد.

وبتدقيـــق أكبر، فـــإ
اإلســـالم قّســـموا أنفس
للثـــورة، األول يعتبرها
والثاني يعتبرها مجرد
واإلجماع واالســـتقرار.
إلـــى اليوم الناس والنخ
وحدها تتحمل مســـؤو
الحسين بن علي (ثورة
ثقافيـــة تاريخية لم يجر
ور ) ي ب ي

الوعي العام.
أخيـــرا ال بـــد من الق
اإلشـــكال الثقافـــي التا
و ”الربيـــع العربي“، كان
وقع من تشـــققات في ج
العربـــي. والهـــدف من
هنـــا، هو ما نـــراه من ض
الثورة إلـــى جذره الثقا
إلى خـــوض عمليـــة فك
تفـــكك هذا المفهـــوم و

واالجتماع العربيين.
الثورة ألجل المســــت
في تاريخ المجتمعات، و
عربيا للخروج من المــــ
علينــــا القول بأن ال ثــــو
تنموية، وال ثورة علمية
وال حقوقية، مــــن دون أ
وجماعــــات حريتهم وإر
فكرية شاملة تطال كل م
المعاصر. وهذا يحتم
نتوقــــف عن الخوف
واالنتقــــال بها
قامو
التف

* تخطيط: ساي رسحان

} تفصح مقولة جون ســـتيوارت ميل التي 
االســـتبدادية  الكولونياليـــة  ”أن  مفادهـــا 
تتوافق مع الديمقراطية البريطانية للتدليل 
عن  على تناقـــض الخطـــاب الكولونيالي“ 
إشـــارة دقيقة لنفاق الخطاب الكولونيالي، 
بينمـــا يرى هومي بابـــا األكاديمي الهندي 
وأســـتاذ األدب األميركـــي والبريطاني في 
جامعـــة هارفـــارد أن هـــذا التناقـــض بين 
الديمقراطية واالســـتبداد شرط من شروط  
خطـــاب الديمقراطيـــة الغربيـــة التي تقدم 
مصالحها االســـتعمارية على الديمقراطية، 
ويذكـــر في كتابه ”التمـــدن الماكر“ تناقض 
ممثال  وازدواجيته  الكولونيالـــي  الخطاب 
في قول ماكولي ”فلتكن أبا  للشعب وقامعا 
له ، ولتكن عادال وظالما ومعتدال وجشعا“.

يطـــرح  هومي بابا مفهـــوم ”التهجين“ 
لتفسير نشوء أشكال ثقافية جديدة في عالم 
التعدد الثقافي ما بعد الكولونيالية ويقول 
”إذا كان ينظر إلـــى القوة الكولونيالية على 
أنها إنتـــاج التهجيـــن، فهي تمّكن شـــكال 
مـــن أشـــكال التقويـــض، يحـــول الظروف 
الخطابيـــة الخاصـــة بالهيمنة إلى أســـس 
وقواعـــد للتدخل، وأن الظـــروف الخطابية 
للكولونياليـــة ال تقوض أشـــكال الســـلطة 
الكولونيالية بل تســـاعد المقاومة المحلية 
وتمكنهـــا علـــى نحـــو فعـــال، ويحـــدد في 
طروحاتـــه فكـــرة االختـــالف الثقافـــي من 
وجهة نظر األقليـــة وبهذا يغير من  طريقة 
اســـتخدامنا لمصطلحـــات بعينهـــا مثـــل 
”التعدديـــة الثقافيـــة“ و“التنـــوع الثقافي“ 
فيقول بـــأن ”الهجنة  و“تعـــدد الهويـــات“ 
واالختالف الثقافي يعمالن على شق مفهوم 
الهويـــة ويجعالنهـــا ضربـــا مـــن التقاطع 

والتفاوض بين معطيات متناقضة“ .
يعنـــى هومي بابا بموضـــوع المهاجر 
واألقليات في المشـــهد ما بعد الكولونيالي 
االســـتعمار  تواريـــخ  مجمـــل  أن   فيـــرى 
واالستعباد واالستغالل والتمييز الجنسي 
واالضطهـــاد والتراتـــب الطبقـــي ال تتكلم 
عن شـــعوب أو طبقـــات أو مناطق محددة 
مرتبطة بالتاريخ االســـتعماري، بل تتحدث 
عـــن االختالفـــات االجتماعية التي تشـــكل 

الحداثة.
بينمـــا تعمل الباحثـــة الهندية غايتري 
ســـبيفاك، وهـــي ناقـــدة أدبيـــة وأكاديمية 
فـــي جامعة كولومبيـــا األميركية، على نقد 
الكولونيالية من خالل المؤسسة التعليمية 
وممارساتها، وتعترف الناقدة واألكاديمية 
ســـبيفاك -التـــي تصـــف نفســـها بأنهـــا 
ماركســـية نســـوية تفكيكية- بمدى تداخل 
العلوم المختلفة وتضمين كل منها لألخر، 
وبهذا تعمل في مجال ما وراء الماركســـية 
والتفكيك والحركة النســـوية، وقد شـــرعت 
فـــي نقد الكولونيالية منـــذ بدايتها الجادة 
حين نشرت مقالها المهم الذي شكل أساسا 
النطالقتهـــا الفكريـــة وعنوانـــه ”الحركـــة 
وركزت  النسائية الفرنسية في إطار دولي“ 
فيه على عالقة التعليم بالتاريخ، إذ انتقدت 
الطريقة التـــي كانوا يدرســـون بها تاريخ 
القرن التاســـع عشـــر حيث ”ال يقدم النص 
التاريخـــي  للدارس المســـتهلك في الغرب 
وحده بل كذلك إلى الشعوب الخاضعة لهذا 

الغرب في الخارج“.
وتهتم باحثة هندية أخرى هي تشاندرا 
موهانتـــي بتحليـــل إنتاج صـــورة المرأة 
في العالم الثالث في النصوص النســـائية 
وتبيـــن  االجتماعيـــة،  والعلـــوم  الغربيـــة 
لنـــا األســـاليب والطـــرق التي يشـــكل بها 
العالـــم الغربي نســـاء العالـــم الثالث على 
هيئـــة كتلة متجانســـة، ليســـتخدمها بعد 
ذلـــك باعتبارها نســـق تحليل يتغاضى عن 
الســـياقات التاريخية والثقافية، ومن هذا 
التحليـــل  يظهـــر لنا أن ”النظـــرة األبوية“ 
لـــدى الغـــرب  تتســـم باإلخضـــاع الكلـــي 
النمطي العابر للثقافـــات، مما يمنح مزايا 
لقيم الحركة النســـوية الغربيـــة، في حين 
يبقى هذا النســـق غير مـــدرك لبنى القوى 
االقتصادية السياســـية القامعة التي تكون 
صلة الوصـــل بين الغـــرب ودول الهامش. 
تخلص موهانتي إلى أن الخطاب النسوي 
الغربي يتســـم بالمركزيـــة العرقية ويمثل 
في بعض سياقاته شكال معاصرا للخطاب 

الكولونيالي.
من هنا  تترنح الحركات النســـوية في 
عالمنـــا الثالـــث على ســـراط متأرجح غير 
مســـتقر ينطوي على مشـــروع أيديولوجي 
وسياسي غربي يهتم في جوهره باسترداد 

الشرق والمرأة.

النسوية والنفاق 

الكولونيالي

 

 

 

 

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

لم يختبر املثقفون العرب ال 

قدراتهم العلمية، وال قدراتهم 

الفكرية. استهلكوا بشكل 

رديء منجزات العلم، وجلها 

كان غربيًا، واعتنقوا األفكار 

واأليديولوجيات كأديان 

نهائية مطلقة القدرات، وهذه 

أيضًا هب بها على الشرق 

هواء غربي. ظن عرب القرن 

العشرين أنفسهم عربًا، وكان 

كل شيء فيهم غربيًا، إال 

عداؤهم األيديولوجي للغرب 

وكان صادرًا عن غريزة لقحتها 

أيديولوجيات
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كتب

} منذ صيحة «مصطفى سعيد» بطل «موسم 
الهجـــرة إلـــى الشـــمال» للطيـــب صالح في 
المحكمـــة بأنه الغـــازي الذي جـــاء للثأر من 
ميراث االســـتعباد واالســـتعمار في معرض 
دفاعه عن تهمة قتل جين موريس، ثمة مرويات 
كثيـــرة اشـــتغلت بالـــرد بالكتابـــة على هذه 
الهيمنة الغربّية ومقاومة المســـتعِمرـــ فيما 
عرف بأدبيات ما بعد االستعمارــ وقد تنّوعت 
صـــورة الغربّي داخـــل هذه المرويـــات بين 
صورة المستعِمر القادم لنهب ثروات الّشرق، 
وتدميـــر مدّخراته، أو صـــورة المحرِّض على 
راعات، أو هـــو ُمنتزع فتيلها  الحـــروب والصِّ
ومازالْت بعض هذه األفكار رائجة حتى اآلن، 
فنظريـــة المؤامـــرة في األدبيات السياســـية 

يعـــود طرفهـــا الخفّي إلـــى الغرب. 
بين لحظـــة وضحاها صار المتآمر 
والقاتـــل كمـــا تخّيلـــه مصطفـــى 
ســـعيد، هو طوق النجاة والمالذ 
اآلمـــن بعدمـــا اشـــتعلت منطقة 
الشرق األوســـط خاّصة المنطقة 
العربية، فتبّدلت المواقع، فجاء 
الدعـــم كله من هـــذا الكافر كما 
وســـمته األيديولوجيا الدينّية 
فـــي صراعهمـــا المريـــر منذ 
حرب أفغانســـتان. شخصيتا 
صوفـــي وأدريان فـــي رواية 
العراقي علي بـــدر الجديدة 
عـــن  الّصـــادرة  «الكافـــرة» 

فـــي  المتوســـط  منشـــورات 
د وصل  إيطاليا ــــــ 2015، بما تحمالن من تمرُّ
إلى حّد التنّكـــر لهويتهمـــا العربّية، تعيدان 
صياغة صراعية العالقة بين الشرق والغرب 
مـــن جديـــد وفـــق المســـتجدات التـــي بدلت 
المواقـــع، كما تجلت في أدبيات ســـابقة، إلى 
صورة جديدة تنفي هـــذه الصراعية وتجعل 
من الغرب حاضًنا ومـــالًذا آمًنا للهاربين من 
ويالت الشـــرق الذي سخر أدريان من «الكتب 
التـــي تعد الشـــرق هو الجنة التـــي أضاعها 
اإلنســـان األوروبي» ألنه أدرك «أن هذا الشرق 
البعيد والمشمس هو سبب نكبته وحزنه» لذا 
يراه «قد فقد براءته وعذريته ونبله إنه امتداد 
للعصور المظلمة للعصور الوسطى بحروبها 

الدموية».
فـــي ضوء هـــذه العالقـــة الجديـــدة التي 
صّورتهـــا الشـــخصيات بعـــد نـــزع الهويـــة 
بإرادتهـــا وإْن كان ِمن جّراء ما فعله الشـــرق 
بهـــم، وما أصابهـــم من تحوالت تتـــرّدد هذه 
األســـئلة: هل الغرب الكافر َصـــار هو الجنة 
أو مـــالَذ المؤمن؟ هل البـــالد العربّية صارت 
الجحيـــم والغـــرب الكافر َصـــار الواحة؟ هل 
َجَســـُد المرأة هـــو الخطيئة الوحيـــدة التي 
تحتـــاج إلـــى عقـــاب؟ لمـــاذا يتنّكـــر العربّي 
لهويته في تغريبته الجديدة؟ َمن المســـؤول 
عـــن تغريبة العربّي في بـــالد الكفر؟ الحقيقة 
الُمفزعة هي ما إن ينتهي قارئ رواية الكافرة 
منها، حتـــى تراوده هذه األســـئلة، بل وأكثر 
والتي قد ال يّتفـــق القارئ على إجابة لها، أو 
قد يرفضها تماًما ألنـــه ال يقبل التعميم؟ لكن 
الحقيقـــة أن الحال يقـــول إّن الغرب صار هو 

المالذ اآلمن للشعوب العربّية.

تأثير اللوتس

يصـــوغ العراقـــّي علـــي بدر عبـــر حكاية 
فاطمـــة التـــي صـــارت صوفـــي والهاربة من 
جحيـــم التيـــارات المتشـــّددة التـــي حكمْت 
بالدهـــا إلى جنـــة الغـــرب، تغريبـــة العربي 

التائـــه التي بدأت مع األســـف فـــي موطنها 
وصوال إلى المتاهة الكبـــرى في بالد الغرب 
ٍد وانتظار في قوائم  وما حـــاق بهم من َتشـــرُّ
الالجئين. وكعادة علي بدر في معظم أعماله، 
يشـــتغل على قضايا وأفكار، فيقـــدم ِعّلة هذا 
التوهـــان، ُمْرِجًعـــا إياهـــا إلى ثالثيـــة الفقر 
والتخّلف وســـيطرة الذكورية بكافة أشكالها 
سواء ذكورية تتحكم في األعراف أو سلطوية 
قاهرة كما فعلت بوالـــد فاطمة الذي كان يردُّ 

لطة الّسياسّية. كّل هزائمه إلى السُّ
تقع الّساردة صوفي تحت «تأثير اللوتس» 
وفق مصطلح علمـــاء النفس، حيث كما تقول 
النظريـــة تلجـــأ إلـــى «البـــوح وتأّمـــل ذاتها 
الماضوية فتدع أوشـــاب حياتهـــا المحبطة 
تتدحرج على ســـطح وعيها». وعبر استهالٍل 
غنائي يشـــبه مرثية جنائزية «أنا ُهنا، قادمة 
مـــن بالد الحروب التـــي ال تنتهي من األرض 
الملعونـــة، من خضم أحداث القتل الغامضة، 
من عالم الشعوذة، من خنق الزوجات، 
وســـائر  الصبابـــا،  وقتـــل 
الوقائع التي تدور، في إطار 
مرعـــب من بـــالد فيها مقدار 
كبير من األســـى مقدار كبير 
من المرح». ُيقّدم الكاتب لواقع 
مزٍر يعيشه اإلنســـان العربّي، 
االنتهاك  مـــن  ميراًثـــا  ويقـــدم 
للمـــرأة ســـواء عبـــر جســـدها 
ل خطيئة ُكبرى، وعاًرا  الذي يمثِّ
يجـــب إخفـــاؤه أو وأده إذا شـــّذ 
عـــن النواميـــس التـــي تفرضـــه 
الذكورّيـــة، كما فـــي حكاية جميلة 
صديقـــة فاطمة، ومقتلهـــا على يد 
أبيها بعدمـــا اغتصبها ابن جارهم 
وَهـــَرَب، إلى أّم فاطمة نفســـها التي تحّطمت 
أحالمها بسبب الفقر واليتم، وانكسارها في 
روحهـــا بقهـــر راضي المقامـــر وبائع الخمر 
لهـــا، حتـــى ســـيطر عليها الخـــوف فصارت 
تخاف ِمن «وجيب قلبها وهي تسير، فتتخيل 
أشياء هامدة، تتحرك وتسمع أصواتا من كل 
مكاٍن»، ثم تصل المأســـاة إلى ذروتها عندما 
ُتوسم المرأة التي خرجْت من بيتها بال نقاٍب 
جِم في طقٍس  بالكافـــرة، فيقام عليها حـــدُّ الرَّ
ر فظاعة حكم الماللى التي جّسدها  بشع يصوِّ
األدب اإليراني الُمناهض كما في رواية «رجم 

ثريا» للّصحافي فريدون صاحب جم.

ماض بعيد.. ماض حي

تأتـــي حكايـــة صوفـــي عـــن فاطمـــة عبر 
تقســـيمات أشـــبه باليوميات تبدأ من يوم 20 
تمـــوز وصوًال إلى 28 تمـــوز، وهذه اليوميات 
التي ترويها صوفي بصيغة المتكلِّم لمخاطب/
أدريان وهو«ملفوف بالشـــاش ويتنفس ببطء 
من خالل كّمامة األوكســـجين» تأتي كنوٍع من 
الهروب ِمن هذا الواقع «بتذّكر أشـــياء وقعت 
فـــي حياتها فـــي الماضـــي وعبر اســـتعادة 
طفولتها الحزينة»، حيث ثّمة إحساس راودها 
بأنها ضائعة ومبعدة مهجورة ولتتفادى هذا 
اإلحســـاس أخذت تجلس إلى جواره بالقرب 
منـــه وتحكي وكأنه يســـتمع إليها، وهي ذات 
التقنيـــة التي اســـتخدمتها الكاتبـــة إيزابيل 
الليندي فـــي مروّيتها «بـــاوال» بعد أن وقعت 
ابنتها في غيبوبة لمدة 7 أشهر. فتعود فاطمة 
عبر هـــذا الحكي إلى مروّي لـــه إلى ماضيها 
البعيد زمانًيا ومكانًيـــا وماضي أبيها وأمها 
وعالقتهـــا المتوتـــرة بأبيها حتـــى مقتله، ثم 
زواجهـــا من راضي إلى موتها بعدما فشـــلت 
فـــي أن تعثر على أحالمها البســـيطة منذ أن 
كانت شـــابة في أن تتزوج مـــن «رجل محترم 
لـــه وظيفة معروفـــة وعادات حميدة ويســـار 
كاٍف إلعالتهـــا» كما تحكي عن التحوالت التي 

حدثْت في المدينة مع وصول المتشّددين وما 
رافقهـــا من تحوالت في جســـدها، ثّم عالقتها 
برياض وزواجها منه إلى صدمتها فيه عندما 
فّضل الســـبعين حورية عليها واستشهد، إلى 
طمـــع أصحابه فيها ثّم هروبها وما عانته من 
د بعد أن  اغتصـــاب في رحلـــة الهروب وتشـــرُّ
وصلـــْت بلجيكا إلـــى أن التقـــْت بالحبِّ الذي 
كانـــت تبحُث عنه منذ زمـــٍن طويٍل في صورة 
أدريـــان. في مقابـــل حكاية فاطمـــة كانت ثّمة 
حكاية أخـــرى مروية عبر الذاكـــرة ولكن هذه 
المـــرة الذاكـــرة المدّونة باألوارق وبشـــريط 
الفيديو، وهـــي األحداث التي جاءت بلســـان 
راٍو غائـــب يرصد عالقة أدريـــان بصوفي منذ 
أن التقيا في أوستندة شمال بلجيكا، ثم رحلة 
بحثهـــا عن هذا الذي يشـــبهها في هروبه من 
ماٍض يخشـــى مواجهته وبالفعل تكتشف أنه 
ينتمـــي إلى ذات البقعة من بالد الشـــرق، وإن 
كان تنّصـــل من هويته مبكـــًرا فوالده لبناني 
دون على الحّي  وقد شهد مذبحة قام بها ُمتشدِّ
المســـيحي لم ينُج منها إال أبـــوه، ثّم انتقامه 
وتكـــرار المذبحـــة الطائفّيـــة حتـــى انتحاره 
تأنيًبا لهذه الطفلة التي طاردته، وهي الّطفلة 
التي بحـــث عنها أدريـــان وتزوجهـــا تكفيًرا 

لجريمة لم يرتكبها.

الهروب من األشباح

المشـــتركات بين أدريـــان وصوفي كثيرة 
منهـــا: أنهما ينتميان إلى ذات البقعة وأنهما 
هاربـــان من مـــاٍض بعيٍد أشـــبه باألشـــباح، 
وكذلك أن لكلِّ منهما أســـراًرا يخفيها؛ أدريان 
أخفاها في شـــقته البعيدة، أّمـــا هي فتنّكرت 
لماضيها وما باحت به إال عندما شـــعرْت أّنه 
فـــي غيبوبة، كما ســـعيا إلى نـــزع هويتهما 
القديمة والتعايش مع هوية جديدة تبعدهما 
عن الماضـــي، الذي مع األســـف كان حاضًرا 
وموجًعـــا فمـــا إن وصلْت إلـــى بلجيكا حتى 
شـــعرت «كأّني لســـت أنا، إنما واحدة غيري» 

وهو ما جعلها «تبحث عن نفسها في األلوان 
الّساطعة، في األقمشة الالمعة في الفترينات». 
الفارق الوحيد بينهما أن صوفي بقدر ما ُتعلن 
جسدها للجميع نكاية باألعراف التي كّبلتها 
في بالدهـــا حتى أنها مـــا إن وطئت أقدامها 
بروكســـل، كان أّول شـــيء فعلته أّنها تعّرفت 
على جسدها الذي طالما أخفته ووأدته تحت 
ثياب ســـوداء، لتكتشـــف أنه جميـــل وهو ما 
استغلته لتســـقط وتغوي اآلخرين  نكاية في 
زواجها برياض. أما أدريان فهو على العكس 
تماًمـــا يواري جســـده فـــي شـــقته البعيدة. 
الغريب أن هذه الشخصيات التي الذت بجنة 
الغرب فشلت في التصالح مع ماضيها، كما ال 
ُيخفى أّن الواقع َهَزَم جميع الشخصيات على 
اختالفها، حتى أن فاطمـــة التي كانت تحمل 
جينـــات التمرد عندما اعترضـــت على ارتداء 
النقـــاب أمـــام أبيهـــا ودخل الحـــوار بينهما 
لمنطقة شـــائكة حول مسائل عقائدية متعلقة 
بطبيعة اإلله وجنسه، وفي وقت الحق فتحّدْت 
هذه الجماعات وخرجـــت لمالقاة رياض، إال 
أنها انكسرت وهي ترى أّمها تشعر بالخوف 
مـــن الرجال إلـــى أن ماتْت، بـــل إن محاولتها 
لالنتقام من أنانية زوجها بالنوم مع سبعين 
شـــخًصا جلبتهم إلى غرفتها مـــن البار، كان 
بمثابة الهزيمة ألنها لم تســـتطْع أْن تتجاوَز 

أثر الماضي رغم بعدها عنه.
َبة عن  م صـــورة ُمقرَّ الرواية بقـــدر ما تقدِّ
دون، في الواليات  القهر الذي مارســـه المتشدِّ
التي َأْحَكُموا السيطرة عليها، وَأْوجه قمعهم 
التي لـــم تقتصر علـــى النســـاء والرجال بل 
شـــملت أيًضـــا معـــادة الفـــن كما حـــدث مع 
رياض وجلدهم له بعد اكتشـــاف أنه صاحب 
الرســـومات الفســـفورية، فإنها أيًضا ترصد 
في أحد جوانبها لحالة االغتراب التي ُيعاني 
منهـــا المهاجرون ســـواء العـــرب أو األفارقة 
وغيرهم ِمن ُمختلف الجنســـيات، وســـعيهم 
إلى االنفصال عن هويتهم، بســـبب شعورهم 
بالهجنة وما تبعه من تحقير وشعور بالدونية 

من قبل السكان األصليين، ونفورهم منهم.
جــــاء الّســــرد مازًجا بيــــن الغنائية التي 
حملتهــــا ذكريــــات صوفــــي والواقعية لحد 
األســــطورة وهــــي تســــرد عن وقائــــع الرجم 
والقتل والمذبحة التي مارستها الميليشيات 
الطائفيــــة علــــى اختــــالف أيديولوجّيتهــــا، 
م مأســــاة للحاضر الذي مع األسف صار  لتقدِّ
الديــــن فّزاعة إلرهاب الخصم، في إخالل لكّل 
الدعوات التي نادت بها الديانات الّســــماوية 
ِمــــن ُحرّيــــة المعتقــــد. كل هــــذا جــــاء بلغــــة 
تضافرت فيها لغة شــــاعرية وأخرى واقعية 
دة،  تتماشــــي مع خطاب الجماعات المتشــــدِّ
وأخرى حالمة كما في عالقة أدريان بصوفي. 
الشــــيء الوحيد الذي يؤخذ على هذا العمل 
هــــو فوضوية عالمات الترقيــــم التي ال تمّيز 
بيــــن بداية الجملة ونهايتهــــا، وفصلت ما ال 
يســــتوجب الفصل. لكن علــــى كّل حال نحن 
ــــن لمرويات جديدة ترصد  أمام عمٍل ِبْكٍر ُيَدشِّ
للتغريبة العربية في بــــالد المهجر، ويتابع 
صورة الشــــرقي المهزوم، الباحث عن طوق 

نجاة.

جرثومة الشرق

علي بدر يهرب من األشباح إلى جنة الغرب

علي بدر يكتب رواية السرد الغنائي الواقعي

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م

يصوغ العراقّي علي بدر 

عبر حكاية فاطمة التي 

صارت صوفي والهاربة من 

جحيم التيارات املتشددة 

التي حكمت بالدها إلى جنة 

الغرب، تغريبة العربي التائه 

التي بدأت مع األسف في 

موطنها وصوال إلى املتاهة 

الكبرى

سبل إقصاء اآلخر

} "فخـــاخ الهوية الثقافيـــة" كتاب جديـــد لألنثروبولوجي ومؤرخ 
األنثروبولوجيا ريجيس ميران بالتعاون مع عالم االجتماع فاليري 
راســـبلوس، يبينـــان فيـــه كيف صـــار اليمين المتطرف يســـتعين 
باألنثروبولوجيـــا في الدفاع عـــن تصور للثقافة يكـــون فيه اآلخر 
مقصى. فبعد أن ألغيت لفظة "عرق" من التشـــريع الفرنسي، انتقلت 

العرقيـــة مـــن المجـــال البيولوجي 
إلى المجـــال الثقافي. هذا التصور 
بدأ يتســـرب إلى الرقعة السياسية 
مـــن اليميـــن "غير المعقـــد" بتعبير 
ســـاركوزي إلى اليســـار "الشعبي" 
لبلـــورة فكرة وجـــود تهديد للهوية 
الباحثـــان  ويحلـــل  الفرنســـية. 
معنـــى الثقافة والكيفيـــة التي بني 
بهـــا تاريخيـــا منطـــق العنصريـــة 
والواليات  ألمانيـــا  فـــي  الثقافيـــة 
المتحدة وفرنســـا ســـواء من جهة 
تاريخ العلـــوم االجتماعية أو الفكر 

السياسي.

فرنسا والحرب على اإلرهاب

} "اتســـاع مجال الحـــرب" عنوان كتـــاب لبيير ســـيرفان، وهو 
صحافي ســـابق في صحيفتـــي "لوموند" و"الكروا"، مستشـــارا 
في قناة فرنســـا 2 بوصفه أيضا عقيـــدا في جيش االحتياط. في 
ظل انتشـــار النزعة الحربيـــة في العالم، من بـــالد الرافدين إلى 
بلدان الســـاحل اإلفريقي، حيث صارت عائالت بأســـرها تلتحق 

والعصابـــات  للجهـــاد،  بالجبهـــة 
المســـلحة تؤســـس دولة مجرمة في 
ســـوريا والعراق وتـــروج لإلرهاب، 
وروســـيا تســـتولي علـــى جـــزء من 
أوكرانيا، وبيكيـــن تقدم بيادقها في 
والســـعودية  وإيران  الصيـــن،  بحر 
يتصارعان في اليمن، وتركيا تسعى 
اإلمبراطوريـــة  أمجـــاد  الســـتعادة 
العثمانية، يرى ســـيرفان أن الشعب 
العـــدة  يعـــّد  أن  يجـــب  الفرنســـي 
العتداءات قادمـــة، ألن بالده ُفرضت 
عليها حرب ليست بســـبب ما تفعل 

بل لنمط مجتمعها.

 نحو هجرة إلى الجنوب

} "سوســـيولوجيا الهجـــرات" كتاب صدر مؤخرا لســـيلفي مازيّال 
مديـــرة المختبـــر المتوســـطي لعلم االجتمـــاع في جامعـــة إيكس 
مرســـيليا تؤكد فيـــه أن طبيعة الهجرة تغيرت علـــى مدى األربعين 
عامـــا األخيـــرة وظهـــرت مفاهيم جديدة فـــي البلـــدان المضيفة كـ 
"عتبـــة التســـامح" و"مخاطر الهجرة"، نظـــرا للخلط الذي حصل في 

السياســـيات األمنية وحق اللجوء 
والترنســـيت، وفي غياب سياسات 
أوروبية ودولية واضحة، تســـاهم 
في  األخيرة  الحمائيـــة  القوانيـــن 
اســـكندينافيا وأوروبـــا الشـــرقية 
خاصة، تلك التي ترفض اســـتقبال 
المهاجريـــن بإقامة جـــدران عازلة 
في خلق فصيلة جديدة من عديمي 
الجنسية، وتتساءل، في ظل تفاقم 
الحـــروب والنزاعات فـــي النصف 
الجنوبي من القـــارة، ما إذا كانت 
الهجرة جنوب-جنوب ستنوب عن 

الهجرة إلى الشمال.
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كتبالثقافي

} الحرية هدف مشترك بين المبدع والمتلقي 
والناقد؛ فإن كان األول يبحث عنها في أفكاره 
التي يبثها عبـــر إبداعاته األدبية، فإن الثاني 
يجد ضالته فـــي هذه األفـــكار المراوغة التي 
يقّدمها لـــه األول، بينما تصبح مهمة الثالث/
الناقـــد -في طريق الوصول إلى الحرية- أكثر 
تركيًبا، بل تصل في بعض األحايين إلى حالة 
من حاالت التعقيد. فالناقد المتخصص دائًما 
نٍة بيـــن تخصصه الذي  مـــا يقع في حيـــرة بيِّ
ألزمـــه بمجموعـــة من المقومـــات والضوابط 
التـــي تتيح لـــه التعامل النقـــدي المقبول من 
المؤسســـة النقدية الرســـمية مع النصوص، 
وبين تلـــك الخروجات التي يســـتعصي عليه 
تصنيفها في كثير من الحاالت اإلبداعية التي 

يتعامل معها.
إذن، ما الَمخـــرُج الذي يمكن من خالله أن 
يجـــد المبدع حريته فيما يبـــدع والناقد فيما 

يحلل من أعمال إبداعية؟
يبـــدو لمن يقارن حالة اإلبـــداع بالنقد في 
حضـــارة معينة ونوع أدبـــي بعينه أن المبدع 
تســـهل مهمته عبر اســـتعارات رمزية شكلية 
ومضمونيـــة مكنتـــه -بشـــكل أو بآخـــر- من 
تحقيـــق ضالتـــه فـــي التحصل علـــى الحرية 
اإلبداعيـــة؛ فاتخذ بعضهم مـــن التراث رموًزا 
استعارية ستائرية يتقنعون بها من بطش أّي 
سلطة قد تعترض على مضمون العمل األدبي، 
بينمـــا يتخطـــون حـــدود النـــوع أو الجنس 

األدبي المكتوب ويعمدون -أحياًنا- 
وتكنيـــكات  أســـاليب  الســـتعارات 
من مجاالت وأشـــكال أخـــرى فنية 
عامـــة أو أدبيـــة خاصـــة تخلًصا 
مـــن قيـــود النـــوع وســـعًيا تجاه 
الحرية اإلبداعية خاصة والحرية 

بمفهومها الشامل عامة.
تبدو  فمشـــكلته  الناقـــد  أما 
أعمـــق؛ إذ هو مضطـــر -كجزء 
مـــن تحمـــل المســـؤولية أمام 
لاللتزام  النقدية-  المؤسســـة 
بحـــدود النوع الـــذي يتعامل 
النقديـــة  بصيغـــه  معـــه 
المســـتقرة، تلك التـــي أقرها 

االســـتخدام النقدي عامـــة والعربي على وجه 
الخصـــوص؛ حيث ”يســـتخدم النقـــد العربي 
كلمـــة النـــوع أو الجنـــس (genre) كمصطلح 
يميز األعمال األدبية، على أســـاس انتماء كل 
منهـــا إلى فصيلة معينة، يشـــترك أفرادها في 
خصائص شـــكلية عامة. ويعني الشـــكل هنا 
الصـــورة التي عليهـــا العمل األدبـــي، والتي 
تبنى من عناصر معينة، وتهدف بشكلها الكلي 
إلى إحداث تأثير معين“ (إبراهيم حمادة، على 
هامش األنواع األدبيـــة، مجلة القاهرة، العدد 
84، القاهـــرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

1988، ص3).
وبناء على هذا، يســـعى كل ناقد -يتعامل 
مـــع النص األدبـــي- إلى ضم هـــذا العمل إلى 
مدرســـة نقديـــة ما، تقـــوم في أساســـها على 
واالصطالحـــات  المكونـــات  مـــن  مجموعـــة 
واآلليـــات النقدية التـــي ُيتعامل بها مع األدب 
مـــن وجهة نظـــر هـــذه المدرســـة أو التوجه 
النقدي. لكن الســـؤال الجديـــر بالذكر في هذا 
الصدد هو، هل يضع المبدع في ذهنه توجًها 
أو مدرســـة أدبية معينة يصوغ عمله اإلبداعي 
على أساســـها؟ ُيَظنُّ هنا أن اإلجابة ســـتكون 
بالنفي في معظم الحـــاالت؛ إذ المبدع ينطلق 
مـــن فكـــرة أو موضـــوع يدفعه في األســـاس 

لصياغة عمـــل أدبي، َيعرف المبـــدُع الصورَة 
الكليَة أو الشـــمولية ألهم عناصره الشـــكلية، 
دون تعمـــد لتشـــكيل عمله عبر اســـتخدامها 

بشكل قصدي واضح.
وهنـــا، يأتي دور الناقد تالًيا لدور المبدع، 
محـــاوًال تصنيف العمل تبًعـــا لغلبة العناصر 
أو المقومـــات الشـــكلية علـــى العمـــل الـــذي 
يتعامـــل معه بوجهة نقديـــة متخصصة، وهو 
مـــا يصنع حالة مـــن مركزية األنـــواع األدبية 
ما بيـــن النقد واإلبـــداع؛ والمقصود بمركزية 
النوع هنا، ما أصبح مســـتقًرا في الممارسات 
اإلبداعيـــة والنقديـــة حول نوع أدبـــي معين، 
حتى الخروجـــات التي تحدث في هذا اإلبداع 
إنمـــا ُتَردُّ في المـــدارس النقدية الحديثة ألحد 
التوجهات. ففي حالة المســـرح ُتنَسب معظم 
المقومات الشـــكلية إلى المدرســـة الكالســـية 
التـــي صاغهـــا أرســـطو وتابعوه عن شـــكل 
العمـــل المســـرحي، وأية خروجـــات عن هذه 
الضوابـــط الكالســـية إنمـــا ينســـبها الناقد 
للمســـرح الرومانســـي أو أحـــد التوجهـــات 
النقديـــة الحديثة، مثل: التوجـــه الملحمي أو 
البرانديللي أو غيره من التوجهات المعاصرة.

ويمكن تفســـير هذه الطريقـــة في التعامل 
النقـــدي مع اإلبـــداع األدبي عبر فهـــم أولوية 
التقويم على التفسير كهدف للناقد من تعامله 
مـــع اإلبداعـــات األدبيـــة؛ حيث يمكـــن -عبر 
التفريـــق بين وظيفتي الناقـــد الُمقوم والناقد 
ـــر- التفريق بين ما يخضع إليه العمل  الُمَفسِّ
األدبـــي فـــي الممارســـة النقدية لشـــروط أو 
ضوابط تنتمـــي بالضرورة إلـــى توّجه نقدي 
معين، وبين ما َيِسُم خصوصية العمل األدبي 
المنتقـــد في حد ذاتـــه، دون مقارنته الصارمة 
بالحقل األدبي الذي يصنف العمل األدبي 
بداخله من ِقَبـــل النقاد. وهذا 
ما أكـــد عليـــه الناقـــد الكبير 
شـــكري عياد، عندمـــا فرق في 
التقويم  بين  النقدية  الممارسة 
والتفسير في عمل الناقد؛ حيث 
م يبحـــث عـــن مـــدى  أن ”المقـــوِّ
اقتـــراب العمل األدبي من شـــكل 
نموذجـــي في نظره: ســـواء أكان 
هذا الشـــكل هو شـــكل المسرحية 
أو الروايـــة أو الترجمـــة الذاتيـــة، 
ـــر فإنـــه مع معرفته  إلخ. أما الُمَفسِّ
بهـــذه األشـــكال ال يعتـــرف بشـــكل 
واحـــد نموذجـــي..، عمـــل المفســـر 
أخصـــب من عمل المقـــوم؛ ألن المقوم 
ينظر إلى الشـــكل من حيث هو ظاهر فقط، وال 
ســـبيل له إلى غير ذلك مادام يقارن بين أعمال 
ـــر فإنه ينظر  بينهـــا اختالف ذاتي. أما الُمَفسِّ
إلى الشـــكل الظاهر من حيث داللته على فكرة 
جوهريـــة أكثر كموًنا. ومن ثم فهو يســـتخرج 
من العمل معاني ضمنية غزيرة، بل إنه يحّفز 
عقـــل قارئه على اســـتخراج المزيـــد من هذه 
المعاني. وعمل المفّســـر أدق من عمل المقّوم، 
ألن القانـــون الذي يصل إليه مناســـب للعمل 
الذي يدرســـه، إنـــه قانون ذاتي فـــي الحقيقة، 
بعيًدا عن عمومية القانون العلمي وال ذاتيته. 
ومثل هـــذا القانـــون الذاتي هو وحـــده الذي 
يصلح للدراســـة األدبية“ (شكري محمد عياد، 
عن النقـــد التفســـيري، مجلة المجلـــة، العدد 
160، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

1970، ص6).
من هذا المنطلق، يمكن الجمع بين نوعين 
مـــن النقد الـــذي يوجه للعمل األدبـــي، وهما: 
النقد المؤسسي؛ ذلك الذي ترتضيه المؤسسة 
ته في أعرافها  النقدية، والذي يتوافق مع ما أقرَّ
النقدية المعمول بها، والنقد التفســـيري الذي 
يبحث عن الخلخلة التـــي صنعها المبدع في 

عمله اإلبداعي لألدب المؤسسي.

وبناء على هـــذا، فإن من يطالـــع الثالثية 
للشاعر والكاتب  المسرحية ”72 ســـاعة عفو“ 
المسرحي المصري وليد عالء الدين، الصادرة 
فـــي القاهـــرة عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتاب، يلحظ أن التعامل النقدي معها إنما ال 
بد أن يتم عبر هذه الثنائية من التعامل النقدي 
سالف الذكر؛ حيث ظهر في هذه الثالثية مدى 
التزام الكاتب بمركزية النوع األدبي/المسرح 
من ناحية، وخلخلة هذه المركزية عبر الخروج 

عليها من ناحية ثانية.
أمـــا االلتزام بمركزية الشـــكل المســـرحي 
فقد تبـــّدت جلية فـــي التزامـــه بمجموعة من 
المقومات الخاصة بالكتابة المســـرحية، مثل: 
تكثيف الحوار المســـرحي كما تبّدى في كثير 
من مواضع مســـرحياته الثالث، ووجود نوع 
من أنواع الصراع الداخلـــي أو الخارجي في 
كل مسرحية من هذه المسرحيات، مع تشكيل 
المســـرحيات لمجموعة من الشخصيات التي 
تحتّل أدوار البطولة أحياًنا أو التي تسهم في 
إتمام الحدث كشـــخصيات ثانوية في أحايين 

أخرى.
لكـــن الُمَطاِلع لهـــذه المســـرحيات يلحظ 
بوضـــوح أن الجانب األجلى في تشـــكيل هذه 
النصوص إنما يتضح فيـــه نوع من الخلخلة 
أو الحراك اإلبداعي لهذه المقومات التشكيلية 
المؤسسية التي تظهر في تكوين العمل األدبي 
لوليد عالء الدين. حيث يظهر من الوهلة األولى 
أنه كتب نوًعا من المســـرحيات التي يمكن أن 
ـــف تبًعا لتوجه نقدي محدد، هو مســـرح  ُتَصنَّ
العبث، وهو نوع من الكتابة المسرحية يعبث 
فيه المبدع بكثير من مقومات مركزية المسرح 
اُب في هذه الكتابة  كنوع أدبي؛ إذ يخالف الكتَّ
العبثية نوعية الصراع الكالســـي المســـرحي 
وتشـــكيل الشـــخصية المســـرحية وكذلك لغة 
المسرحية الكالسية، كما يستلهمون مجموعة 
من التكنيكات المتنوعة التي تفارق وتخلخل 
مـــن وجـــود التقنيـــات التقليديـــة للمســـرح 

الكالسي.
لقد ســـعى وليد عالء الدين -بعمد أو بغير 
عمد- إلظهار عبثية الحياة عبر عبثية عناصر 

مســـرحياته ”صورة يوســـف“، و“72 ســـاعة 
عفو“، و“البحث عن العصفور“، وهو ما تبدَّى 
في مجموعة من العناصر التي مّثلها مسرحه 

كنوع من أنواع الكتابة العبثية، مثل:
سعي هذه المســـرحيات إلبراز ”االغتراب 
التـــام لإلنســـان، ووحدته في كـــون يناصبه 
العداء، ويبـــدو وكأنه ينكر عليه حق الوجود. 
فمســـرح العبث يقّدم لنا شـــخصيات منبوذة، 
ال منتميـــة، لفظتهـــا الحيـــاة. وهـــو يضـــع 
هـــذه الشـــخصيات فـــي صـــراع دائـــم يخلو 
مـــن المنطـــق والتبريـــر مع محيـــط وجودها 
المـــادي والمعنوي، ينتهي باستســـالمها في 
(نهـــاد صليحة، التيارات المســـرحية  قنوط“ 
المعاصرة، القاهـــرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، 1997، ص 127) وهو ما يمكن مالحظته 
بوضوح في تشـــكيل شـــخصيات مسرحيات 
وليد عالء الدين؛ فشـــخصيتا الرجل والطفلة 
الباحثيـــن عـــن العصفور، وكذلك شـــخصيتا 
الشـــابين الجالســـين على خشـــبة المسرح؛ 
إنمـــا هي شـــخصيات عبثيـــة تبًعـــا للمعنى 
السابق للعبث، فلم ُتظِهر مسرحية البحث عن 
العصفور هدًفا للبحث عنه، كما أن الشـــابين 
يفتقدان بجالء لفلســـفة الوجود كما أبرزتهما 
المسرحية فهما ال يعرفان سبب وجودهما وال 

كنهه، (الكتاب ص 103):
الطفلة: (بخبث) أال تريد أن تعرف من أنت؟

شاب (1): بلى.
الطفلة: أال تريد أن تعرف اسم هذا المكان.

شاب (1): بلى.
يضـــاف إلـــى هـــذا، أن الهـــدف والصراع 
األساسيين في مسرحية البحث عن العصفور 
ليس له مغزى واضح في المســـرحية ســـوى 
فـــي البحث عن حرية مفتقـــدة تضاهي افتقاد 
معرفـــة المغـــزى العـــام للوجـــود. وكذلـــك ال 
تفارق شـــخصية يوسف في مسرحية ”صورة 
يوســـف“ هذا اإلطـــار؛ إذ تبدو معظـــم أفعاله 

عبثية وبشكل واضح.
تعرض هـــذه المســـرحيات أيًضـــا ”فكرة 
الالجدوى التي تسيطر على كل شيء. فمسرح 
العبث يرى أن كل األفعال واألنشطة التي يقوم 

بها اإلنســـان، وكل الخبرات التي يكتســـبها، 
مهما بالغ في فلســـفة قيمتها ونفعها، ما هي 
في حقيقة األمر ســـوى ألعاب تســـلية ال طائل 
مـــن ورائهـــا، وال تغّيـــر من شـــيء، وفائدتها 
الوحيـــدة هي قطـــع الوقت، وقتـــل الملل، في 
انتظار خالص ال يجيء، فـــي الرقعة الجدباء 
بين ميالد ال اختيار لإلنسان فيه، وموت كثيًرا 
ما يســـتعصى عليه، وإذا جاء ال يمثل خالًصا 
أو مولـــًدا جديًدا بل يمثل العدم الكامل“ (نهاد 
صليحـــة، التيـــارات المســـرحية المعاصرة، 
مرجع ســـابق، ص 128) فمسرحية ”72 ساعة 
عفو“ تقوم في األساس على فكرة عبثية ُتعنى 
بتعطيل عقوبة القتل لمدة 72 ســـاعة، أمًال في 
اختبار حرية منشودة لدى المواطنين. لكن هل 
أفلحت الفكرة وتمّكن المواطنون من التحصل 
على الحرية وممارســـة هـــذا الحق؟ يظهر من 
المســـرحية وتشـــكيلها أن هذا لـــم يحدث؛ إذ 
يكشـــف الكاتب للمتلّقي في نهاية المسرحية 
كيـــف أن كل ما جرى في هذه المســـرحية من 
أحداث كان حلًما سلبًيا اختتم بمحاولة زوجة 
الحاكم نفســـه استغالل هذا التعطيل للقانون 
كـــي تتخلص مـــن زوجها الذي ســـعي إلقرار 

القانون بنفسه.

األدب الناقد وخلخلة مركزية النوع األدبي

{72 ساعة عفو} نصوص مسرحية لوليد عالء الدين

وليد عالء الدين يغامر داخل الشكل األدبي وينفتح به على اشكال أخرى
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الوجه اآلخر لعصر األنوار

} والدة اإلنســـان الدون في قلب األنوار" كتاب مثير للجدل لكزافييه 
مارتـــان مؤرخ األفكار السياســـية، يبين فيه الوجه اآلخر لفالســـفة 
األنوار، فهم في رأيه من نظروا لمبدأ اإلنســـان الدون، حيث اعتبروا 
اإلنسان آلة من لحم، ولم يخفوا احتقارهم لإلثنيات الغريبة، وجعلوا 

من المرأة جنســـا ناقـــص عقل، ال قيمة 
لها فـــي ذاتها، ولم يدينـــوا االعتداءات 
الجنسية التي تتعرض لها، ونظروا إلى 
الشـــعب نظرة متعاليـــة ملؤها االزدراء 
من حمق سكان األرياف وأهل الصنائع 
والحرف والمسيحيين األوائل، حتى أن 
بعضهم يعتبر الشـــعب دون النخبة من 
انتمائه للجنس البشـــري. وفي الكتاب 
أمثلة كثيرة عن الفالســـفة العنصريين، 
الذين مهدوا بأفكارهم تلك إلى الغزوات 
الكولونيالية واستعباد اآلخر.  وهو ما 
كان عبر عنه قبلـــه بيير أندري تاغييف 
عام 1995 في كتابـــه "الوجه اآلخر لقرن 

األنوار".

ريكور والفلسفة السياسية

} "اإليديولوجيـــا والطوباويـــة" كتاب مهم كان وضعه الفيلســـوف 
بول ريكور باإلنكليزية، وصدر مؤخرا في ترجمة فرنســـية قامت بها 
الفيلسوفة ميريام ريفو داّلون. يميز فيه ريكور بين اإليديولوجيا التي 
تشـــرع الواقع، والطوباوية التي تتبدى كبديل نقدي لما هو موجود. 

وفـــي رأيـــه، إذا كانـــت اإليديولوجيا 
تحفظ هوية األفـــراد والجماعات، فإن 
الطوباوية تستكشـــف الممكن وتنحو 
نحـــوه. وكلتاهما ترجعان بالنظر إلى 
الســـلطة وتشـــكالن جزءا من هويتنا، 
ولكـــن األولى تتوجه نحـــو المحافظة 
فيما، تتوجه الثانية نحو االبتكار. من 
خالل اســـتقراء أعمال مفكرين كسان 
وماركس  فورييـــه  وشـــارل  ســـيمون 
ومانهايـــم وماكـــس فيبر وألتوســـير 
وهابرماس وكليوفورد غيرتز، يســـلط 
ريكـــور الضـــوء علـــى هـــذا الثنائي 
عمل  لبنـــاء  الكالســـيكي  المفهومـــي 

فلسفي سياسي صميم.

ابتذال الشر

} "َفّرْق َتقُتْل" عنوان كتاب لعالم االجتماع الهولندي أبرام دي ســـفان عن 
األنظمـــة التي تمارس اإلبادة وأزالمها. يالحظ فيه مؤلفه أن الدراســـات 
عن حـــروب اإلبادة ظلت منغلقة في منظومة ضيقـــة : هل تمثل المجازر 
ذروة الحداثـــة والديمقراطية أم هي بالعكس تجلـــي "انهيار الحضارة" 

و"العودة إلى الوحشـــية"؟ هل أن مقترفيها 
أنـــاس عادّيـــون أم مضطربو الشـــخصية 
والعقـــل؟ مـــن خـــالل تحليل نحو عشـــرين 
حلقة من حالت اإلبادة في القرن العشـــرين، 
يحاول المؤلف تجاوز تلك المقاربات ليفهم 
ظروف الهياج القاتل وكيفية تجليها وكيف 
يتضح أن أناسا يكونون مهيئين لالنخراط 
فـــي القتل على نطاق واســـع. ويخلص إلى 
أن الذين قتلوا إخوانهم وبني جلدتهم دون 
شـــفقة وال رحمة ودون شعور بذنب أو ندم 
هم أناس عاديون، وأننا نحن أيضا، إذا ما 
وجدنـــا في ظـــروف مماثلة قـــد نضطر إلى 
ارتكاب الجرائم نفســـها، وهو ما يعبّر عنه 

الكاتب بـ"ابتذال الشّر".

تامر فايز
ناقد وأكاديمي من مصر

سعى وليد عالء الدين -بعمد 

أو بغير عمد- إلظهار عبثية 

الحياة عبر عبثية عناصر 

مسرحياته {صورة يوسف}، 

و{72 ساعة عفو}، و{البحث 

عن العصفور}، وهو ما تبدى 

في مجموعة من العناصر التي 

مثلها مسرحه كنوع من أنواع 

الكتابة العبثية
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حوار

} ينطلق القاص الفلســـطيني أحمد ســـعيد 
نجم بحديثه معنا عـــن مجموعته القصصية 
”ســـاحة عصفـــور“ الجاهـــزة للنشـــر، مبيًنا 
أن هموم البشـــر، أينما كانـــوا، متقاربة، كي 
ال أقـــول متماثلة، وما يختلُف هـــو طرائقهم 
الخاّصة في التعبير عـــن تلك الهموم. وعليه 
فلـــكّل قصـــة قّصُة يمكـــن أن تـــروى عن هذا 
اإللحاح الذي تصارعنا معـــه. أّما لماذا كتَب 
المبدع عن هذا األمر ولم يكتب عن ذاك، فلذلك 
ارتباٌط بأجوائه، ومخزونه، ومستوى تطّوره 
الفنّي، ومنسوِب حساســـيته. مضيًفا: بوجه 
اإلجمال أكتُب من أجواء ما ِعشـــُتُه وما قرأُته 
وما ســـمعُته، وما ترّســـب في أعماق الوعيي 
مـــن حكايـــات تظهـــُر اآلن، وليس قبـــل ذلك، 
وليس بعَده. وما أراُه أهًال ألن أكتَب عنه قد ال 
يثير، بالضرورة، اهتمام كاتٍب آخر، والعكُس 
صحيـــح. وربمـــا، بالمثـــل، ال يثيـــُر اهتمام 
. والمهّم في رأيـــي، وقبل أن  القارئ العـــاديِّ
نتحـــّدث عن ذلك الذي ُيملـــى َعلينا ما نكتُبُه، 
هو كيف تجّلى هذا الذي كتبناه، وكيف تمايَز 

عن غيره من الكتابات.

شاطئ السردين

ونســـأل نجم عن حكايـــة والدة أول قصة 
كتبها ومتى تم نشرها؟ وماذا كان موضوعها؟ 
فيجيبنا: يحدُث، مثـــًال، أن تكون مجتهًدا في 
دروســـك في المرحلة الثانوية، ولنُقل تحديًدا 
في ماّدٍة ُتدعى ”اإلنشـــاء“، فيقترُح عليك أحُد 
األســـاتذِة أن تلتفـــَت إلى مواهبـــك الكتابّية، 
ألّن في داخلك مشـــروَع كاتٍب. وبالطبع فليس 
بمقدوٍر أحٍد أن يتحـــّول إلى كاتب بمجّرد أن 
ننصحه بذلـــك. إذ ال ُبّد أن تكون بالحّق بذرة 
الكاتب. ثّم، من مثل هذا هراء هذه البداية، أو 
غيـــِره تبدُأ أولى القصـــص، وكان ذلك أواخر 
الســـتينات من القـــرن الماضـــي. ولقد كتبُت 
بعدهـــا الكثيَر مـــن القصص، ثـــم مّزقُتها. ال 
بل لقد فقـــدُت، أثناء خدمتـــي اإللزامية، فقًدا 
ا مجموعة قصصية أولى، كنت قد رضيُت  تاّمً
عنها، في حيِنِه، وجمعُتها داخل ”كالّســـور“ 
أنيق. أما تاريخ ظهور أول قصة منشورة لي 
فكان عـــام 1979، وهو عـــام ظهور مجموعتي 
القصصية األولى ”شاطئ السردين المعّلب“ . 
وكان َنشًرا للمجموعة كّكل، ال لقّصة بعينها.

ـــا كان تقييـــم النقد األدبـــي اآلن لتلك   وأّيً

ا  المجموعة إّال أن صدورها كان، في حينه، مهّمً
ا بالنســـبة إلّي. فقد وضعني على الســـّكة  جّدً
الوعـــرة وضًعا ال فكاك منه، فكان أن اســـتقّلت 
ا  مـــن مهنة التعليـــم وانخرطت انخراًطـــا تاّمً
في أجـــواء صحافة الثمانينات، الفلســـطينية 
والســـورّية. وهي أجواٌء قادتني للتعرُّف على 

العديد من بلدان العالم.

ساحة عصفور

وعـــن رؤيتـــه لتطـــور كتاباتـــه مـــا بيـــن 
المجموعة القصصية األولى ”شاطئ السردين 
ومجموعته الجاهزة للنشـــر ”ساحة  المّعلب“ 
عصفـــور“، وهل يراها تطوًرا أصًال أم تراكًما؟ 
يقول: إذا استثنينا فترة الثمانينات من القرن 
الماضي، وهـــي الفترة التـــي انخرطُت فيها، 
حتى العظـــم، بالعمل الصحفـــي، والصحافة 
األدبية الفلســـطينية بوجه الخصوص، فإّنني 
باإلجمال كاتٌب ُمِقل. فقد يحدُث لي أن أستغرق 
لســـنوات في قـــراءات من طبيعـــة خاّصة في 
التاريخ، أو الفلسفة، وباألخّص الفلسفة، التي 
ال غنـــى عنهـــا إن أردنا أن نفهـــم النقد األدبي 
الحديث. وأمثـــال تلك القـــراءات قد تجرفني، 
ومن طبعي أن أنجرف للّشـــيء كما لو أنني قد 
ُخِلْقُت من أجله، ومن طبعي، أيًضا، أن أقف في 
منتصف الطريق كي أقول لشيٍء ما كفى. ومثُل 
ذلك االندفـــاع الجـــارف، أو التوّقف المباغت، 
يحدث بحيث أنه ينســـيني تماًمـــا أنني إنما 
ابتدأُت ككاتب قصة قصيرة، وأن ِعَليَّ أن أعود 
إلى ســـّكتي األصلية. وعندمـــا يحدُث مثل ذلك 
الهاتف المفاجئ ترانـــي أعود مجّدًدا إلى ذلك 

الفّن المضني.
وعندمـــا نتحـــدُث عـــن مجموعـــة أولـــى 
صـــدرت أواخـــر الســـبعينات، وثانية صدرت 
أوائل التســـعينات، وعن ثالثـــة قد تصدر هذا 
العـــام، عـــام 2016، ففي قولنا ذاك إشـــارة، من 
حيـــث المبدأ، إلـــى أن ثمة فتـــرة زمنية مّرت، 
اكتسب الكاتُب خاللها عمًرا إضافًيا، وتجربة 
وقراءة إضافّيتين، أما إذا ما كانت مجموعتي 
العتيدة، التي لم تَر النور بعد، ستشّكل إضافًة 
أم ال بعد نشرها، فذلك متروٌك للقارئ وللناقد، 
وهما، وليس أنا، َمْن يقول ما إذا كان ما يقرأه 
في الكتـــاب الجديد مجرد لغـــو أم أنه إضافة 
حقيقية. ولو أننا نكتب ألنفســـنا فقط لكان لنا 

قوٌل آَخر!

الشكل واللغة

وعـــن أبرز الشـــواغل التي اشـــتغل عليها 
في مشـــروعه السردي؟ وكيف انعكس الشتات 
على نتاجه األدبي؟ يقول ُمحدثّنا: يحُكُمني في 
كتاباتي أمـــران، هما في حقيقتهما أمٌر واحٌد، 
تجويُد الشـــكل، وتجويُد اللغة السردية بحيث 
تقترُب كثيًرا من لغة الشعر. وقد يرى البعُض 
أن هذا األمـــر ربما يتمُّ على حســـاب الحكاية 
نها أحياًنا فيمـــا أكتبه من  التـــي يصعـــُب تبيُّ
قصـــص. أقول ذلـــك وأنا واٍع تماًمـــا إلمكانية 
أن تنزلـــق الكتابة أثناء مالحقتها للجميل إلى 
شـــكالنيٍة بغيضة ال تقول في النهاية شـــيًئا. 

كيف أقول ما أنوي قوله على نحٍو جميل فذلك 
المأزق الذي أسعى دوًما كي أنجو منه.

أما موضوع الشـــتات فقـــد تفّتحت أعيننا 
عليـــه. وما نزال، ومعنا األّمـــة العربية قاطبًة، 
نعيش نتائجه الكارثية في حياتنا، وفي وعينا 
ألنفسنا. وفي المجموعتين السابقتين لي كان 
الشـــتاُت حاضًرا بقّوة. وهنـــا، في المجموعة 
الجديـــدة المفترضة حاضٌر في قصة ”ســـاحة 
التي أعطت اسمها للمجموعة. وألن  عصفور“ 
تلك القصة تتحّدث عـــن األيام األولى لوصول 
الفلســـطينيين إلى دمشـــق فإنك يندر أن َتُمرَّ 
على ســـطٍر إال وفيه تذكيٌر بـــأن أبطال القصة 
فلســـطينيون، ومقتلعون مـــن ديارهم، وأنهم 
وســـط مســـعًى إنســـاني عميق لالنـــزراع من 
جديد، وســـط تربـــٍة جديدة. وحتـــى في باقي 
قصـــص المجموعـــة فـــإن جميع األشـــخاص 
الذين كانـــوا في ذهني وأنا أحـــّول حيواتهم 
إلى قصص هم فلســـطينيون، حتى لو لم تكن 
في النّص إشـــارات صريحة إلـــى مثل ذلك. ال 
بل إننـــي أعتقُد جازًما أن مثل تلك اإلشـــارات 
ا ال معنى  المباشرة كانت ستكون َشَطًطا وطنّيً
له، فـــي واقٍع عاش فيه الفلســـطينيون كأبناء 
حقيقّيين لســـوريا، وتقاســـموا مـــع إخوتهم 
الســـوريين ُحْلَو الحياة وُمّرهـــا. ما الذي كان 
ســـينضاف، مثًال، إلى قصتي ”البخار اآلدمّي“ 
الخاصِّ  والمنشـــورة في عدد مجلة ”الجديد“ 
بالقصة القصيرة فـــي العالم العربي، لو كنُت 
قد أشرُت إلى أن بطلها فلسطيني؟ ال شيء كان 
ســـينضاف. فما حاجة القصة إذن إلى شـــيٍء 
ال يضيف شيًئا. فســـؤال الهوية يصبح ُملّحا 
عندما يقُع في تعارٍض مـــع الهويات األخرى. 
أو عندمـــا ُينِتـــُج االنتمـــاُء لهويـــٍة مـــا مأزًقا 
ـــا) لصاحبهـــا. فالعامل  ـــا (وجودّيً أنطولوجّيً
الفلسطيني الذي يعمُل، على سبيل المثال، في 
الشركة الخماسية لصناعة األقمشة في دمشق، 
مســـكوٌن بفلســـطين، ولكنـــه مســـكوٌن أيًضا 
بنتائج االنتخابات العمالية في شركته، تماًما 
مثل الســـوري الـــذي وإن كان مهتمـــُا بنتائج 
تلك االنتخابات، إال أنه بالمثل مســـكوٌن بالهّم 
الفلســـطيني. والخالصة الُمّرة في هذه األيام 
- أن تلـــك التوليفـــة النبيلة، أقصُد: الســـوريَّ
تخسُرُها  -السوريَّ  والفلسطينيِّ  ، الفلسطينيَّ
اآلن ُكلٌّ من فلسطيَن وسوريا وتربُحُه أوروبا!

 غواية الكاتب

بالعـــودة مع القـــاص الفلســـطيني أحمد 
ســـعيد نجم إلى مرحلة البدايات ســـألناه عن 
األدباء والكتـــاب الذين تأثر بهم والذين كانوا 
مصدر اإللهام له فأجابنا: َعلّي االعتراُف، أّوًال، 
بأنني، ومنـــذ نعومة أظفاري كنـــُت، وما أزال 
حّتى الساعة، قارًئا نهًما. وقد توّزعت قراءاتي 
على مجمـــل العلوم اإلنســـانية، وبخاّصة في 
مضماري األدب والتاريخ. ولقد قرأت للكثيرين، 
وأحببُت الكثيرين من الكّتاب من شـــّتى الملل 
والبلدان والمشـــارب. ولم أسمح، حتى يوم أن 
ُكنـــُت، في عنفـــوان قناعاٍت فكرية وسياســـّية 
معينـــة، لقناعاتي تلـــك أن تمنعني من البحث 
الدائب عن الجميل حيـــث ُيوجد. وواحٌد هذه 

َر فيه  حالـــه يصعب عليه أن يحـــّدد َمْن الذي أثَّ
دون سواه. جميع الكّتاب الجّيدين كان لهم يٌد 
في غوايتنـــا. وفي جعلنا نقتفي خطواتهم في 
هذا الدرب الشائك المســـّمى إبداًعا. طموُحنا 
كان كبيـــًرا، ونماذجنا العليـــا كانت أكبر. َفُكلُّ 

المبدعين آبائي، إذا جاز لي قوُل مثل ذلك.
ويحدثنا نجم عن مقومات القصة القصيرة 
والقصـــة القصيـــرة جًدا، وعن الســـمات التي 
يجـــب أن يحملهـــا الكاتب إليصال مـــا يريد، 
فيقـــول: أنـــا شـــخصًيا ال أميل إلـــى مثل تلك 
التقســـيمات في مجال الحقل الواحد، أي حقل 
الســـرد. القصة هي باألصـــل حكاية قد تنتهي 
بعد صفحة، وقد يستغرق حكُينا لها صفحات 
طويلـــة. والحدُث يحمل فـــي داخله بذرة موته 
التلقائـــي. فالمهم في القصـــة أن تترك لنباهة 
القارئ أشياء تدفعه لمواصلة القراءة. إشراُك 
القـــارئ في لعبة اكتشـــاف المغـــزى النهائي 
ضرورية. وبحســـب، ”همنغـــواي“، في حديثه 
عن المقارنة بين القصة وبين جبل الجليد، فإن 
علـــى الكاتب أن يحذف من قصته ما يعرُف أن 
القـــارئ يعرفه. وبعد ذلك، فهنالك، كما يقولون 
أكثر مـــن 500 طريقة لروايـــة القصة الواحدة. 
األمـــر الـــذي يعني أن كل شـــيء فـــي القصة؛ 
طوَلها، ومنظوَرهـــا، وما تريد إيصاَله لنا، كل 
ذلـــك قد يختلف مـــن كاتٍب إلى آخـــر. وعندما 
نقرأ قصـــة، ونعتقد بأنها ال يمكن أن ُتكَتَب إال 
كذلك، فذلك ألننا قرأناها كذلك. وربما لو كانت 
قـــد جاءتنا في األصل علـــى كيفية أخرى لقلنا 
أيًضـــا القول ذاتـــه. وهنالك، أيًضا، ما يشـــبه 
اإلجماع بأن القصة كّلما كانت أقصر فهي أكثر 
صعوبـــة. ولكن كونها أكثر صعوبة ال يجعلها 
أكثـــر أهميـــة. وألســـباٍب يطوُل شـــرحها فإن 
الرواية أهم بما ال يقاس من القصة القصيرة.

تجديد األمل

وحول رأيه فيما ُيشاع من أن النقد األدبي 
العربي الحديث اليوم في وضع مأزوم؟ وأن 
النقـــاد العـــرب المعاصرين لم يســـتطيعوا 
أن يبلـــوروا نظرية خاصة فـــي النقد األدبي 
العربـــي، وهل أعطى النقـــد تجربته األدبية 
حقها؟ يوضـــح صاحب ”مفتـــرق البّيارات“ 
(1991) أنـــه عندمـــا ينُشـــُر أحُدنـــا روايًة أو 
مجموعـــًة قصصيـــًة أو ديـــواَن شـــعٍر فإنه 
يتوّقُع أن يقرأ نقًدا عن ذلك الذي أصدره في 
الصحف والمجـــّالت المتخصصة بمثل تلك 
األمور. ُخـــذ مثًال المقـــاالت النقدية الرائعة 
التـــي تركها لنـــا الشـــاعر ”ت. س. إليوت“ 
تجد أن معظمها ُكِتَب في األصل كمقاالت في 
الصحف. وُكُتب النقـــد المتخصصة ال تأتي 
إال متأّخرة. عندما يكون الكاتب قد شـــبَع من 
الشهرة أو من الموت. وهي تميُل في العادة 
ألن تكون جامعًة بأكثر مما هي ناقدة. وأدبنا 
ونقُدنا بحاجة إلى أمثال تلك المجّالت ذوات 
المشـــاريع. المجالت التي تســـعى لتوحيد 
الرؤى، وتســـعى في الوقت ذاته إلى صيانة 
حـــّق االختـــالف. واآلن وفي ظـــلِّ غياب مثل 
تلـــك المجّالت المتخصصـــة، أقصد مجّالت 
مثل ”األديب“ و“اآلداب“ و“حوار“ و“شـــعر“ 

و“أدب“  و“القاهرة“  و“الكرمـــل“  و“مواقف“ 
و“نقد“ وغيرها، في غياب مثل تلك المجالت، 
وفـــي ظـــّل اختفـــاء المالحـــق األدبيـــة من 
الصحف اليومّية فإنك ستدرك حجم اإلهمال 
الـــذي ُيقاَبل فيـــه إنتاُجنا األدبـــي الحديث. 
واألمـــل فـــي هذه األيـــام معقوٌد علـــى مجّلة 
”الجديـــد“ التي تصـــدر من لنـــدن، وفرحُتنا 
بتلك المجلة ال ينبغي لها أن ُتغّير شـــيًئا من 
قناعتنا الراسخة بالَمَثل الذي يقول إن زهرًة 

واحدًة ال تصنُع ربيًعا.
وعن مالحظـــة النقاد حول ازدياد ابتعاد 
الكثيـــر مـــن األدباء الفلســـطينيين بشـــكل 
خاص عن الموضوع الفلســـطيني في اآلونة 
األخيرة، وتقوقعهم أكثر حول ذاتهم استناًدا 
لفكـــرة أنه ”ال أدب حقيقي خارج الغوص في 
الذات“. يرى أحمد.س.نجم أن االبتعاد يعني 
أن المبتعـــد اتخذ قـــراًرا بأن ينأى بنفســـه 
عـــن محيِطِه. وهذا التصويـــر لألمور ُمجاٍف 
للموضوعية. ذلك أنك ترى الكاتب، في قرارة 
نفســـه، كالشـــّحاذ يســـتجدي الموضوعات 
أيـــن يجدهـــا. والصحيـــح أن الموضوعات 
هي التي تبتعد، وتغدو أكثر إشـــكالية، على 
نحٍو يســـتدعي معالجات مبتكرة. وقد يكون 
أحـــد المهـــارب من ذلـــك الوضع اإلشـــكالي 
أن يغـــوص الكاتـــب فـــي أعمـــاق ويخوض 
معهـــا نقاًشـــا هادًئـــا أو عنيًفـــا. والُكّتـــاب 
الفلســـطينيون ال يعيشون في مجتمٍع واحٍد 
كي نقوُل إن عليهم االلتفات إلى مشـــاكله، أو 
مشـــاكلهم في داخل ذلـــك المجتمع الواحد. 
وكلنـــا يعـــرف أن هنالـــك، في هـــذه األيام، 
الكثير من الكّتاب الفلسطينيين، الموهوبين 
حقيقًة، والعالقين، بنتيجة هذا الشيء األليم 
الذي يحدُث في ســـوريا، علـــى حدود الُدَول. 
ُر عنه هؤالء؟ وهل الكاتب آلٌة  فما الذي سُيعبِّ
ليس إّال لتفريـــخ القصص أو القصائد التي 
ال تعالج غير الهّم الوطني. وبالمقارنة، يبدو 
المجتمع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني 
أكثر ثباًتا، ومتاعبه أكثر وضوًحا، من غيره 
مـــن التجّمعات الفلســـطينية. ومع ذلك فإنه 
فوق فوهة بركان. ال تعرف متى يشـــتعُل ذلك 
البركان فيصبح للفلســـطينيين هناك وقائع 
غير تلـــك التي نحكي عنهـــا اآلن. والحقيقة 
ِبُعريها الواضح أنه ما عاد للفلسطيني مالذ 
روحي واحد يلجأ إليه في وقت الشـــدائد. ال 
الســـلطة الوطنية الفلسطينية وال أيُّ تجّمٍع 
فلســـطيني ذي تماســـك بقادريـــن على فعل 
شـــيء بإزاء محنة مئات ألوف الفلسطينيين 
– الســـوريين، الذين فقدوا في أيـــاٍم قليلة ما 

راكموه طيلة عقود.

سؤال الهوية في تعارض الهويات

أحمد سعيد نجم أكتب حكايات الالوعي

ما عاد للفلسطيني مالذ روحي واحد يلجأ إليه في وقت الشدائد

أوس داوود يعقوب
كاتب من فلسطين
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ــــــرى الناقــــــد فيصــــــل دراج أن قصص   ي
الكاتب الفلســــــطيني أحمد ســــــعيد نجم 
ــــــد 1950) ”تحاول أن تكون إضافة  (موالي
ــــــة قصصية تحترم معنى القصة  إلى كتاب
ــــــه في كتاباته ”ال يبدأ  وداللة الكتابة“. وأن
مــــــن فكرة ويصف تجلياتها، إنما يرســــــم 
ــــــل حياته  اإلنســــــان العادي فــــــي تفاصي
اليومية المتعددة كي ينتج فكرة، أي أنه ال 
ينقل الفكرة إلى لغة بقدر ما يقدم نسيًجا 

لغوًيا يوحي بأفكار عديدة..“.
ــــــع إلنتاج نجم األدبي رغم قّلته  والمتتب
ــــــه القصصية  ــــــك، فمنذ مجموعت يدرك ذل
”شاطئ السردين المّعلب“ (دمشق 1979) 
وحتى مجموعته الثالثة الجاهزة للنشــــــر، 
مروًرا بمجموعته الثانية ”مفترق البّيارات“ 
ــــــى أن تكون  (دمشــــــق 1991) حافــــــظ عل
ــــــا تعكس الوجه  قصصــــــه ”مجموعة مراي
الفلسطيني في أحواله المختلفة..“، وذلك 

عبر لغة مكثفة ومبدعة.
ــــــا معه هذا  ــــــه وكان لن ”العــــــرب“ التقت

الحوار.

يحكمني في كتاباتي أمران، هما 

في حقيقتهما أمر واحد، تجويد 

الشكل، وتجويد اللغة السردية 

بحيث تقترب كثيرا من لغة 

الشعر

من طبعي أن أنجرف للشيء 

كما لو أنني قد خلقت من أجله، 

ومن طبعي، أيضا، أن أقف في 

منتصف الطريق كي أقول لشيء 

ما كفى. ومثل ذلك االندفاع 

الجارف، أو التوقف املباغت، 

يحدث بحيث أنه ينسيني تماما 

أنني إنما ابتدأت ككاتب قصة 

قصيرة، وأن علي أن أعود إلى 

سكتي األصلية



نقدالثقافي

} تواجـــه اللغة العربية تحديات واســـعة 
إلنجازات  المتســـارعة  التطورات  تفرضها 
العصـــر العلمية والتقنيـــة والفكرية، حتى 
أصبح استيعاب لغة هذا العصر دليال على 
قـــدرة اللغة على الحيـــاة والتطور، خاصة 
عندمـــا تكـــون األمـــة مســـتهلكة لمنتجات 
الحضـــارة والعصر، وغير فاعلـــة في هذا 

السياق.
لقد كشـــف تاريخ الحضارة العربية في 
عصر التعريب الواســـع الذي شـــهده زمن 
الخليفة المأمون في العصر العباســـي عن 
وعي حقيقـــي بأهمية هذا الدور وضرورته 
على مســـتوى انتقـــال اللغـــة العربية من 
لغة األدب والشـــعر والديـــن، إلى لغة العلم 
والفلسفة والطب والبحث، التي تثري هذه 
اللغـــة وتطّورها لكي تغنـــي الفكر العربي 
وتعينـــه علـــى اإلبـــداع في شـــتى مجاالت 
الحيـــاة والعلوم، وكان نجاح هذه التجربة 
على مختلـــف األصعدة دليال واضحا، على 
حيوية اللغة العربية وقدرتها على التطور 

واستيعاب لغة العصر.
لم تســـتطع هذه التجربـــة الرائدة التي 
تركت لنا ميراثا واسعا وغنيا، في مجاالت 
العلـــوم اإلنســـانية والعلـــوم المختلفة أن 
تحافظ على اســـتمرارها، فـــكان ذلك إيذانا 
ببدء عصر التخلف والضعف، الذي انعكس 
على وضع اللغـــة العربية وتطورها. ولعل 
مقارنة بســـيطة يقـــوم بها الباحـــث اليوم 
بيـــن الواقـــع الذي يعيشـــه النقـــد العربي 
المعاصر، والتـــراث النقدي العربي القديم 
سوف تكشف عن االختالل الواضح لصالح 
األخيـــر، الـــذي قـــدم مجموعة كبيـــرة من 
المفاهيم النقديـــة، قبل أن تظهر النظريات 
النقديـــة الغربيـــة المعاصـــرة التي يعيش 

عليها النقد العربي المعاصر اليوم.

اللغة والنقد

قبـــل الحديـــث عـــن اإلشـــكالية التـــي 
تعيشـــها اللغة النقدية العربية المعاصرة، 
ال بد مـــن القول إن هذه اإلشـــكالية ترتبط 
بمعناهـــا األوســـع باألزمة التي تعيشـــها 
الثقافـــة العربيـــة عمومـــا، والتـــي تّتخذ 
بعديـــن متناقضين، البعـــد األول يتلّخص 
فـــي محاولة االنغالق علـــى الذات، ورفض 
التجديـــد بحجـــة مقاومة الغـــزو الثقافي 
الغربي لنا والحفاظ على الهوية، أما البعد 
الثاني فيتمثل فـــي االنبهار بثقافة الغرب، 
ومحاولـــة التماهي معهـــا، بوصفها ثقافة 

العصر وطريقنا لبلوغ الحداثة.
إن النقـــد العربـــي الحديـــث الذي وجد 
نفســـه دون مرجعيات نقدية ناجزة، يمكن 
أن يعتمد عليها في مقارباته للنص، لم يكن 
أمامه سوى االعتياش على المنجز النقدي 
المختلفة،  واتجاهاتـــه  بمدارســـه  الغربي 
لكن هـــذه العالقـــة اصطدمت بمشـــكلتين 
اثنتين، تمثلت األولى في ترجمة المصطلح 
النقـــدي الغربي، ونقله إلى العربية بمعناه 
التـــام فـــي مرجعياتـــه النظريـــة، في حين 
تحددت المشـــكلة الثانية باإلشكالية التي 
يعاني منها المصطلـــح النقدي في الثقافة 
الغربيـــة األّم، والناجمة عن تعدد التيارات 
مســـتوى  علـــى  وتبايناتهـــا  واختالفهـــا 
النظرية والمفهوم في النظرية الواحدة، ما 
أدى إلى ظهور تعريفات متعددة للمصطلح 
النقدي الواحد، تختلـــف حموالته الداللية 
بين ناقد وآخـــر. وبذلك كان ال بد أن تنتقل 
هذه اإلشـــكالية مـــع الترجمة، إلـــى النقد 
العربـــي وتخلق حالة من التداخل والبلبلة 

في اللغة والممارسة النقدية العربية.

إشكالية المصدر

يســـتخدم النقد العربي الحديث للداللة 
علـــى المـــكان الروائي ثالثـــة مصطلحات 
بمعنـــى واحـــد، هـــي المـــكان والفضـــاء 
والحّيز، وهذه المصطلحات الثالثة تعاني 
فـــي النظرية النقديـــة الغربيـــة أصال، من 

االختالف النسبي في داللة المفهوم.
 space يعـــّرف جيرالد برنـــس الفضاء
بقولـــه هو المـــكان، أو األماكـــن التي تقدم 
فيهـــا األحـــداث والمواقف الســـردية التي 
تجـــري، بينما مفهوم الفضاء عند عدد آخر 
من النقاد الغربيين يحمل معنى أشـــمل من 
المكان الذي يمثـــل مكونا للفضاء ويرتبط 
بعالقـــة حضـــور الشـــخصية فيـــه، بينما 
اعتبره الشـــعريون أحـــد العناصر الفاعلة 
في المغامرة السردية، التي تتجاوز مفهوم 

المكان الذي تجري فيه أحداث الرواية.
وال يختلف الحال بالنســـبة إلى مفهوم 

الرؤيـــة الســـردية، الذي أطلقـــت عليه في 
متعددة،  تسميات  األنكلو-سكسوني  النقد 
تجـــاوزت قضيـــة التســـمية إلـــى النظرية 
وموقع هـــذا المفهوم ودالالتـــه داخل هذه 
النظرية، فهنـــاك وجهة النظـــر والمنظور 
الســـردي والتبئير، األمر الذي يجعل هذه 
اإلشـــكالية علـــى مســـتوى اللغـــة النقدية 
تتجـــاوز موضـــوع التباين في التســـمية، 
إلى مســـألة مفهومية ومنهجية في آن معا، 
ترتبـــط بالنظرية النقديـــة وتعدد التيارات 

واالتجاهات داخلها.
ويعـــد مصطلح الكتابة النســـوية مثاال 
آخـــر على هـــذه اإلشـــكالية، بســـبب تعدد 
الترجمـــات، وتنـــوع المرجعيـــات النقدية 
األنكلو-سكسونية، التي يتم نقل المصطلح 
عنهـــا. إن هذه اإلشـــكالية تتضح من خالل 
تعدد المصطلحات التي تســـتخدم للداللة 
على ذلك، فهناك مصطلح الكتابة النسوية 
والكتابة النســـائية، والكتابة األنثوية، أو 
األدب األنثـــوي. ويظهـــر الخلـــط بين هذه 
المصطلحات فـــي الكثير من الترجمات أو 
الكتابـــات النقدية، التـــي تتناول موضوع 

األدب أو قضايا النسوية المختلفة.

في الكتابة النقدية

تتجاوز هذه اإلشـــكالية لغة المصطلح 
وحموالته الداللية في الترجمة، التي يتخذ 
منها الكثيرون من العاملين في حقل النقد 
مرجعيات لهم في استيعاب تلك النظريات، 
إلى الكتابـــة النقدية العربية واختياراتها، 
في ضـــوء عالقـــة الناقـــدات العربيات مع 
المرجعيات النقدية الغربية، ومدى اقتناع 
كل واحـــدة منهـــن بوجاهة مـــا يحمله كل 
مصطلـــح مـــن دالالت، فـــي إطار الســـياق 
المعرفي والمنهجـــي للنظرية النقدية عند 
هذه الناقـــدة أو تلك. وتزداد تعقيدات هذه 
المشـــكلة نظريـــا وإجرائيا مـــع محدودية 
اســـتيعاب المصطلـــح ودالالتـــه وموقعه، 
الذي يشغله داخل شـــبكة المفاهيم العامة 
التـــي تتكون منهـــا هذه النظريـــة أو تلك، 
ال ســـيما مع تعدد التـيـــارات التي تـفّرعت 

عنها.
لقـــد ســـاهم هـــذا الوضع فـــي تعميق 
مشـــكلة اللغـــة والكتابة النقديـــة العربية، 
وفي تكريس واقع الفوضى الذي ســـاهمت 
الصحافة الثقافية في تعميقها، لكن الدور 
األخطر هو الذي لعبته دور النشر الخاصة، 
من خـــالل غيـــاب المعاييـــر المعتمدة في 

اختياراتهـــا لألعمال المترجمة ونشـــرها، 
فقد ظـــل الهدف التجاري هـــو الغالب على 
عمل تلـــك الـــدور ســـعيا وراء التســـويق 
الســـريع للكتـــاب المترجم، ال ســـيما كتب 
النقد الحديث، مســـتغلة الحاجة الماســـة 
إليها من قبل طلبة الجامعات والمشتغلين 
في هذا الحقل، مّمن ليســـت لديهم المعرفة 
الكافيـــة باللغـــة األجنبية. ويمكـــن القول 
هنا إن هنـــاك تواطؤا يتم بيـــن تلك الدور 
والمترجمين، ممن ال يملك الكفاءة المطلوبة 
في معرفـــة اللغتين، اللغـــة األجنبية التي 
يقـــوم بالترجمـــة عنهـــا، أو العربية التي 
يقوم بالترجمة إليها، أو بســـبب ضعفه في 
إحداهما، األمر الذي ال بد أن ينعكس سلبا 
علـــى لغة الترجمـــة ودّقتها في اســـتيعاب 
المعنى، خاصـــة إذا كان المترجم ليس من 

أصحاب االختصاص في هذا المجال.

غياب العمل المؤسساتي

لقـــد ترافـــق هـــذا الوضـــع مـــع غياب 
الجهات الثقافية العربية التي تشرف على 
أعمال الترجمة، وفي مقدمتها مجامع اللغة 
العربية، التي أقيمت من أجل هذه المهمة. إن 
غياب دور هذه المجامع اللغوية واقتصاره 
على المســـتوى األكاديمي، قد ترك الساحة 
لدور النشـــر الخاصة والعامة للقيام بهذه 
المهمة، دون مراعاة للشـــرطين الســـابقين 
المطلوب توفرهما عند المترجم. ففي حين 
اهتمت دور النشر الخاصة بتحقيق الربح 
المـــادي بغض النظـــر عن قيمـــة الترجمة 
ومؤهـــالت المترجميـــن، فإن دور النشـــر 
الرسمية قد خضعت في عملها للمحسوبية 
والعالقات الشـــخصية، في حين لم تتم أّي 
محاولة جادة وحقيقية لتفعيل دور مجامع 
اللغـــة العربيـــة، وتكليفهـــا بالتعـــاون مع 
مجموعة من النقـــاد األكفاء، الضالعين في 
اللغة المترجم عنها باإلشراف على عمليات 
ترجمـــة المصطلحات والكتب النقدية، لكي 
يكون المصطلـــح العربـــي المقابل مكافئا 
للمصطلـــح النقـــدي الغربـــي فـــي معنـــاه 

وداللته.
إن مشـــكلة ترجمة المصطلـــح النقدي 
الغربي ونحت المصطلـــح العربي المقابل 
لـــه، لم تتوّقـــف عند حـــدود الترجمة، التي 
تقوم بها في كثير من األحيان شـــخصيات 
ال عالقة لهـــا بالنقد، بل هي تتجاوزها إلى 
اختـــالف النقـــاد فيما بينهـــم، على صعيد 
ترجمة المصطلح الغربي، فقد لجأ كل ناقد 
منهم إلى ترجمة المصطلح ترجمة مختلفة 
عن اآلخـــر، بذريعـــة أنها الترجمـــة األكثر 
اســـتيعابا للمعنـــى الحقيقـــي للمصطلح 
النقـــدي، حتـــى وجدنـــا عـــدد الترجمـــات 
المنجـــزة للمصطلح الواحـــد، توافق عدد 

المترجمين أنفسهم.
وفي محاولة لتجاوز هذه المشـــكلة تّم 
إنشاء اتحاد المترجمين العرب في بيروت، 
كمؤسســـة غير رســـمية، حاولـــت توحيد 
جهود مجموعة من المترجمين العرب، من 
ذوي المعرفة الجيدة في اللغتين األجنبية 
والعربية وتكليفها بأعمـــال الترجمة، لكن 
ذلـــك لم يحـــّل مشـــكلة ترجمـــة المصطلح 

الغربي واســـتيعابه فـــي الترجمة العربية 
له، ألنها ظلت تعتمد على اجتهاد المترجم 
ومدى اســـتيعابه للنظرية النقدية الغربية 
وســـياقاتها المعرفيـــة، ناهيك عـــن غياب 
الدعم المادي الرسمي لها لتطوير وتوسيع 

عملها.

بين الترجمة والتوطين

تتوســـع حـــدود إشـــكالية المصطلـــح 
نظـــرا لتعدد المواقف منـــه فهناك من يرى 
أن الترجمـــة العربيـــة للمصطلـــح النقدي 
ال يمكنهـــا أن تســـتوعب معنـــاه ألن هـــذا 
معرفـــي  ســـياق  فـــي  تخّلـــق  المصطلـــح 
ولغوي تتعالق وحداته المشّكلة لمضمون 
النظرية، ما يجعل محاولة استيعاب معناه 
الداللي في اللغة العربية ناقصا، األمر الذي 
يجعلهم يطالبون باستخدام المصطلح كما 
جـــاء في النظريـــة األّم وتوطينـــه في هذه 
اللغـــة لكي يحافـــظ على معنـــاه الحقيقي. 
ولعل اســـتخدام مصطلح الســـيميوطيقيا 
الـــذي ترجمـــه البعـــض إلـــى علـــم الداللة 
والبعض اآلخر إلى إنتاج الداللة، ومصطلح 
الميثولوجيـــا الذي تمـــت ترجمته إلى علم 
األســـاطير في الكتابات النقدية، ما يكشف 
عن حالة البلبلة والتشـــتت التي يواجهها 
واســـتيعاب  المصطلحات،  هـــذه  تعريـــب 
المضمون المعرفي لها في ســـياق النظرية 
النقدية، ال سيما وأن هذا المصطلح يتفاوت 
في دالالته وحـــدوده بين ناقد غربي وآخر، 
نظرا لتعدد التيـــارات واالجتهادات داخل 
النظريـــة الواحدة، وهو مـــا يجده الباحث 
في مصطلح ”التناص“، الذي صكته جوليا 
كريســـتيفا أواخر ستينات القرن الماضي، 
والـــذي اســـتبدله جيرار جينيـــت بمفهوم 

”التعالي النصي“.
إن هـــذا الواقـــع اإلشـــكالي مرتبط في 
جانب مهم منه بمسألتين اثنتين، المسألة 
األولى هـــي ترجمة المصطلـــح بمعزل عن 
معرفة سياقاته المعرفية من قبل المترجم، 
ما خلق مشكالت مفهومية ومنهجية، بينما 
المســـألة الثانيـــة تتعلق بغيـــاب الجانب 
المعرفي باللغة النقدية ونظرياتها، انعكس 
ســـلبا على قدرة المترجم على اســـتيعاب 

دالالته الكاملة في إطار النظرية.
وتبدو هذه اإلشـــكالية أوضح ما تكون 
فـــي تبايـــن المفاهيـــم والتعريفـــات، التي 
يجدهـــا المتابع في معاجـــم المصطلحات 
العربيـــة، التي يفترض بها أن تكون معينا 

لكل دارس ال يجيد اللغات األجنبية.
تعانـــي هـــذه المعاجـــم مـــن تباينات 
واضحـــة في ترجمـــة المصطلحـــات، وما 
تقدمـــه مـــن تعريـــف بهـــا أو بالنظريـــات 
النقديـــة، والســـبب يكمن كما أســـلفنا في 
تبايـــن معرفـــة المترجـــم الكبيـــرة باللغة 
المترجـــم عنها، أو اللغـــة العربية، إضافة 
إلى غياب المعرفة الكاملة بالنظرية النقدية 
التي يقوم بنقل المصطلح عنها، ما ينعكس 
على معرفة القارئ والدارس بهذه المدارس 
والمصطلحات ويجعل اللغة النقدية تفتقد 
إلـــى الدقـــة والعلميـــة في اســـتخداماتها 

ووظيفتها اإلجرائية.
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لغة النقد المستعارة
مترجمون تنقصهم الكفاءة ونقاد يختلفون على المصطلح

مفيد نجم
كاتب من سوريا

رسمة للفنان حسام بالن

رسمة للفنان إدوارد شهدا

1 
ميكـــن للهايكـــو أن ميثـــل بدايـــة ثانيـــة 
للقصيـــدة العربيـــة، وحافزا لالشـــتغال على 
بالغـــة جديـــدة تتغذى مـــن تراكـــم اخلبرات 
الشعرية وفي نفس اآلن تنفتح على املستقبل. 
يصبـــح ذلك فـــي عـــداد املمكن إذا اســـتطاع 
شـــعراء الهايكو مفاوضة املمكن اجلمالي من 
مخاضات اللحظـــة التاريخية الراهنة بوعي 
إمكاناتهـــا وصوغ حقل ومـــدار جديد للنوع 
األدبـــي ميكن أن تنكتب فيه القصيدة. يصبح 
الهايكو في هذه احلالة حلظة جمالية جديدة 

ومشتال حقيقيا لإلبداع واخللق.

2
الهايكـــو عـــودة بحر الشـــعر إلـــى نبعه. 
إلى بيتـــه األول. حيث تنبثق اللغة في حلظة 
بكارة. وتســـتعيد الكلمات سحرها من حيث 
متتح طاقتها احليوية ولغزها األول. الهايكو 
البداية التي لم تسبقها بداية مثلها. لقد دأب 
العرب على تطويـــر بالغتهم بتفاعل خصيب 
مـــع شـــعريات الشـــعوب والثقافـــات التـــي 
تالقحوا معهـــا في عملية مثاقفـــة متواصلة 
سواء كانت فارس أو بيزنطة أو الهند أو بالد 
اإلغريق أو أوروبا النهضة وأوروبا احلداثة. 
وفي كل حلظة كان شـــعراء العربية يراكمون 
اخلبرات ويصنعون حلظـــات خلق متجددة، 
شـــكلت قصيدة النثر آخر هذه احملطات التي 
صاغـــت الوجدان العربي باإلنشـــاد والصور 
اجلميلـــة والرؤى الوجودية. كل ذلك كان عبر 

االستمرارية والتراكم واالنتقاء.

3
حلظـــة الهايكـــو، ميكـــن أن تكـــون حالة 
نوعيـــة الى أبعد احلدود. فهي تعيد الشـــعر 
إلى مبتدئه. إلـــى حمضه النووي األول الذي 
منه تتفرع صبغيات الكائن. إلى سحر احلرف 
وجرســـه. إلـــى موســـيقى الكلمـــة وطاقتها 
الدالليـــة واإليحائيـــة معـــا. وخصوصا إلى 
إعـــادة ربـــط الكائن عضويا مبصـــدر إلهامه 
األول: الطبيعـــة حيـــث يتهّجى األســـماء في 
انبثاقها األول، حيث يصبح لألســـماء نفسها 

طعم الدهشة. دهشة اكتشاف العالم.

4
بهذا املعنى، متثل ”حلظة الهايكو“ حاجة 
أنطولوجيـــة من أجل تأســـيس بالغة جديدة 

وفق رؤيا للغة والعالم جديدة.

هايكو عربي

من أجل بالغة جديدة

 عبد القادر الجموسي
كاتب من المغرب

النقد العربي الحديث الذي وجد 

نفسه دون مرجعيات نقدية 

ناجزة، يمكن أن يعتمد عليها 

في مقارباته للنص، لم يكن 

أمامه سوى االعتياش على 

املنجز النقدي الغربي بمدارسه 

واتجاهاته املختلفة



ســـيرجي  األرمينـــي  المخـــرج  يعتبـــر   {
بارادجانوف أحد عباقرة السينما الخالصة 
أو الســـينما الفنيـــة الرفيعة وأســـتاذا من 
األســـاتذة الذيـــن قامـــوا بتطويـــر اللغـــة 
السينمائية. وتعد مشاهدة أفالمه بالنسبة 
إلى المشاهد المدرب على استقبال األعمال 
البصريـــة الرفيعة، متعة للعيـــن ال تعادلها 

متعة.
غير أن أفالم بارادجانوف ليست مجرد 
لوحات تشـــكيلية منفصلـــة، بل نماذج على 
قدرة هذا الفنان العظيم على استلهام الشعر 
واألســـطورة والحكاية الرومانسية وإعادة 
تناولها من خالل نظرته الشخصية ورؤيته 
البصرية والتشـــكيلية الخاصة، وتطعيمها 
بما يناسبها من موسيقى وتعليق مصاحب 
مـــن خارج الصـــورة أحيانا كمـــا في فيلمه 
”عاشق قريب“، وتجسيد للحركة المرسومة 
جيـــدا، ســـواء حركـــة الكاميـــرا التعبيرية 
المجنونة التـــي ال تهدأ كما في فيلم ”ظالل 
أســـالفنا المنســـيين“، أو حركـــة الممثلين 
واألشـــياء داخل الكادر السينمائي كما في 

فيلم ”لون الرمان“.
ودراسة األعمال الروائية األربعة الكبيرة 
التي أخرجها هذا الفنان السينمائي الكبير 
هـــي أيضا متعة للدارســـين ومتذوقي الفن 
عمومـــا والفـــن الســـينمائي الرفيع بصفة 

خاصة.
وكما أن أفالم المخرج الروســـي الراحل 
أندريه تاركوفســـكي تلهم اإلنســـان الكثير 
من التأمالت واألفـــكار الروحانية الخاصة 
حـــول مغـــزى الوجـــود وطبيعـــة العالقـــة 
بين البشـــر وبينهـــم وبين المبـــدع األكبر 
(الخالـــق العظيم) ومخلوقاته، تلهمنا أفالم 
بارداجانـــوف بالتأمل في معنـــى الجمال: 
جمال الصورة والتكوين وتجســـيد الخيال 

الجامح والحركة والشعر.

بدايات الفنان

ولد ســـيرجي بارادجانوف في تيبليسي 
عاصمة جمهورية جورجيا في التاســـع من 
ينايـــر عام 1924، ألبويـــن ينتميان إلى عائلة 
أرمينيـــة عريقـــة. وقـــد درس بارادجانـــوف 
الســـينما في الفترة مـــن 1945 إلى 1952 في 
معهد موســـكو الســـينمائي. وبعـــد تخرجه 
أخـــرج بارادجانـــوف ثمانيـــة أفـــالم (منها 
فيلمان قصيران وفيلم تسجيلي) ربما يكون 
 (1958) أهمها فيلم ”رابســـودي أوكرانيـــة“ 
الذي برزت فيه بدايات خافتة لمعالم أسلوب 

في التصوير سينضج ويتفجر فيما بعد.

لـــم تلفت األفـــالم األولى التـــي أخرجها 
بارادجانـــوف األنظـــار فـــي إطار الســـينما 
الســـوفييتية الســـائدة بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة، لكنه فاجأ العالم بأســـره عام 1964 
عندمـــا أخـــرج فيلمـــه األول الكبيـــر ”ظالل 
أســـالفنا المنســـيين“ الذي عرف في فرنسا 
باســـم ”الجيـــاد الناريـــة“، وقد صـــّوره في 
أوكرانيـــا واقتبســـه عـــن رواية كالســـيكية 
للكاتب األوكراني ميخائيل كوتسيوبنسكي. 
وكان الصـــدى الذي أحدثه هـــذا الفيلم لدى 
جمهور السينما في العالم هائال، بتكويناته 
اللونيـــة غير المســـبوقة، ولقطاته الجريئة، 
وإيقاعاتـــه الخاصة فـــي الحركـــة، وألوانه 
المدهشـــة، وقدرتـــه على تجســـيد األحداث 
والمصائـــر بطريقـــة درامية صادمـــة. وقيل 
إن المخـــرج البولندي أندريه فايدا ركع على 
ركبتيه أمام بارادجانـــوف وقام بتقبيل يده 

تعبيرا عن إعجابه بهذا الفيلم.
وقـــال عنـــه المخرج والممثل الفرنســـي 
روبيـــر أوســـين ”إذا كان هنـــاك فيلم يمكن 
أن نبعـــث بـــه إلى حضـــارة أخرى كســـفير 
لحضارتنـــا اإلنســـانية فهـــو فيلـــم ”ظالل 

أسالفنا المنسيين“.
في عام 1968، نشرت مجلة ”فيلم كومنت“ 
األميركيـــة مقالين بقلم بارادجانوف يشـــرح 
فيهمـــا كيف توصـــل إلى رؤيتـــه في ”ظالل 
أســـالفنا المنســـيين“. وجاء ضمن ما ذكره 
”إننا نحصر أنفسنا في نطاق محدود للغاية 
عندما نفكر بشكل ضيق تبعا لنظام تصنيف 
األفالم. لذا فإنني أتناول الفرشاة باستمرار، 
إنه نوع آخر من التفكير، وبالتالي أفتح أمام 
نفسي طرقا مختلفة لالستقبال والتعبير عن 

الحياة“.
ويكشـــف بارادجانوف عـــن تأثره الكبير 
بالفيلـــم الروائـــي الطويـــل األول ألندريـــه 
تاركوفســـكي ”طفولـــة إيفـــان“، فيقـــول إنه 
الفيلـــم الذي جعله يلجأ الـــى ذلك النوع من 
الســـينما التي عرف واشـــتهر بها فيما بعد 
”كان تاركوفســـكي الـــذي يصغرنـــي بإثني 
عشـــر عاما، معلمي وموّجهـــي. لقد كان أول 
من تعامل مع صور مـــن األحالم والذكريات 
لكي يقدم االســـتعارات  في ”طفولة إيفـــان“ 
ســـاعد  وقـــد  الســـينمائية.  والكنايـــات 
تاركوفسكي اآلخرين على فك رموز الكنايات 
الشعرية. وقد أصبحت أقوى بعد أن درست 
تاركوفســـكي وقمت بعـــزف تنويعات أخرى 

مختلفة على لحنه“.
ويجسد أحد النقاد الفرق بين العمالقين 
فيقول إنه بينما كان تاركوفسكي يبحث عن 
”الحقيقة“ كان بارداجانوف يبحث دائما عن 

”الجمال“.
وليس هناك أبلغ من تجسيد البحث عن 
الجمال في أعمال بارادجانوف من الطريقة 
التي يبدع بها في تصميم وإخراج مشاهده 

التي يرسمها عشرات المرات مجسدا فيها 
أحالمـــه. فـــي فيلمـــه األول ”لـــون الرمان“ 
(1969) الـــذي صـــوره في أرمينيـــا، ويروي 
فيه قصة الشـــاعر األرميني ”ســـيات نوفا“ 
مـــن القرن الثامن عشـــر، وكيـــف نضج من 
مجـــرد صبي يعمل في صبـــغ المالبس إلى 
أن وصل إلى بالط األمير الحاكم، ثم تحول 
الى شاعر. وينســـج بارادجانوف فيلمه من 
مجموعة من الصور التي تشكل معا لوحات 
متعاقبة متناغمة، يعّبر من خاللها عن أكثر 
اللحظـــات حميمية وقـــوة بصرية في حياة 
الشاعر. والنتيجة أننا أمام لقطات أيقونية 
شديدة الشـــاعرية واألصالة تشع بالمعاني 
الروحيـــة، وتتمتع بجمـــال داخلي مدهش 

حقا.

السحر والموت

تـــدور أحـــداث فيلـــم ”ظـــالل أســـالفنا 
في إحدى قرى جبـــال الكربات  المنســـيين“ 
بأوكرانيا خالل القرن السابع عشر، ويروي 
الفيلـــم قصة حياة ”إيفـــان“ من الطفولة إلى 
المـــوت، مـــرورا بالحب والســـخط والحزن 
والشـــقاء والعودة إلـــى الحيـــاة الطبيعية 
تدريجيـــا، ثم الـــزواج دون إنجاب، والبحث 
عـــن النجاة من خالل الســـحر، قبل أن يصل 

إلى الموت.
غيـــر أننا لســـنا أمام فيلم حزين يشـــيع 
الكآبـــة فـــي النفس، بـــل عمل فنـــي يفيض 
ويمتلـــئ  والحيـــاة،  والحركـــة  بالحيويـــة 
بلقطـــات تتأمل عبرها الكاميرا، في الطبيعة 
وكأن بارادجانوف يتطلع أيضا إلى الجمال 
الذي يحيـــط بحياتنا وربما ال نراه بســـبب 
اســـتغراقنا في البحث عـــن مخرج لمتاعبنا 

وعدم تحقيق ما كنا نصبو إليه.
إيفان الطفل، يفقد والده وشقيقه، سواء 
عـــن طريق الشـــجار أو بفعل القـــدر، وتبقى 
أمـــه، ثم يقابل معبودته الحســـناء التي يقع 
فـــي غرامها ويتزوجها لكنـــه يفقدها بعد أن 
تغرق في مياه النهـــر، ويتزوج امرأة أخرى 
شـــديدة الجمال، لكنه ال يشـــعر بالســـعادة 
معهـــا، فمـــازال شـــبح معشـــوقته الراحلة 
يتراءى له ويســـيطر على ذهنـــه وخياله. ال 
ينجب إيفان من زوجته الجديدة، وتلجأ هي 
للســـحرة لفك السحر حسبما تؤمن، وتعتقد 
أمه أن الســـر يكمن في الزوجة الراحلة التي 

مازالت تأسره.
وفي مشاهد شديدة الجرأة على السينما 
الســـوفييتية وقت إنتاج الفيلم، نشاهد أوال 
كيـــف يتجـــرد إيفـــان وحبيبتـــه األولى من 
مالبســـهما ويلهوان في الغابة بين األشجار 
مثل طفلين ســـعيدين، ثم نـــرى كيف تتعرى 
الزوجة الثانية ”باالنا“ من مالبســـها وتهيم 
في الغابـــة ليال، تتضرع إلـــى األرواح التي 
تسكن الغابة أن تجعل إيفان يحبها. ويصور 
بارادجانوف أعماال من الســـحر األسطورية 
التي كانت تعّد من المحرمات في الســـينما 
الســـوفييتية، كمـــا نـــرى عندما يســـتخدم 
الســـاحر حصانين لمنـــع عاصفة مدمرة من 
االقتراب من القرية، ثم كيف يســـتخدم قوته 
الخاصة في إغواء ”باالنا“ وممارسة الجنس 
معها بحيـــث يمنحها للمرة األولى ما يعجز 

”إيفان“ عن منحها إياه منذ زواجهما.
ويظـــل العنصـــر األهـــم فـــي الفيلم هو 
الصعبـــة  الحـــركات  البصـــري،  العنصـــر 

للكاميرا التي تهبط من قمم الجبال وتســـقط 
مع األشجار التي تهوى، أو تتابع في حركات 
”الكرين“ المعقدة المطاردات والشـــخصيات 
التـــي تهرب مـــن مصائرها وســـط المناظر 
الحـــرة  الكاميـــرا  أو  المذهلـــة،  الطبيعيـــة 
المتحركة المحمولة على الكتف التي تجعل 
الصورة تهتـــز، مع إضافات مـــن المؤثرات 
الخاصة إلضفاء طابع ضبابي على الصورة، 
ولقطات الوجوه الشبحية التي تتبدى لحظة 

العثور على جثة الزوجة الغارقة.

الحب والجمال

الحــــب والجمــــال همــــا جناحــــا أعمال 
بارادجانــــوف المتميزة كلها، وهما المدخل 
األساسي لفهم شــــخصيته وتكوينه. الحب 
الــــذي يصــــوره كمــــا لــــم يصــــّوره أحد في 
الســــينما من قبــــل، والجمال اآلســــر في كل 

لقطاته.
وفنان جامح بهذا الشــــكل كان يعمل في 
ظل السينما السوفييتية بتقاليدها الواقعية 
االشتراكية كان ال بد وأن ينشأ الصدام بينه 

وبين السلطات في بالده.
لقد حصلت أفالمه على 39 جائزة دولية، 
لكــــن الســــلطات األرمينيــــة بــــدأت تمارس 
اضطهاده منذ أن انتهى من إخراج فيلم ”لون 
الرمان“، الذي حقق له شهرة عالمية كبيرة. 
فقد كتب بارادجانوف عدة سيناريوهات أراد 
تحقيقها غير أنها قوبلت بالرفض من جانب 
الحزب والسلطات الحكومية. وفي عام 1973 
اعتقل بارادجانوف بتهمة الشذوذ الجنسي 
وتهم أخــــرى تتعلق بالمتاجــــرة في اآلثار، 
وحكم عليه بالســــجن لمدة خمس ســــنوات، 
وقاد الســــينمائيون في الغرب حملة شديدة 
للمطالبة بإطالق سراحه وهو ما تحقق عام 
1977 مع منعه من العمل، لكن السلطات ظلت 
تعيــــد اعتقاله وســــجنه بين فتــــرة وأخرى، 
فقد ســــجن عام 1982 في تيبليســــي عاصمة 
جورجيا دون تهمة محددة، لمدة أحد عشــــر 
شــــهرا، وفي عام 1984، مع بدايات سياســــة 
”البريسترويكا“ أو االنفتاح السياسي التي 
أعلنها غورباتشــــوف، سمح له بإخراج فيلم 
”أســــطورة قلعة ســــورام“ الذي صــــّوره في 
الــــذي صّوره  جورجيا، ثم ”عاشــــق قريب“ 
في أذربيجان، عن قصيدة للشــــاعر الروسي 

ميخائيل ليرمنتوف.
بعــــد أن صــــور بارادجانــــوف أفالمــــه 
الثالثة الســــابقة فــــي أوكرانيــــا وجورجيا 
وأرمينيــــا، يذهــــب في فيلمــــه الرابع الكبير 
”عاشــــق قريــــب“ (أخــــرج بارادجانــــوف في 
الواقــــع ثمانية أفــــالم روائيــــة طويلة) إلى 
أذربيجان، مســــتهلما قصــــة قصيرة للكاتب 
الروســــي ليرمنتــــوف، يطّوعهــــا للفولكلور 
الشــــفوي اآلذري، وتدور فــــي الزمن البعيد، 
حول شاب يرغب في الزواج من حبيبته لكن 
والدها الجشــــع يرفض بسبب فقره، فيتفق 
مع حبيبته على الذهاب لتجربة حظه وجني 
ثــــروة يعــــود بها إلــــى والدها لكــــي يوافق 
على زواجهما. وتتعهــــد له الفتاة أن تنتظر 
عودته لمدة ألف ليلة وليلة. يجوب الشــــاب 
البقاع والمدن المختلفة فــــي أرجاء البالد، 
ينشد األغاني، يتعرض للكثير من المتاعب، 
يضطــــر إلى قبول ما ال يمكــــن قبوله، يتآمر 
عليه الطامعون في االســــتيالء على حبيبته 
ويشــــيعون أنه ُقتل، يذهــــب للغناء في حفل 

زواج بيــــن أصــــم وبكماء، يخــــوض الكثير 
من المغامرات التــــي يبدع بارادجانوف في 
تصويرها، مبــــرزا الثقافة األذارية الخاصة: 
الصــــور واللوحــــات وأعمــــال الســــيراميك 
والمالبس الفضفاضة الملونة، والموسيقى 
واألغاني الشــــعبية القديمة، مازجا الخيال 
بالحقيقــــة، المالئكة بقطيــــع الجمال الذين 
يرشــــهم ”العاشــــق“ بماء الرمــــان بعد وفاة 
صديقــــه الشــــاعر المتجــــول العجــــوز. إنه 
احتفال بالثقافة الشعبية كما لم نر من قبل.

الحس الديني

خالل فترات وجوده في الســـجن، رسم 
بارادجانـــوف وصنـــع عشـــرات األيقونات 
الجميلة وعّبر عن نفســـه بصنع الكثير من 
القطع الفنية باســـتخدام الزجـــاج والورق 
وســـدادات العلب وحتى بعـــض المخلفات 
محـــّوال إياها الـــى تحف فنيـــة يمتلئ بها 
حاليـــا المتحـــف المخصـــص ألعماله في 
عاصمـــة بالده، كمـــا قام بتعليـــم فريق من 

السجناء الرسم وصنع القطع الفنية.
في كل أعمال بارادجانوف إحساس طاغ 
بالتعبـــد للخالق، واإلعجـــاب غير المحدود 
الـــذي يكنـــه للخليقة: لإلنســـان والحيوان 
والطيـــور والطبيعـــة عمومـــا. إنـــه مفتون 
بجمال الطبيعة وما تحتويه من مخلوقات. 
إنه البحث الشاق عن الكمال في الخلق. لكنه 
ال يتعامل مع اإلنسان بصورته العادية التي 
خلق عليها بـــل يدخل عليها رؤيته ونظرته 
من خالل األشـــكال التي يختارها للمالبس 
وللحركة والظالل واألضواء التي يســـلطها 
عليهـــا، وفضال عن كل شـــيء اســـتخدامه 
لأللوان: األحمر واألصفر واألزرق واألسود.

بارادجانـــوف نجـــح وتميز فـــي صنع 
ســـينما ”أخرى“ غير تلك التي كانت سائدة 
قبله، ســـينما تخاطب العقـــل والقلب معا، 
العين واألذن، التأمل واإلحساس. سينما ال 
تعتمد على االفتعال المصنوع رغم ما فيها 
من تالعب بالشـــكل، بل على البساطة وعلى 
العودة إلى الجذور: جذور الثقافة الشعبية 
في الموسيقى واإليقاعات والغناء والشعر 

والحركة االحتفالية.
توفي بارادجانوف عام 1990 عن 66 عاما 
وترك وراءه تراثا ســـينمائيا متنوعا يتميز 
بجمالياتـــه الخاصـــة وصوره المدهشـــة، 
وقدرتـــه على التعبير الجامح عن رؤيته بال 

حدود.

الثقافي

مخرج صور المشاهد في أفالمه كرسام

سيرجي بارادجانوف شاعر السينما األول

سينما

بارادجانوف.. شاعر السينما الذي منح الفيلم طعم الرمان

 في {ظالل أسالفنا المنسيين} يستخدم بارادجانوف األسطورة والسحر والخيال

التراث الشعبي اآلذري في فيلم {عاشق قريب}
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

 أفالم بارادجانوف ليست 

مجرد لوحات تشكيلية 

منفصلة، بل نماذج على قدرة 

هذا الفنان العظيم على 

استلهام الشعر واألسطورة 

والحكاية الرومانسية وإعادة 

تناولها من خالل نظرته 

الشخصية ورؤيته البصرية 

والتشكيلية الخاصة



 } نواكشــوط - يعتمد قطاع الســـياحة في 
موريتانيـــا علـــى جاذبية الصحـــراء وعبق 
التاريـــخ، ممـــا يغري الســـياح بزيـــارة هذا 
البلـــد الذي ال يوفـــر رفاهية كبيـــرة بقدر ما 
يتيح للســـياح فرصة االســـتمتاع بالطبيعة 
الصحراوية ومناطقها البكر واكتشـــاف سر 
التقاليـــد االجتماعيـــة والغذائيـــة للمجتمع 

الموريتاني.
ومن أكثر األنشطة التي تستهوي السياح 
هو الترحال في رحاب الطبيعة في موريتانيا 
حيـــث يمكنـــه االســـتمتاع بروعـــة الواحات 
الجذابـــة  والشـــواطئ  الذهبيـــة  والشـــمس 

والمناطـــق األثريـــة. إضافـــة إلى ممارســـة 
والقنـــص  التحـــدي  كرياضـــات  الهوايـــات 
البري وركوب الجمال وقيادة ســـيارات الدفع 

الرباعي وسط رمال الصحراء.
وتضع الشـــركات السياحية برامج حافلة 
باألنشـــطة والفعاليات للســـياح الشـــغوفين 
والمولعيـــن  التخييـــم  وحيـــاة  بالمغامـــرة 
بالطبيعـــة الصحراويـــة وما بهـــا من مناظر 
خالبة ســـواء كانـــت مرتفعـــات أو كثبانا أو 

أخاديد صخرية، إضافـــة إلى القيام برحالت 
الصيد ومشـــاهدة الحيوانات البرية والتزلج 
على الكثبـــان الرمليـــة واالســـتمتاع بمنظر 
الغـــروب البديـــع وســـكون ليـــل الصحـــراء 
وحفالت الشواء في أجواء رومانسية حالمة.

وبين نواكشـــوط ونواذيبو يأسر السائح 
المشـــهد األخاذ لعناق الصحـــراء بعذريتها 
الصارخـــة ورمالهـــا الذهبية الســـاحرة، مع 
األمواج الهـــادرة بالمحيط األطلســـي وعلى 
ضفافه حيـــث تنتصب أشـــجار ”المانجرو“ 
مشكلة لوحة فنية عجيبة في لحظات الغروب، 
حين تضفي الشـــمس برونقها القزحي لمسة 
جمالية باهرة تبلغ مداها السحري في مناطق 
«رأس تمريـــس» و«إويك» و«آركيس» و«الرأس 

األبيض» قرب نواذيبو.
وتقع منطقة الصيد في جنوب موريتانيا 
فـــي منطقة رطبـــة تبعد حوالـــي 200 كلم عن 
العاصمـــة نواكشـــوط و30 كلم عن شـــواطئ 
المحيط األطلســـي وأيضا حوالي 60 كلم عن 
نهر الســـنغال وهـــي منطقة من الشـــجيرات 
واألعشـــاب الطويلة والغابات غيـــر الكثيفة، 
وفيها عـــدة بحيرات يتم فيهـــا صيد الطيور 
المائيـــة عنـــد حافتهـــا، وكذلـــك فـــي منطقة 
الشـــجيرات والغابـــات ومنطقـــة الصيد هذه 
كبيـــرة وتقدر مســـاحتها بأكثر مـــن 120 ألف 

هكتار تقريبا.
ويقـــع في وســـط منطقة الصيـــد منتجع 
صيد خـــاص يســـتخدم لإلقامة أثنـــاء رحلة 

الصيد في تلك المنطقة.
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سياحة

] إدارة فعاليات دبي لألعمال سجلت العام 
الماضي رقما قياسيا في عدد العطاءات 

والعروض التي فازت بها الستضافة 
المؤتمرات والفعاليات العالمية، حيث قدمت 

نحو 250 عطاء فازت بـ75 منها. وكانت أهمها 
استضافة موظفي شركة «نوسكين» الصينية 

عام 2017، والمؤتمر العالمي لألنفاق 2018، 
ومؤتمر أمراض األعصاب عام 2019.

] صحيفة ”زمان“ التركية تذكر أن نحو 1300 
فندق معروضة للبيع في منطقتي البحر 

األبيض المتوسط وبحر إيجة التركيتين، وذلك 
بسبب تراجع تدفق عدد السياح. وشهدت 
السياحة في تركيا العام الماضي تراجعا 

كبيرا في عدد السياح الروس، حيث وصل 
عددهم عام 2015 إلى 3.65 ماليين سائح مقارنة 

بـ4.5 ماليين عام 2014.

] عدد السياح القادمين من دول الخليج إلى 
بريطانيا ارتفع خالل النصف األول من العام 

الماضي بنسبة 18 بالمئة، ليصل إلى 576 
ألف سائح، أنفقوا أكثر من 1.7 مليار دوالر. 

وقالت سوماثي رامانثان المدير اإلقليمي لهيئة 
السياحة البريطانية في الخليج، إن نحو 70 
بالمئة من الزوار الخليجيين يتوجهون إلى 

لندن.

] حملة عروض صيف عمان 2 تواصل 
نجاحها مع إقبال شركات السياحة 

والجهات المعنية على تقديم عروض 
ترويجية تعد بإقبال سياحي كبير خالل 
فترة الصيف. وستنطلق الحملة خارجيا 

في مطلع شهر مارس القادم بالتركيز على 
دول الخليج وأسواق السياحة الواعدة في 

المنطقة والعالم.

] للعام السادس على التوالي، تتوج مدينة 
هونغ كونغ بلقب المدينة األكثر زيارة في 
العالم، بعدما أشارت تقديرات إلى وصول 

ما يقرب من 27.8 مليون مسافر لها في 
2014. وهو العدد الذي تم إحصاؤه لعام 

2014 بناء على عدد الزوار الوافدين وليس 
بناء فقط على األفراد أصحاب الثروات 

العالية.

{ممشى السماء} يحبس األنفاس
قمم جبال األلب توفر لعشاق املغامرة إطاللة مثيرة على الطبيعة الخالبة

مواعيد سياحية [

◄ 1300 فندق للبيع في تركيا◄ 1.7 مليار دوالر إنفاق الخليجيين في بريطانيا◄ رقم قياسي لدبي في سياحة  المؤتمرات ◄ عمان تروج لصيفها في دول الخليج ◄ هونغ كونغ المدينة األكثر زيارة في العالم

الترحال والصيد متعة السياحة في صحراء موريتانيا

] أين تذهب

هو الترحال في رحاب الطبيعة في موريتانيا
حيـــث يمكنـــه االســـتمتاع بروعـــة الواحات
الجذابـــة والشـــواطئ  الذهبيـــة  والشـــمس 

سان سيباستيان لؤلؤة بحر 

كانتابريا األسباني

} سان سيباستيان (أسبانيا) - تعد مدينة سان 
سيباســـتيان الواقعة في إقليم الباسك شمال 
أســـبانيا عاصمة الثقافة األوروبية خالل عام 
2016 إلـــى جانب مدينة بريســـالو البولندية. 
وتتمتع هذه المدينة الشـــهيرة بـ“لؤلؤة بحر 
كانتابريا“، بإمكانيات ســـياحية هائلة؛ حيث 
أنها تعد ِقبلة لهـــواة ركوب األمواج ومقصدًا 
للســـياحة العالجية ووجهة لعشاق السينما 

وعاصمة الذواقة في العالم.
بشكل مّحاري،  ويمتاز خليج ”ال كونشـــا“ 
ويحيط به جبل ”إغلدو“ وكذلك جبل ”أورغول“ 
من الجانـــب المقابل، ويوجد عند ســـفح هذا 
الجبل نادي الشراع الملكي وميناء الصيادين 

القديم وتنتشر من حوله البلدة القديمة.
و“ال كونشا“  وتشّكل شواطئ ”أوندارتيه“ 
الرائعـــة، التـــي تقـــع بيـــن جبلـــي ”إغلـــدو“ 
و“أورغـــول“، نصـــف دائـــرة تمتـــد لمســـافة 
كيلومتـــر ونصـــف. ودائمًا مـــا توصف هذه 
الشـــواطئ للمجموعات السياحية، التي تأتي 
إلـــى المدينة بأنها واحدة من أجمل شـــواطئ 

العالم.
ركـــوب  مـــن  حاليـــًا  الســـياح  ويتمكـــن 
التليفريـــك، الـــذي تـــم إنشـــاؤه عـــام 1912، 
حتى ميـــاه المحيط،  ونزول جبـــل ”إغلـــدو“ 
ومشاهدة المنحوتات البديعة الموجودة على 
المنحـــدرات، والتي أبدعهـــا النحات إدواردو 

شيليدا الشهير المنحدر من إقليم الباسك. 

[ إكســابري بايا، مدير برنامج العاصمة الثقافية 
التابع لالحتاد األورويب: تســـتمد مدينة ســـان 
سيباســـتيان شـــهرتها الحالية بشكل أساسي 
مـــن نجوم هوليـــوود، الذين يأتون للمشـــاركة 
في المهرجان الســـينمائي الدولي خالل شـــهر 
ســـبتمبر من كل عام، ومنهم على سبيل المثال 
جوليـــا روبرتس وبراد بيت وميريل ســـتريب 
وروبرت دي نيرو، والذين أعربوا عن إعجابهم 
وحّبهم الشديد لهذه المدينة الساحرة. وسيتم 
تنظيـــم العديد مـــن المهرجانات الســـينمائية 
والموســـيقية، التي تجتذب عشرات اآلالف من 

السياح.

[ خوســيبا أوروتيا، من مدرسة بوكاس لتعليم 
ركوب األمواج: في واقع األمر لقد بدأت رياضة 
ركـــوب األمواج في أوروبا فـــي منطقة بياريتز 
المجـــاورة. وتمتاز األمواج فـــي هذه المنطقة 
بجودة مذهلة، وخاصة في شـــاطئ ”زوريوال“؛ 
حيث يمكن االســـتمتاع بركـــوب األمواج على 
مدار العام. وتبلغ نســـبة عشاق ركوب األمواج 
ما يصل إلى 30 بالمئة من السياحة الخارجية، 
التي تأتي إلى مدينة سان سيباستيان سنويا.

[ خــوان مــاري أرزاق صاحب مطعم: ال يمكن 
للسياح أن يستمتعوا بالطعام في أّي مكان في 
العالم مثل مدينة سان سيباستيان، إن المطعم 
الخـــاص بي والحاصل على ثالثة نجوم يعتبر 
من أفضـــل المطاعم في العالـــم؛ حيث يقصده 
المشاهير لتناول األطباق المميزة، إذ نال طبق 
أســـماك التونة مـــع األعشـــاب البحرية وكذلك 
طبق لحم الضأن مع زهور اللوتس إعجاب كل 

من روبرت دي نيرو وميريل ستريب.

للسياح آراء [

} برلين – تزخر جبال األلب في قارة أوروبا 
بالعديـــد من تركيبـــات الفـــوالذ والزجاج، 
التي تعرف باســـم ”ممشى السماء“، والتي 
توفر لعشـــاق المغامـــرة إطاللة مثيرة على 
الطبيعـــة الجبليـــة الخالبة مـــن ارتفاعات 

شاهقة تحبس األنفاس.
وتكثر في جبال النمســـا بصفة خاصة 
العديد من منصات المشـــاهدة المصنوعة 
من الزجاج والفوالذ، والتي توفر للســـياح 
فرصـــة إلقاء نظرة علـــى المناظر الطبيعية 
الواقعة في ســـفح الجبل. وقـــد تم تصميم 
”ممشـــى الســـماء“ على شـــكل  أصابع اليد 
الخمســـة على قمة كريبنشتاين، التي يصل 
ارتفاعها إلى 2108 أمتار. ويمكن للسائح عن 
طريق خمســـة أصابع تحديد جرعة اإلثارة، 
التـــي يرغب بها؛ حيث تبـــرز هذه األصابع 
لمســـافة ثمانية أمتار فوق حافة انكســـار 
الجبل، وتمنح الســـياح إطالالت رائعة على 
بحيرة هالشتات. وتتكون أرضية األصابع 
من الزجاج؛ حيث يمكن للســـياح مشـــاهدة 
قريـــة ”كريبن برون“ الواقعة على عمق 400 

متر.
وتمتد األرضيـــات الملّونـــة مثل فروع 
الشـــعاب المرجانية فوق ممشى ”ترياسيك 
بـــارك وايدرينـــغ“. ويمكن للســـياح، الذين 
يتمتعـــون بالجـــرأة واإلقدام الســـير على 

الشـــبكة أو على األســـطح الزجاجية، التي 
يمكن الســـير عليها. وتعلو هـــذه المنصة 

بارتفاع 70 مترا فوق األرض.
تم إنشـــاء ممشـــى ”كولن براين شبره“ 
على أعلى سد في النمسا، ويبدو من السلة 
البـــارزة من النافـــذة. ويصـــل ارتفاع هذه 
المنصـــة المصنوعة من المعـــدن والزجاج 
إلـــى 200 متـــر، وهنـــاك درجـــات جلـــوس 
مصممة على شـــكل شـــرفات تتيح للسياح 
التمتع بمشاهدة المناظر الجبلية المحيطة 
فـــي منطقـــة هوهيـــن تاويرن. وتقـــع هذه 
المنصـــة، التي تجذب العديد من الســـياح، 
فـــي نهاية طريق مالطا هوخالم شتراســـه، 
الـــذي يحظى بشـــعبية كبيرة لـــدى قائدي 

الدراجات النارية.
وفـــي ظـــل أحـــوال الطقـــس المعتدلة 
توفر منصة المشـــاهدة البانورامية ”توب 
أوف تيرول“ للســـياح إمكانية االســـتمتاع 
بإطاللة ســـاحرة على جبال األلب ستوباي 
والدولوميـــت وأورتلير. وتقع هذه المنصة 
على قمـــة جبل إزيدور الكبيـــر، الذي يصل 
ارتفاعـــه إلى 3210 مـــن األمتار فـــي وادي 
ســـتوباي. وقد تم تصنيع هذه المنصة من 
الفوالذ والخشب وتبرز لمسافة تسعة أمتار 
فـــوق الحافـــة الصخرية. وهنـــاك تليفريك 
بانورامي يصعد بالسياح إلى هذه المنصة 
الرائعة، وعند الوصـــول إلى محطة الجبل 
يتعين على الســـياح السير لدقائق معدودة 

للوصول إلى هذه المنصة.

هناك بعض األشـــخاص ممن ال يحبون 
السير فوق الجسور المعلقة، حتى إذا كانت 
تمـــر فوق الجبـــال الصخرية داخشـــتاين، 
وتســـمح للســـياح بالتمتـــع بإطاللة رائعة 
علـــى أعلى جبال في النمســـا. وبالنســـبة 
إلى عشـــاق اإلثـــارة والمغامـــرة توفر هذه 
الجبـــال 14 درجة تقود الســـياح إلى أعلى؛ 
حيث توجد منصة زجاجية صغيرة تتســـع 
لشـــخصين، وتقع على ارتفاع 400 متر فوق 

الصخور.
ممشـــى  افتتـــاح  سويســـرا  وشـــهدت 
في أغسطس 2014  الســـماء ”ســـكاي الين“ 
بمنطقـــة شـــيلتورن، والذي يعتبـــر بمثابة 
امتداد لشـــرفة الجبل، ويوفر هذا الممشى، 
الـــذي يقع علـــى ارتفاع 2677 متـــرًا فرصة 
االســـتمتاع بإطاللة بانوراميـــة فريدة من 
نوعها علـــى جبال األلـــب العالية، وتتكون 
أرضية الممشـــى من ألواح زجاجية بُسمك 
4 ســـم، وتتيح للســـياح إمكانية المشاهدة 
ألســـفل إلى عمـــق 200 متـــر. كمـــا أنه من 
المخطط إنشاء رصيف صخري من الشرفة 
إلى الجدران العمودية الصخرية خالل عام 

.2016
وتقع التركيبـــات الفوالذية، التي تظهر 
بشـــكل شـــبه منحرف مع أرضية شـــبكية، 
على ارتفـــاع 2350 مترًا في ممشـــى ”هوت 
ســـبوت غيمي“، وتبرز بمقدار 10 أمتار عن 

الجدار الصخري. وتوفر منصة المشـــاهدة 
هذه إمكانية إلقاء نظرة إلى عمق يصل إلى 
250 متـــرًا، كما تضم الصورة أيضًا منتجع 
الحمامات الحراريـــة يوكيرباد، والذي يقع 
علـــى عمق 900 متر. وتبلغ مســـاحة منصة 
المشاهدة حوالي 20 مترًا مربعًا، وتسع لما 

يزيد على عشرة أشخاص.
لقصـــر  النباتيـــة  الحدائـــق  تقـــع 
تراوتمانزدورف على منحدر جبلي بالحافة 
الشـــرقية لمدينـــة ميـــران. وتشـــتهر هذه 
الحدائـــق بالنباتـــات الفريـــدة مـــن نوعها 
وكذلك بمنصة المشاهدة ”تونشير غوكير“ 
التي تم إنشـــاؤها عـــام 2005، والتي تحمل 
اســـم المهنـــدس ماتيـــو تون فـــي جنوب 

تيرول. ويمكن للســـياح التنـــزه فوق الدرج 
المســـتوي والنظـــر إلى الســـماء من خالل 
المناظير ذات الحجـــم الكبير والتجول في 

الحدائق الواقعة في وادي ميران.
وتبدو أذرع ممشـــى الســـماء مثل حرف 
”إكس“ في منطقة أوســـتر فيلـــدر كوف عند 
ســـفح جبل ألب شبيتســـه، ويوفـــر للزوار 
إمكانيـــة إلقـــاء نظرة فـــي وادي هولينتال، 
الـــذي يقع علـــى عمـــق 1000 متـــر. وينعم 
الســـياح برؤية تمتـــد إلى القمـــم الجبلية 
البعيدة في جبال األلب. ويســـتقبل ممشى 
ألبس بيكـــس حوالي 120 ألـــف زائر خالل 
شهور الصيف من كل عام. ولقد أصبح هذا 
الممشى من المعالم السياحية في المنطقة.

الســــــياحة في جبال األلب ال تخلو من المغامرة، فمن ال يحب ركوب المرتفعات ال يمكنه 
ــــــع بالمناظر الجبلية التي تســــــحر األلباب حيث اإلطــــــالالت الطبيعية الرائعة على  أن يتمت

البحيرات والحدائق النباتية.

ى ير ا دام واإل رأ ج ب ون اي ذ ى إ ح ي ب د ي ي ورا ب
الرائعة، وعند الوصـــول إلى محطة الجبل 
يتعين على الســـياح السير لدقائق معدودة 

للوصول إلى هذه المنصة.

وتقع التركيبـــات الفوالذية، التي تظهر
بشـــكل شـــبه منحرف مع أرضية شـــبكية،
”هوت مترًا في ممشـــى

ي ر ع ر
2350 على ارتفـــاع

10 أمتار عن ســـبوت غيمي“، وتبرز بمقدار

مناظر تسكن الذاكرة

{ممشى السماء} صمم على 

شكل أصابع اليد على قمة 

كريبنشتاين، حيث يمكن للسائح 

تحديد جرعة اإلثارة، التي يرغبها



} برليــن – أّي أســـرة عاديـــة تمتلـــك اليوم 
الكثيـــر من األجهـــزة اإللكترونية مثل جهاز 
التلفزيـــون ومشـــّغل أقـــراص الفيديو ”دي. 
فـــي. دي“ ومشـــّغل أقراص الشـــعاع األزرق 
(بلو راي) ومشـــّغل الموسيقى وغيرها. أما 
في المنـــزل العصـــري المتصـــل باإلنترنت 
وشـــبكات االتصاالت المختلفة هناك المزيد 
مـــن األجهزة اإلضافيـــة التي تعمـــل بنظام 
التحكـــم عن بعد من المصابيح إلى كاميرات 

المراقبة والستائر.
فـــي ظل هـــذا العدد الهائل مـــن األجهزة 
اإللكترونية التي يتـــم التحكم فيها بأجهزة 
تحكـــم عن بعد في المنـــزل العصري، أصبح 
وجـــود جهاز واحد يمكن بـــه التحكم في كل 
هذه األجهزة عن بعد بمثابة حلم. ولحســـن 
الحـــظ فـــإن هـــذا الخيـــار موجـــود اليوم، 
على األقل بالنســـبة إلى األجهـــزة المنزلية 

اإللكترونية.
وقـــال ميخائيـــل بالينيجـــر مـــن مدونة 
األلمانيـــة  كـــوم“  دوت  ”نيوردينجـــس 
المتخصصـــة في موضوعـــات التكنولوجيا 
إنـــه ”كلما زاد عدد األجهزة التي يتم التحكم 
فيهـــا عن بعد بجهاز واحـــد، كلما كان األمر 
أفضل“. وأضـــاف أن ”جهاز التحكم عن بعد 
الموحد، يســـتحق هذا الوصف فقط إذا كان 

قادرا على أن يحل محـــل كل أجهزة التحكم 
عن بعد الحالية“.

االعتبـــار اآلخر المهم هو مدى ســـهولة 
تجهيز واســـتخدام جهـــاز التحكم الموحد. 
بشكل عام، فإن أسهل هذه األجهزة هي التي 
يمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر شخصي من 
ثم يتم إعداده  خالل توصيلة ”يو. إس. بي“ 
باســـتخدام أداة تعمل عبر اإلنترنت. وهذه 

األجهزة موجودة بالفعل في األسواق.
ويمكن تقســـيم أجهـــزة التحكم عن بعد 

الموحـــدة إلى عـــدة فئـــات مثل 
البرمجـــة  ســـابقة  األجهـــزة 
علـــى  القـــادرة  واألجهـــزة 
التعلـــم. كمـــا توجـــد أيضا 
أقوى  وحـــدات  لديها  أجهزة 

لنقـــل اإلشـــارة أو أجهـــزة ذات 
شاشـــة عـــرض إل. ســـي. دي أو ذات 

شاشة تعمل باللمس.
ويتـــم تخزيـــن آالف مـــن أوامـــر 

األشـــعة تحـــت الحمراء علـــى األجهزة 
سابقة البرمجة الســـتخدامها مع الكثير من 
األجهـــزة المختلفـــة التي تنتجها شـــركات 
األجهـــزة اإللكترونية الكبـــرى. وتتم برمجة 
األجهزة باستخدام شفرة عددية وهي كافية 
لكي تضمن التحكـــم في أّي جهاز إلكتروني 

موجـــود فـــي المكان من خـــالل وضع جهاز 
التحكم أمـــام الجهاز اإللكتروني حيث يقوم 
األول بالبحث عن الشـــفرة المناســـبة لبدء 

التشغيل.
في الوقت نفسه فإن تطبيقات الهواتف 
الذكيـــة أو الكمبيوتـــر اللوحـــي يمكنهـــا 
منافسة أجهزة التحكم الموحدة حيث تتيح 
هذه التطبيقات استخدام الهاتف الذكي أو 
الكمبيوتـــر اللوحي كجهاز للتحكم عن بعد 
في مختلـــف األجهـــزة اإللكترونية. وهناك 
الســـتخدام  مســـبق  شـــرط 

الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز تحكم 
وهو أن يتـــم ربطه بنفس شـــبكة اإلنترنت 
الالسلكي (واي فاي) الموجودة في المنزل.
في الوقت نفســـه فـــإن الهواتف الذكية 
والكمبيوتـــر اللوحـــي غاليـــة الثمـــن مثل 
”جاالكسي إس6“ من سامسونج و“جي فور 
وجي بـــاد 8.3“ من إل.جي و“زيبريا-زد“ من 
سوني و“إن أند وان ماكس“ من إتش. تي. 
ســـي يمكنها القيام بوظيفة جهاز التحكم 
عن بعد دون الحاجة إلى شـــبكة واي فاي 
بســـبب وجود وحدة أشـــعة تحت الحمراء 

داخلها.
وســـواء كان التحكـــم عن بعـــد يتم من 
خالل جهـــاز تحّكم أو تطبيق كمبيوتر، فإن 
أجهزة التحكم الموحدة مصممة بشكل عام 
للعمـــل مع األجهزة المنزليـــة فقط، حيث ال 
يوجد حتى اآلن جهـــاز تحكم موحد يمكنه 
التحكـــم فـــي مصابيح اإلضاءة والســـتائر 
أو حتـــى أجهزة المطبخ. لذلـــك فإن جهاز 
التحكـــم الموحد في المنزل الذكي مازال 
حلـــم المســـتقبل. وهـــذا يشـــير إلى 
أن الكمبيوتـــر اللوحـــي أو حتى 
جيدا  أساســـا  يمثل  التلفزيون 

للتحكم اآللي في المنزل.

} تويتر تعمل حاليا على اختبار ميزة جديدة 
تتيح للمستخدمين مشاركة الصور المتحركة 
”جيـــف“ بســـهولة، وذلك من خـــالل إضافة زّر 
جديد مخصص على تطبيقها لألجهزة الذكية، 
وفـــق ما أفـــاد عدد مـــن المســـتخدمين الذين 

حصلوا على هذا الزر.
ويظهـــر زر إضافـــة صـــور ”جيـــف“ على 
تطبيق تويتر لألجهـــزة الذكية العاملة بنظام 
التشـــغيل أندرويـــد بيـــن أيقونـــة الكاميـــرا 

وأيقونة التصويت.

} كاليفورنيــا (الواليات املتحــدة األمريكية) - 
أعلنت شـــركة غوغل خالل الســـنوات القليلة 
املاضية عن إمـــداد عدد من املدن في الواليات 
املتحدة األميركية بإنترنت فائق الســـرعة من 
خـــالل خدمة ”غوغـــل فايبر“، ووفقـــا لتقرير 
حديـــث فـــإن عمالق البحـــث غوغل يســـتعد 
لطرح خدمة مكاملات جديدة للمستخدمني في 
الواليات املتحدة األميركية، وهى بذلك تدخل 
في منافسة مباشرة مع شـــركات االتصاالت، 
ومـــن املقرر أن حتمل اخلدمة اجلديدة  اســـم 
”غوغـــل فايبـــر فـــون“، وتعـــد املســـتخدمني 

بإمدادهم بعدد من املزايا اجلديدة.
ووفقا ملوقع ”ماشايبل“ األميركي فاخلدمة 
اجلديدة ســـتكون شـــبيهة بالهاتـــف املنزلي 
ولكن دون توصيالت وأســـالك، حيث سيكون 
بهـــا مزايا مثل رقم للهاتف والبريد الصوتي، 
وستكون عبر سحابة واملكاملات يتم إجراؤها 
عبر اإلنترنت فائق السرعة، وهذا األمر سيحل 
للمســـتخدمني العديد من املشـــكالت اخلاصة 
بالبطاريـــة، كما أن خدمـــة الهواتف اجلديدة 
ستســـمح للمســـتخدمني باســـتقبال مكاملات 
مـــن أّي مكان، وحتى اآلن لم يتم إعالن املوعد 
احملـــدد إلطـــالق اخلدمة اجلديـــدة من غوغل 

ولكن من املتوقع أن تكون في وقت قريب.
ومع صدور بعض التقارير عن استثمارات 
غوغـــل، كان هناك تقرير يفيد أن اجلزء األكبر 
من االســـتثمارات حّول إلى مشـــروع  ”غوغل 
فايبـــر“، الذي أطلق عـــام 2012 والذي يعرض 

علـــى املســـتخدم إمكانية االتصال بالشـــبكة 
الســـريعة، حيث يحتل هذا املشـــروع نحو 8 
باملئة من االســـتثمارات، وبالرغم من تطبيق 
هذا املشـــروع إال أنه أتضح أنـــه يحتاج إلى 
أمـــوال كثيرة، فحجـــم االســـتثمارات ال يزال 
ينمو ألّن َوْصَل مدينة جديدة بالشبكة يحتاج 

إلى وضع خطوط جديدة.
وتعتمد فكرة مشـــروع غوغـــل فايبر على 
نقل اإلنترنـــت عبر األلياف وهـــو نوع جديد 
من شـــبكات االتصـــال فائقة الســـرعة، حيث 
أن األليـــاف البصريـــة هـــي نـــوع جديد من 
التكنولوجيا التي ترســـل اإلشارات الضوئية 
أو فوتونـــات خالل كابـــالت ضوئية صغيره، 
ويقوم هذا الضوء بنقل البيانات والتي ميكن 
اســـتخدامها لتظهر صفحـــات الويب وأنواع 

امليديا األخرى على شـــبكة اإلنترنت ومتكني 
الوصـــول إليها، وتعّد األلياف الضوئية األقل 
عرضة للضوضاء ومشاكل النحاس وخطوط 

التليفون.
ومت تطبيق املشـــروع في عدة  مدن ومنها 
كانزاس ســـيتي، وتصل ســـرعة اإلنترنت في 
املساكن إلى 5 نيغابايت  في الثانية وقد تصل 
إلى 50 ميغابايت في الثانية في بعض املنازل 
أو حتـــى إلـــى 100 ميغابايت، وفـــى البلدان 
اآلسيوية وبعض أجزاء أوروبا (والتي تشهد 
بالفعل نشر األلياف الضوئية) قد تصل سرعه 
اإلنترنـــت إلى 300 ميغابايت وفى ذروتها إلى 
800 ميغابايـــت، إال أن غوغل فايبر يذهب إلى 
أبعـــد من ذلك إلـــى 1 جيغابايت فـــي الثانية 

الواحدة.
ويتضمن مشروع غوغل فايبر عدة خطط، 
منهـــا البـــث التلفزيوني واإلنترنـــت، وتكون 
بتكلفـــة شـــهرية، وتأتي مع خدمـــات التلفاز 
كالتســـجيل وغيرهـــا، وتتضمـــن ”تـــي في 
و“نتوورك  بوكس“  و“ستورايدج  بوكس“ 
وخدمة  وجهاز ”نيكســـوس“  بوكـــس“ 
”ايتـــش دي تي فـــي“ وميكـــن إضافيا 

احلصول على ”كروم بوك“.
وهنـــاك عدة أســـباب جتعـــل غوغل 
تتحمس لهذا املشـــروع ومنها حتسني 
منتجاتهـــا إذ أن 95 باملئة من منتجات 

غوغل تعتمد كليًا علـــى اإلنترنت، ومع تطور 
اخلدمـــات، ال ســـيما التي تعتمـــد على فكرة 
احلوسبة السحابية مثل غوغل درايف – نظام 
كروم وغيرهـــا، وكذلك خدمـــات الفيديو عبر 
اإلنترنت والتي تخطط لتطبيقها في شبكتها 
العمالقـــة (يوتيوب)، باإلضافـــة إلى منتجات 
عديـــدة، وتخطط غوغل أيضـــا لدخول مجال 
الرعاية الصحية عبر التطبيقات الذكية، ومع 
تطور ســـرعة اإلنترنت سيصبح اإلقبال كبيرا 
على منتجاتهـــا ومن ثم يزيد هـــذا من فرص 

احلصول على أرباح أكبر.
ومن األســـباب األخرى التـــي تدفع غوغل 
للخوض في مشـــروع غوغـــل فايبر تخفيض 
أســـعار اإلنترنت، فالتقنية اجلديدة ســـتعمل 
على تخفيض ســـرعة اإلنترنت بشـــكل كبير، 
مما سيعمل أيضًا على زيادة عدد مستخدمي 
اإلنترنـــت وبذلـــك زيـــادة عـــدد مســـتخدمي 
هذه التقنيـــة، كما أن زيادة ســـرعة اإلنترنت 
لها تأثيـــر على مســـتوى التعليم، فبحســـب 
اإلحصائيات األميركية تبني أن الطالب الذين 
ميتلكـــون خطـــوط إنترنت ســـريعة يظهرون 
زيـــادة بنســـبة 7 باملئـــة في معـــدالت التفوق 
الدراســـي، باإلضافـــة إلى مشـــروعات التعّلم 
عبر اإلنترنت والتـــي تعمل غوغل على بعض 
االســـتثمارات فيها من أجل استقطاب كفاءات 

جديدة.

} شـــركة نيـــرو تعلن عن إيقـــاف خدمة ذاكرة 
الخاصة بها. وأوضحت  اإلنترنت ”باكيتـــاب“ 
الشـــركة األلمانية أنه سيتعذر على المستخدم 
الوصـــول إلـــى البيانـــات المخزنـــة على هذه 
الخدمة بدءًا من 5 مايو القادم، وســـيتم حذف 

هذه المحتويات.
وتنصـــح الشـــركة  المســـتخدم بضرورة 
تنزيـــل البيانات الخاصة به علـــى الكمبيوتر. 
ويمكـــن للمســـتخدم طرح استفســـارات حول 
إيقـــاف خدمة ”باكيتاب“ من شـــركة نيرو عبر 
اســـتمارة الويب الموجودة فـــي مركز الخدمة 

والمساعدة على اإلنترنت التابع للشركة.

اســـتعمال  المســـتخدم  بإمـــكان  أصبـــح   {
كمبيوتر كـــروم بوك دون نظام التشـــغيل من 
غوغـــل؛ حيـــث يتوفر حاليـــًا نظام التشـــغيل 
البديل ”نايو أو إس�، والذي يعتمد على نظام 
التشـــغيل ”كروميوم أو إس�. وقد قامت شركة 
”نكســـيدي“ بتطوير هذا النظـــام ليكون بديًال 

لنظام غوغل ”كروم أو إس�.
وأكدت الشـــركة على جوانب الخصوصية 
والحفـــاظ على البيانات من خـــالل أن النظام 
الجديـــد ال يقـــوم بتخزيـــن أّي مســـتندات أو 
بيانات أخرى، عالوة على أن اســـتعمال نظام 

التشغيل الجديد ال يشترط تسجيل الدخول.
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غوغل تدخل في منافسة مباشرة مع شركات االتصاالت
{غوغل فايبر فون} خدمة مكالمات جديدة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

يتيح للمستخدم إمكانية  } موقع ”لينغوغام“ 
إنشـــاء مترجم خاص به على شبكة اإلنترنت، 
بحيـــث يمكن له إضافـــة العبـــارات والقواعد 
ليتمكن مـــن إعـــداد مترجم ألّي لغـــة يرغبها، 
ســـواء كانت لغة شـــخصية تجمعه مع بعض 
األشـــخاص وقامـــوا باختراعهـــا ســـابقًا، أو 
لغات أخرى معروفة مـــا بين فئات محددة من 

المستخدمين.
يوفـــر موقع  ”لينغوغـــام“ إمكانية التحكم 
بمختلف الخيارات بشـــكٍل كامل، بحيث يمكن 
للمستخدم إضافة الجمل والكلمات والبادئات 
واللواحق والتعابير المختلفة بشـــكٍل مستقل 
واحترافي، ليتمكن محرك الترجمة الخاص به 
من ترجمة الكلمات والجمل بشـــكٍل متناســـق، 
مع حصول المستخدم على لوحة تحكم خاصة 

به إلجراء أّي تعديالت الحقا.

} سامســـونغ تعلـــن عـــن تزويـــد متصفـــح 
الهواتـــف الذكية الخاص بهـــا بواجهة لمنع 
الكوريـــة  الشـــركة  وأوضحـــت  اإلعالنـــات. 
الجنوبية أن التحديث الجديد ألجهزة أندرويد 
بدءا من اإلصدار 6.0 يتيح للمستخدم إمكانية 

استعمال األدوات 
اإلضافية المتوافرة 
في متجر تطبيقات 

غوغل بالي، ومن بينها 
األدوات اإلضافية 

لمنع اإلعالنات. ومن 
المقرر أن يتم طرح 

هذه الوظيفة الجديدة 
للهواتف المزودة 

بنظام أندرويد 5.0 في 
وقت الحق.

المنافســــــة بين عمالقة التكنولوجيا تعزز 
ــــــكار واإلبداعــــــات الجديدة، ما  من االبت
يرجــــــع بالفائدة على المســــــتهلكين. لكن 
ــــــا ما يأخذ هذا التنافس مجرى آخر  غالب
وهــــــو الصراع الخفي بين هؤالء العمالقة 
ــــــا، إال أن هــــــذا  فــــــي مجــــــال التكنولوجي
الصراع ال يبقى خفيا فسرعان ما يظهر 
ليلفــــــت انتباه الرأي العــــــام إلى الحقيقة. 
ــــــى في بعض الحاالت يتطور الوضع  وحت
ــــــة وتبادل  ــــــى دعــــــاوى قضائي ليصــــــل إل
االتهامــــــات في ردهــــــات المحاكم. وهذه 
غوغــــــل فقد اختارت أن تضــــــع كل ثقلها 
االستثماري في بناء شبكة إنترنت عالية 

السرعة عبر تقنية األلياف البصرية.

يعــــــّرف المنزل الذكي بأنه المنزل الذي يحتوي على شاشــــــات لمســــــية ثابتة بالحائط أو 
متحركة مثل األيباد واأليفون، باإلضافة إلى أزرار تحّكم قابلة للبرمجة والتي باستطاعتها 
م ومراقبة جميع األجهزة الكهربائية واإللكترونية، مثل اإلضاءة والستائر الكهربائية  التحُكّ
ــــــف والتلفزيون والنظام الصوتي والكاميرات واألبواب الكهربائية ونظام الســــــرقة  والتكيي
ــــــق وإنارة المســــــبح والنوافير وذلك لمزيد من الراحة واألمــــــان، لكن كثرة أجهزة  والحري

التحكم تصبح مزعجة في البيت الواحد.

غوغل عمالق التكنولوجيا يدخل عالم اتصاالت الفيبر

المنزل الذكي يحتاج إلى جهاز واحد للتحكم في كل شيء عن بعد

خدمات التلفاز تتضمن {تي 

في بوكس} و{ستورايدج 

بوكس} و{نتوورك بوكس} 

وجهاز {نيكسوس} 

وخدمة {ايتش دي 

تي في} و{كروم 

بوك}
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ال يوجد حتى اآلن جهاز تحكم 

موحد يمكنه التحكم في مصابيح 

اإلضاءة والستائر أو حتى أجهزة 

المطبخ



¶ لنــدن – توصـــل العلماء إلـــى أن التوازن 
المثالـــي أثناء ممارســـة الرياضـــة واتباع 
نظام غذائي هو الطريقـــة األمثل للحصول 
على لياقـــة بدنية عالية وفـــي نفس الوقت 

فقدان قدر هائل من الدهون.
فـــي دراســـة تـــم نشـــرها فـــي مجلـــة 
”أميركان جورنال أوف كلينيكل نوترشـــن“ 
المتخصصة في مجال التغذية الســـريرية، 
شـــارك حوالي 40 شـــابا من الذكور (معدل 
أوزانهـــم في حدود    216 رطـــال) في تمارين 
رياضيـــة مرهقـــة امتدت طيلة شـــهر كامل 
(تدريبـــات مكثفة تتواصل لمدة ســـتة أيام 
خالل كل أســـبوع) باإلضافة إلى الخضوع 
إلـــى نظـــام غذائـــي ذي ســـعرات حراريـــة 

منخفضة. 
قام جميع الرجال باســـتهالك السعرات 
الحرارية بنســـبة 40 في المئة، لكنهم كانوا 
منقســـمين إلـــى قســـمين وفق الهـــدف من 
النظـــام الغذائي: الصنـــف األول مجـموعة 
ذات نـســـبة عالية مـــن البروتيـــن (236 غ) 
ومجموعـــة ثانية ذات نســـبة منـخفضة من 
البـروتيـــن (118 غ). وقد اســـتهلك جميعهم 
نفس البروتينات الحيوانية أو ذات األصل 
النباتـــي إلـــى جانب تلـــك الموجـــودة في 

الحليب مثل مصل اللبن.

وقال مؤلف الدراسة ستيوارت فيليبس 
في بيان صحفي ”لقد كانت العملية صعبة. 
كان هـــؤالء الرجـــال متقاربيـــن مـــن حيث 
الشـــكل، لكن ذلك كان جزءا من خطة. أردنا 
أن نرى مدى ســـرعة حصولهم على الشـــكل 
الذي نريد: فقـــدان بعض الدهون، ولكن مع 
المحافظة على العضالت وتحســـين قوتهم 

ولياقتهم البدنية“.
األربعـــة،  األســـابيع  انقضـــاء  وبعـــد 
حصلـــت المجموعـــة ذات النســـبة العالية 
مـــن البروتين على زيادة في وزن العضالت 
بحوالي رطلين ونصف، على الرغم من أّنهم 
لم يســـتهلكوا الكمية الكافية من السعرات 
الحرارية (من أجـــل التخفيض في الوزن). 
أما المجموعة ذات النســـبة المنخفضة من 
البروتيـــن، لم يشـــهد المشـــاركون فيها أّي 
زيادة في مستوى تضخم العضالت، لكنهم 
في المقابـــل لم يفقدوا أّي شـــيء من حجم 
عضالتهم. وأكثر من ذلك، فقدت المجموعة 
ذات النسبة العالية من البروتين نحو 10.5 
أرطال من الوزن العام للجســـم، بينما فقدت 
المجموعـــة ذات النســـبة المنخفضـــة من 

البروتين ثمانية أرطال من الوزن فقط.
وقـــال فيليبـــس إن هـــذا يـــدل على أن 
”ممارســـة الرياضة، وخاصة رفـــع األثقال، 

تجعل العضالت تحافظ على حجمها حتى 
عندمـــا يكون هناك عجـــز كبير في حصول 

الجسم على السعرات الحرارية“.
وهذا ما يدفع إلى القول إن هذه الحمية 
مناســـبة للغاية إلنقاص الـــوزن. وأوضح 
فيليبس ”لقد قمنـــا بتصميم هذا البرنامج 
للشباب الذين يعانون من زيادة الوزن، رغم 
أننـــي متأكد من أنه مالئـــم للفتيات أيضا، 
ليصبحن أقل بدانة، ويكـــّن أقوى، ويفقدن 
الـــوزن بســـرعة. إنـــه برنامـــج صعب وال 

يســـتغرق وقتـــا طويال 
أولئك  إلـــى  بالنســـبة 
الذيـــن يبحثـــون عـــن 

خيارات سهلة للحصول 
على جسم رشيق“.

وأضـــاف ”لقـــد ســـيطرنا على 
مـــن  ونحـــن  الغذائيـــة،  وجباتهـــم 

يشـــرف على التمريـــن، وحقـــا أبقينا 
هؤالء الرجـــال تحت ســـلطتنا ’العلمية‘ 

ألربعة أســـابيع خضع خاللها المشاركون 
للدراسة“.

ويقول الباحثون إن الطريقة السهلة هي 
ما تجعل هذا النهج مقبوال ومستداما خالل 

القيام بالنشـــاطات، حتى ال 
يصبح أمرا مزعجا.

¶ واشــنطن – أوضح مدربو اللياقة أن المشي 
الســـريع أفضل أنواع المشـــي وأكثرها فائدة 
للكتلـــة العضلية للجســـم. وأدرج عدد كبير من 
الباحثين المشي العكسي أي المشي إلى الوراء 
ضمن خانـــة الرياضات المســـتفزة للعضالت 
والدمـــاغ والتي تدفعهما إلـــى مضاعفة الجهد 
المبذول خالل ممارسة المشي بنسق منخفض.

وأكدت إحدى الدراســـات أن المشـــي الســـريع 
أفضل من التمارين األخرى كالسباحة والجري، 
حيث أن المشي السريع خمس مرات أسبوعيا 
لمدة نصف ساعة يساعد على تقوية العضالت 

وفقدان الوزن بشكل أفضل.
وبحســـب الدراســـة التي أجريـــت على ما 
يقرب من 50 ألف شـــخص فـــي الفترة من 1999 
إلـــى 2012 بالمدرســـة االقتصاديـــة بلندن فإنه 
أثناء المشـــي يجـــب التعّرق وحدوث تســـارع 
فـــي نبضـــات القلـــب، كمـــا أن المشـــي أكثـــر 
فائدة بالنســـبة إلى النســـاء، حيـــث انخفض 

محيـــط الخصر عند النســـاء 
الالئي يســـرن أربـــع مرات 

في األســـبوع لمدة نصف 
الواحدة  المرة  في  ساعة 
4.3 ســـنتيمترات، بينمـــا 
سنتيمترات   3.3 انخفض 

عند الرجال.
وفقـــد الرجـــال والنســـاء 

فوق سن الـ50 وزنا أكثر مقارنة 
بصغار السن من الجنسين عن 

طريق المشي.

وأوضـــح الخبـــراء أن المشـــي دون شـــك 
يحرق سعرات حرارية أكثر لعدم احتوائه على 

استراحات كرياضة التنس على سبيل المثال.
بمـــلء  الدراســـة  فـــي  المشـــاركون  وقـــام 
اســـتمارات وقام الممرضون بقياس مؤشـــرات 
كتل أجســـامهم، وانخفض مؤشر كتلة الجسم 
عند الرجال الذين يســـيرون لمدة نصف ساعة 
على مدار أربعة أســـابيع بمعـــدل درجة واحدة 
قياســـية بينما حققت النساء انخفاضا بلغ 1.8 

وحدة قياسية.
ووفقـــا لموقـــع بـــى بى ســـي التركـــي فإن 
الرياضات التي تمت مقارنة المشـــي بها ضمن 
الدراســـة هـــي: الســـباحة، ركـــوب الدراجات، 
اللياقـــة  صـــاالت  داخـــل  الرياضـــة  ممارســـة 
البدنيـــة، كرة القدم، الركـــض، الرقص، الرغبي 
واإلسكواش. وباإلضافة إلى التأثيرات الناتجة 
عن األعمال المنزلية الشـــاقة والمشـــي الكثير 
أثناء التسوق وســـحب األثاث المنزلي وحمله 
وتنظيـــف األرضية بالفرشـــاة والحفـــر وقطع 

األشجار وكسر األخشاب.
وينصح الخبراء بالمشـــي بســـرعة معقولة 
تتراوح بين 5 إلى 6 كيلومترات في الســـاعة، 
لمدة نصف ساعة أو أكثر قليال يوميا خمس 

أو ست مرات أسبوعيا.
وفـــي دراســـة أميركيـــة جديـــدة جاء 
فيهـــا: إن اّتباع نظام رياضي بســـيط 
مثل المشـــي مائة خطوة ســـريعة 
بالدقيقـــة، أو ألـــف خطـــوة على 
ذات النســـق كل عشـــر دقائـــق، 
أو ممارســـة تماريـــن رياضية 
خفيفة 2.5 ســـاعة أســـبوعيًا، 
يســـاعد علـــى التخلـــص مـــن 
الكثيـــر من األمـــراض الناتجة 

عن البدانة.
ونصح معّد الدراسة 
وهو أستاذ مساعد 
التمارين  بعلم 
ضيـــة  يا لر ا
جامعة  في 

ســـان دييغو الراغبيـــن بالتماريـــن الرياضية، 
باســـتخدام عـــّداد الخطـــى لضمـــان الفعالية 
القصوى لتمرين المشـــي الســـريع. وأشار إلى 
ضـــرورة معرفة ما إذا كان معدل ضربات القلب 

يرتفع بشكل كاٍف.
كمـــا أشـــار الباحثـــون إلـــى أن الخطـــوط 
العريضـــة للتمتع باللياقـــة البدنية تغيرت عام 
2008، وبـــدًال مـــن الطلـــب من الناس ممارســـة 
الرياضة الخفيفة لنصف ســـاعة يوميًا لخمسة 
أيـــام باألســـبوع على األقل، طلـــب منهم قضاء 
150 دقيقـــة أســـبوعيًا للقيـــام بذلـــك، ألن هذه 
الفترة كافية بنظر مسؤولي الصحة بالواليات 

المتحدة.
وبّين خبراء أنه باإلمكان البدء بمائة خطوة 
وزيادة ذلك إلى ثالثة آالف خالل  نصف ساعة، 
ولكن فـــي حال الرغبة في خفض خطر اإلصابة 
باألمـــراض القلبيـــة الوعائية تمكن ممارســـة 

الرياضة الخفيفة نصف ساعة فقط يوميا.
وأثبتت أحدث الدراسات في المركز الطبي 
لجامعـــة ”ديوك“ أن المشـــي الســـريع كل يوم 
يخّفض الُمتالزمة األيضية وهي عبارة عن خلل 
في أيض الجسم، ما يتسبب في تكون الشحوم 
داخل تجويـــف البطن، األمر الذي يرفع مخاطر 
اإلصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب 
والذبحـــة. وُيذكر أن هناك 24 مليـــون أميركية 

مصابة بالمتالزمة األيضية.
وفـــي حال صعب على الفـــرد إيجاد نصف 
ســـاعة من المشـــي، تنصـــح دراســـات أخرى 
بضرورة انخـــراط الفرد في بعض األنشـــطة. 
كما بينت دراسات بريطانية أن عمليات التنقل 
الناشطة مثل ركوب الدراجة الهوائية للوصول 
إلـــى الوجهـــة المطلوبـــة متصلـــة بتخفيض 
مخاطـــر اإلصابة بأمـــراض القلب بنســـبة 11 

بالمئة خاصة بين النساء.
ودرس علماء جامعة كمبـــردج البريطانية 
334 ألف حالة في أوروبا شـــملت الجنســـين. 
وقـــاس العلمـــاء خالل 12 ســـنة طـــول ووزن 
ومحيط الخصر. واســـتنتج العلماء من نتائج 
الدراسة، أن النشاط البدني الذي يعادل المشي 
بخطوات سريعة لمدة 20 دقيقة يوميا يخفض 
احتمـــال الوفـــاة المبكـــرة بنســـبة 16 إلى 30 

بالمئة.
ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى 
أنه حتى النشاط البدني الخفيف يوميا يعطي 
نتائج إيجابية ملحوظة. وخالل دراسة تحليلية 
للعـــادات الصحية التي اتبعها 70 ألف ممرض 
وممرضة على مدى 15 سنة، وجد الباحثون في 
كليـــة هارفارد للصحة العامـــة، أن الذين كانوا 
أكثر اهتماما في ممارســـة رياضة المشي (أي 
الذيـــن كانوا يمشـــون لمدة 20 ســـاعة أو أكثر 
في األســـبوع) تمكنـــوا من خفـــض احتماالت 
إصابتهـــم بالســـكتات الدماغيـــة الناجمة عن 

التخثرات الدموية بنسبة 40 بالمئة.

ويمثـــل المشـــي الســـريع حـــول المبنـــى 
إحـــدى الطرق التـــي يمكن أن تمنح الشـــخص 
مزاجـــا جديـــدا. وهناك أدلة جديدة تشـــير إلى 
أن مضادات االكتئاب تعمل بشـــكل أســـرع على 
تبديد االكتئاب الحاد في حال تزامن تناولها مع 
ممارسة المشي الســـريع بشكل منتظم. وهناك 
دراســـة واحدة على األقل، أظهـــرت أنه بعد 10 
أشـــهر، كان المرضـــى المصابـــون باكتئـــاب، 
والذين بدأوا بممارســـة المشي، بدًال من تناول 
مضـــادات االكتئـــاب، أقـــل عرضـــة لالنتكاس، 

مقارنة بالذين تناولوا المضادات فقط.
ن بحـــث جديد أجري علـــى المتنزهين  وبيَّ
والمتســـلقين، أن للمشي الســـريع نزوال فوائد 
أخرى إضافية ال يتوصل إليها الجسد من خالل 

المشي صعودًا في مناطق جبلية.
 فإذا كان المشـــي صعودًا متعبـــًا وصعبًا، 
فال تـــزال فرصة االســـتفادة من المشـــي نزوال 
متوفرة، وهي األســـهل، فالدراسة التي بينت أن 
المشي صعودًا ساعد على التخلص من الدهون 
بســـرعة، وجـــدت أن النزول من أعلـــى أدى إلى 
خفض الســـكر في الدم بشكل ملحوظ، في حين 
ساهم المشي، صعودًا أو نزوًال في خفض نسبة 

الكولسترول في الدم.
وأجرى الدراســـة الدكتور هاينز دريكســـل، 
وهـــو طبيـــب يعمـــل فـــي مستشـــفى فيلدريخ 

النمســـاوي. والجديـــد فـــي هذه الدراســـة أن 
المشـــاركين فيهـــا كانـــوا مـــن هواة المشـــي 
والتزلج. وكشف الطبيب النمساوي عن نتائج 
دراســـته خالل مؤتمر طبي نظمه تجمع أطباء 
القلـــب في نيو أورليانز. وتؤكد الدراســـة على 
فوائد المشـــي في كل األحوال، صعودًا كان أم 
نزوًال، إال أن مرضى الســـكري مثال يستفيدون 

أكثر من ممارسة المشي نزوًال ال صعودًا.
ويقـــول الدكتـــور جيرالـــد فلتشـــر، طبيب 
فـــي  مايـــو،  بمستشـــفى  القلبيـــة  األمـــراض 
جاكســـونفيل، إنه يمكن تطبيق هذه الدراســـة 
في الحيـــاة اليومية، فمرضى الســـكري الذين 
يعملـــون فـــي مكاتب موجودة فـــي مبان عالية 
مثـــًال، يمكنهـــم اســـتقالل المصعد صعـــودًا، 

والدرج نزوال.
واختبر دريكســـل التمارين على 45 شخصا 
أصحاء وال يمارسون التمارين إال نادرا، فكانوا 
يصعدون التالل ثالث مرات في األسبوع وعلى 
مدى شـــهرين، وينزلون بعربـــة المتزلجين. ثم 
عاود االختبار نفسه ولكن بالطريقة المعاكسة، 
حيث كانوا يصعدون بالعربة وينزلون ســـيرا 
على القدمين. وفوجئ الطبيب بأن السير نزوال 
أدى إلى التخلص من الســـكر في الدم وحســـن 
قدرة الجســـد علـــى تحمل تأثيـــرات الغلوكوز 

بشكل كبير.
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المشي السريع والعكسي يعززان قوة العضالت والجهاز التنفسي

املشي إلى الوراء يستفز الجسم للتركيز وملضاعفة الجهد

لياقة

حمية اللياقة توازن بني كسب العضالت وفقدان الدهون

كشــــــف باحثون أن المشــــــي إلى الوراء والمشي الســــــريع يتفوقان على المشي العادي، 
منخفض النســــــق، حيث تتطلب ممارسة هذين النوعين مزيدا من الجهد وقدرة أكبر على 
التنفس ولهما فوائد كثيرة على العضالت والجسم. وأوضحت التجارب أن الحرص على 
الحفاظ على التوازن وتفادي الســــــقوط عند المشي الســــــريع أو إلى الوراء يجبر الجسم 
ــــــى التركيز وعلى الضغط أكثر على األربطــــــة والقدمين، مّما يؤدي إلى تقويتها وتعزيز  عل

مرونتها.

هرول أكثر تحرق أكثر

استهالك البروتينات يساعد 

على تضخيم العضالت ويعزز 

عملية فقدان الوزن أكثر

النساء والرجال فوق سن الـ50 

والذين يمارسون املشي 

بنسق متسارع يفقدون وزنا 

أكثر مقارنة بصغار السن من 

الجنسني

1999 9 ألف شـــخص فـــي الفترة من 50 0يقرب من
2إلـــى 2012 بالمدرســـة االقتصاديـــة بلندن فإنه
أثناء المشـــي يجـــب التعّرق وحدوث تســـارع
فـــي نبضـــات القلـــب، كمـــا أن المشـــي أكثـــر
فائدة بالنســـبة إلى النســـاء، حيـــث انخفض

محيـــط الخصر عند النســـاء 
الالئي يســـرن أربـــع مرات
في األســـبوع لمدة نصف
الواحدة المرة  في  ساعة 
4.3 ســـنتيمترات، بينمـــا
سنتيمترات 3.3 انخفض 

عند الرجال.
وفقـــد الرجـــال والنســـاء 

فوق سن الـ50 وزنا أكثر مقارنة 
بصغار السن من الجنسين عن 

طريق المشي.

اللياقـــةة صـــاالت  داخـــل  الرياضـــة  ممارســـة 
البدنيـــة، كرة القدم، الركـــض، الرقص، الرغبي
واإلسكواش. وباإلضافة إلى التأثيرات الناتجة
عن األعمال المنزلية الشـــاقة والمشـــي الكثير
أثناء التسوق وســـحب األثاث المنزلي وحمله
وتنظيـــف األرضية بالفرشـــاة والحفـــر وقطع

األشجار وكسر األخشاب.
وينصح الخبراء بالمشـــي بســـرعة معقولة
كيلومترات في الســـاعة 5 إلى 6 تتراوح بين
أكثر قليال يوميا خمس لمدة نصف ساعة أو

ست مرات أسبوعيا. أو
وفـــي دراســـة أميركيـــة جديـــدة جاء
فيهـــا: إن اّتباع نظام رياضي بســـيط

ي ي ي ي

مثل المشـــي مائة خطوة ســـريعة
بالدقيقـــة، أو ألـــف خطـــوة على
ذات النســـق كل عشـــر دقائـــق
أو ممارســـة تماريـــن رياضية
ســـاعة أســـبوعيًا
ي ري ن يري

2.5 خفيفة
يســـاعد علـــى التخلـــص مـــن
الكثيـــر من األمـــراض الناتجة

عن البدانة.
ونصح معّد الدراسة
وهو أستاذ مساعد
التمارين بعلم 
ضيـــة يا لر ا
جامعة في 



} تحقق المرأة في المغرب بعض التقدم 
فيمــــــا يخص موقعها فــــــي المجتمع وفي 
قطاعات مثل التعليم والصحة واالقتصاد 
ــــــة أو مغيبة عن  إال أنهــــــا تكاد تكون غائب
الفعل السياســــــي فال نجد أسماء المعة 
لعــــــدد هام من الســــــيدات فــــــي الحكومة 
وفــــــي الوزارات وال في األحزاب وال نجد 
ــــــرة كّما وكيفا للنســــــاء في  تمثيلية معتب
البرلمان ورغم دعم الدســــــتور المغربي 
لحقوق المرأة في المشــــــاركة في الحياة 
السياسية وفي شــــــتى المجاالت، إال أن 
ــــــة الطاغية على المجتمع  العقلية الذكوري
وعلى تفكير غالبية السياسيين وأصحاب 

ــــــال المغربيات  القــــــرار حالت دون أن تن
فرصهن في خوض المعترك السياســــــي 

وبلوغ المساواة مقارنة بالرجال.
ومازال النقــــــاش مفتوحا في المغرب 
حول قضية المساواة والمناصفة، الذي 
اســــــتدعى تحــــــرك كافــــــة الديمقراطيين 
البحث  في  وانخراطهم  ــــــات  والديمقراطي
عن ســــــبل أفضل لتعزيز تمثيلية النساء، 
ــــــزاع مزيد من  من أجــــــل التطلع إلى انت
المكاسب، ال ســــــيما على مستوى ولوج 
المرأة إلى مراكز القرار وتدبير الشــــــأن 
ــــــي،  ــــــي والوطن العــــــام بمســــــتوييه المحل
ــــــذي ال يزال يعرف ضعفا في الكوادر  وال
النســــــائية، على اعتبار أن دعم وتشجيع 
مشــــــاركة المــــــرأة في تســــــيير الشــــــأن 
العــــــام والمحلي وضمــــــان وصولها إلى 
المؤسسات التمثيلية المنتخبة بالمغرب، 

أحد الرهانات الكبرى التي انخرطت فيها 
المملكة منذ سنوات وخاصة بعد دستور 

.2011
ــــــى الرغم من التوجه السياســــــي  وعل
العام القاضــــــي بتعزيز تمثيلية النســــــاء 
واعتماد إجــــــراءات قانونية لضمان ذلك، 
فإن نتائج االنتخابات المحلية والجهوية 
ــــــرا لهذا  ــــــرة، أفــــــرزت واقعا مغاي األخي
التوجه، وإخفاقا واضحا في رهان تقوية 
حضور النساء في المؤسسة التشريعية. 
ويرى بعض المراقبين أن الواقع العملي، 
كشــــــف عــــــن أن األحــــــزاب السياســــــية 
بالمغرب اتجهت في الغالب إلى ترشــــــيح 
رجال على رأس لوائحها وهو ما يفسر، 
إلى حد ما، ضعف النتائج التي حصلت 
ــــــات المحلية  عليها النســــــاء في االنتخاب

والجهوية.

أقيمت داخل  وفي ندوة ”موضوعاتية“ 
ــــــواب المغربي، تحث شــــــعار  مجلس الن
ــــــز وتحقيق  ”أي دور للبرلمــــــان فــــــي تعزي
المساواة والمناصفة“، أّكد المشاركون، 
ــــــات بقيادة  ــــــات مطالب ــــــى أن البرلماني عل
ــــــادرات نوعية تعزز المســــــاواة وولوج  مب
ــــــى مراكز القرار، وذلك في أفق  المرأة إل
تحقيق المناصفة في مختلف المجاالت.

وشدد المشــــــاركون في الندوة، التي 
نظمتهــــــا المجموعة ”الموضوعاتية ”حول 
النواب،  بمجلس  والمناصفة  المســــــاواة 
على ضرورة مســــــاهمة البرلمانيات، إلى 
جانب باقي الفاعلين المعنيين، باستمرار 
في مرافعات من أجل تتبع السياســــــات 
العمومية ومدى تفعيلها لمبدأ المســــــاواة 
والمناصفة، كحقوق تفرضها المتغيرات 

التي يشهدها المجتمع المغربي.

الندوة كعمل سياسي إعالمي كشفت 
أنه حان الوقت للمرأة في المغرب لتسعى 
للذود عن حقوقها السياسية حتى تتمكن 
ــــــكاك حقها فــــــي المســــــاواة مع  مــــــن افت
رجال السياســــــة في المناصب القيادية 
والحكومية وفي تمثيل المواطن المغربي 
فــــــي البرلمان لتبليغ صــــــوت المرأة كما 
ــــــت أن الدفاع عن حق  الرجــــــل. كما أثبت
المرأة في المشــــــاركة السياســــــية يجب 
أن تعي به وتتبناه وتســــــانده النساء كما 
يجب أن يلقى دعما من الرجال ألن الحد 
من تأثير ووقع النظرة النمطية والســــــلبية 
للمرأة يجــــــب أن يرفع مــــــن ثقافة ووعي 
ــــــه في جميع أوســــــاطه  المجتمــــــع بأكمل
وفئاته العمرية بعمل مشترك بين مختلف 
الفاعلين السياسيين واالجتماعيين نساء 

ورجاال.

} تســـعى البرملانيـــات املغربيـــات إلى حتقيق 
مســـاواة فعليـــة بـــني النســـاء والرجـــال على 
املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وملواجهة املد التراجعي، الذي يعتبر 
املتســـبب فـــي تعطيـــل التفعيـــل الدميقراطي 

للدستور أحد مؤشراته األساسية.
وفي هذا الصدد، قالت نعيمة بن يحيى عضو 
البرملـــان املغربي واخلبيرة في سياســـة النوع 
االجتماعـــي، فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن ”هذه 
الندوة تنـــدرج في إطار التدابيـــر واملقتضيات 
اجلديدة التي أدخلها مجلس النواب في نظامه 
الداخلي من أجل تفعيل الدستور وكذلك متاشيا 
مع التوجيهات امللكية، مذكرة بالسياق الوطني 
الذي ينظم فيه هذا اللقاء، املتمثل في مناقشـــة 
هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي 

نص عليها الفصالن 119 و164 من الدستور“.
وأضافـــت بـــن يحيـــى التي ترأســـت ندوة 
”املوضوعاتية“ للمساواة واملناصفة إن ”قضية 
املساواة عرفت تطورا واضحا في املغرب فهناك 
مكتسبات قانونية ومؤسساتية جاءت بناء على 
نضاالت لعدة ســـنوات توجت بتضمني دستور 
2011، مقتضيـــات تتعلق باملســـاواة واملناصفة 
ومحاربة كل أشكال التمييز“. وأعربت البرملانية 
املغربية، عن تخوفها ّمما أسمته تلكؤ احلكومة 
وتأخير تنزيل مشـــروع قانـــون هيئة املناصفة، 
وتعثر مشـــروعي قانون مناهضـــة العنف ضد 

النساء والعمال املنزليني الذي يهم الطفالت.
وأوضحت النائبة، بأن البرملان كمؤسســـة 
تشـــريعية لـــه دور كبير فـــي تعزيز املســـاواة 
واملناصفـــة لذلك حـــرص على ضمـــان التفعيل 
الســـليم ملضامـــني الوثيقـــة الدســـتورية أمام 
حتّديـــات التطبيـــق، بهـــدف دعم املكتســـبات 
النســـائية فـــي كّل املجـــاالت، وتعزيزهـــا على 
مســـتوى التشـــريع واملراقبـــة والدبلوماســـية 
البرملانية، وعلى مســـتوى مراكز اتخاذ القرار، 
وتثمـــني روابـــط العمـــل املشـــترك مـــع هيئات 
املجتمـــع املدني، وتطوير العالقات التشـــاركية 
مع مؤسســـات املجتمع الدولـــي املهتّمة مبجال 
حقوق اإلنســـان وحتقيـــق اتفاقية القضاء على 

كافة أشكال التمييز ضد املرأة“ سيداو“ .
كما أن إحـــداث مجموعة موضوعاتية كأول 
هيئـــة نظامية فـــي تاريخ مجلـــس النواب، في 
مجال املســـاواة واملناصفة، وكإطار مؤسساتي 
يبلـــور العمـــل التشـــاركي بني مختلـــف الفرق 
البرملانيـــة، نأمـــل أن يكون لهـــا دور في تقريب 
وجهات النظر، خاصـــة ونحن نناقش عددا من 
القوانني التي لها عالقة مباشرة بحقوق النساء، 

وكذا فنحن نطمح إلى الرفع من متثيلية النساء 
في مجلس النواب في االنتخابات التشـــريعية 
لســـنة 2016 في أفق املناصفة مبراجعة القانون 

املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
من جهتها قالت ماريا الشـــرقاوي رئيســـة 
وحـــدة دراســـات األســـرة والنـــوع االجتماعي 
مبركز أطلس الدولي لتحليل املؤشـــرات العامة 
ورئيســـة منتدى أســـرة، في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”املســـاواة واملناصفة مطلب حقوقي، ونحن 
كمجتمع مدني وكناشطني حقوقيني نناضل من 
أجل حتقيق هذا املبدأ، حيث أن النهوض بدور 
املـــرأة كقوة فاعلة وحتمية فـــي التنمية يضمن 
مشاركة وازنة للنساء في مراكز القرار السياسي 
واإلداري واالقتصـــادي، وهو ما يتطلب حتقيق 
املناصفة وترســـيخ املســـاواة كقاعدة لتسيير 

الشأن العام وتولي املسؤوليات“.
وأضافت الشرقاوي بأن ”املغرب يتوفر على 
قاعـــدة إيجابية ميكن أن تشـــكل ســـندا حقيقا 
لالستجابة لتطّلعات املرأة املغربية وتتمثل في 
انخراط اململكة بشـــكل إيجابي في كل البرامج 
واملبادرات اإلقليمية والدولية بقضايا املساواة 
بني اجلنســـني“. وأّكدت رئيسة منتدى األسرة، 
على أن ترســـيخ مبدأ املساواة يقتضي توسيع 
إشـــراك املرأة في بنـــاء السياســـات العمومية  
وإعطاء الفرصة للنسيج اجلمعوي النسائي في 
التقدم، خاصة فيما يتعلق باآلليات التي يتعني 
وضعها لتنزيل مقتضيات الدســـتور على أرض 

الواقع وهذه مسؤولية اجلميع.
وأكدت بســـيمة احلقاوي وزيـــرة التضامن 
واملرأة واألســـرة والتنمية االجتماعية، على أن 
هـــذا اللقاء يطـــرح قضية املناصفـــة من زاوية 
اشـــتغال املؤسســـة البرملانيـــة، علـــى اعتبار 
أن وظائفهـــا تتركـــز فـــي التشـــريع والرقابـــة 
والدبلوماســـية املوازيـــة، لكـــن تشـــمل أيضا 
ترســـيخ احلقوق من خالل الترسانة القانونية. 
واعتبـــرت أن هـــذه النـــدوة، التـــي جتمع بني 
املؤسســـة البرملانية واجلهاز التنفيذي، ممثال 
في احلكومة، وبعض املؤسســـات الدستورية، 
شـــكلت مناســـبة لتناول قضية املناصفة ودور 

البرملان لتحقيقها من جميع هذه الزوايا.
وانتقـــدت الوزيـــرة، مـــا أســـمته ”العقلية 
الســـائدة، فرغم بعض التطورات إال  الذكورية“ 
أن اخللفيـــة الذكورية تتحّكم في ســـلوك بعض 
الرجال، إذ تسيطر عليهم عقلية اإلقصاء، ألنهم 
لم يعتادوا وصول النســـاء إلـــى مراكز القرار، 
مشددة على أن املناصفة من املفروض أن تصبح 

مطلب اجلميع رجال ونساء.

العمــــل  فــــي  النســــاء  مشــــاركة  ســــجلت   {
السياســــي فــــي العقديــــن األخيريــــن تطورا 
تصاعديــــا، لكنــــه متيز بالبــــطء، وبقى ولوج 
النســــاء إلــــى املناصب احلكوميــــة واإلدارية 
العليــــا متواضعا رغــــم الصالحيات اجلديدة 

التي يقرها دستور 2011.
واعتبــــر رئيس املجلــــس الوطني حلقوق 
اإلنسان، إدريس اليزمي، أن إنشاء املجموعة 
”املوضوعاتيــــة“ حــــول املســــاواة واملناصفة 
مبجلس النواب، كمؤسســــة تعنى بالتشريع، 
يشــــكل، حدثــــا مهما في املســــار الدميقراطي 
املغربي، مشــــيرا إلــــى أن الهيئــــة احلقوقية 
أصدرت حلد اآلن سبعة تقارير حول املساواة 
واملناصفــــة. وأبــــرز اليزمــــي، أن املناصفــــة 
أصبحت اآلن مبدأ دســــتوريا يتعني تكريسه 
من خالل السياســــات العمومية، ومجهودات 
الفاعلــــني فــــي القطاعــــني العــــام واخلاص، 
معتبــــرا أن أفق املناصفة ال زال مطروحا على 
كل املؤسســــات املغربية، مبا في ذلك البرملان 
واملجلس الوطني حلقوق اإلنسان واحلكومة.
قال محمد بودن  وفي حوار مع ”العــــرب“ 
رئيس مركز أطلس لتحليل املؤشــــرات العامة 
إن ”قضية املســــاواة واملناصفة هي قضية ال 
تفــــارق املطالب احلقوقيــــة والهدف منها هو 
االرتقاء باملغرب في املنظمات الدولية وتعزيز 
اســــتراتيجي،  كســــياق  الدميقراطي  البنــــاء 
وأيضــــا خلق توازن مجتمعي يكون فيه مكان 
بالنســــبة إلى اجلنسني تتساوى فيه احلقوق 

بني املرأة والرجل، ثم ال ننســــى بأن املساواة 
واملناصفــــة تســــاهم فــــي تطويــــر التمكــــني 
السياسي واالقتصادي واملجتمعي والثقافي 
للمــــرأة، كمــــا تســــاهم في توســــيع اخلارطة 

السياسية للمرأة“.
وأضــــاف بــــودن أن ”املغرب بــــذل جهودا 
في ســــبيل تشــــجيع املرأة ولكن يبدو أن هذا 
االهتمام يصب فقط في الوظائف االنتخابية، 
بحيث يصبح هاجس النساء انتخابيا متعلقا 
االنتخابية،  وبالوالية  االنتخابيــــة  بالوظيفة 
وأعتقد أن تطــــور تراكمات املناصفة ال ميكن 
أن يتم إال عبر مجموعة من املنطلقات وتفاعل 
مجموعة مــــن العناصر أولها ضــــرورة توفر 
آليــــة مؤسســــية فعالــــة مثل هيــــأة املناصفة 

ومكافحة كل أشكال التمييز“.
وأشار احمللل السياســــي إلى أن مشروع 
قانون املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ال 
يحمل تعريفا للمناصفة واملساواة، وال يحمل 
تعريفا للتمييز، ال يتوفر على فلسفة وال على 
مرجعية، واعتقد بأنه قانون دون أســــاس. و 
ميكن أن يخلق مشــــكال في االجناز والتفعيل 
في املستقبل، بحيث أكد على أن يكون قانونا 
معياريــــا أكثر منه قانونا منظما. يشــــار هنا 
إلــــى أن قانــــون املناصفة قطع أشــــواطا جّد 
مهمة على املســــتوى التشريعي وهو اآلن في 

مجلس املستشارين من أجل التداول.
وحــــول رهانات املناصفة واملســــاواة قال 
املتحــــدث، بــــأن الرهان اليوم مرتبــــط بإرادة 
املشــــّرع بحيث يجب أن تكون إرادة املشــــرع 
إرادة حقيقيــــة وحازمة، وأن ال يرتبط الرهان 
بالئحة االنتخابات التشريعية وال بالوظائف 
االنتخابيــــة، كمــــا أن جناح رهــــان املناصفة 
واملساواة، مرتبط بوضع فصل قانوني يكون 
صديقا للمرأة، ثم أيضــــا املناصفة ال ميكنها 
أن تفّعل بشــــكل جاد إال باجتهادات قضائية 

تدعم مشاركة املرأة.
وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل املؤشرات 
العامــــة، علــــى أنه بالرغــــم من هــــذا التطور 
املؤسساتي ومن الترســــيم الدستوري ومن 
التطــــور القانوني، فإن املــــرأة بحاجة إلى 
التغلــــب على واقــــع قانوني عنيــــد، وعلى 
واقع سيكولوجي فيه الكثير من املعوقات، 
وعلــــى واقع سوســــيولوجي فيــــه تغلغل 
للعقليــــات غيــــر الصديقة للمــــرأة، ومن 
أجــــل حتقيق هذا املشــــروع يجب تغليب 

املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.
من جهته شــــدد عبدالرزاق احلنوشي 
مديــــر ديــــوان رئيــــس املجلــــس الوطني 
حلقــــوق اإلنســــان باملغــــرب، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، على ضرورة جعل النســــاء قوة 
اقتراحيــــة فاعلــــة في تعميــــق الالمركزية 
وترســــيخ فلســــفة الدميقراطيــــة احمللية 
وتزكيــــة اختيارات املغــــرب الرامية إلى 

جتذير احلداثة وحقوق اإلنسان.
وأضاف أن ”دفاعنا عــــن إقرار مبدأ 
املســــاواة واملناصفة، يأتي من أجل حّل 
املشــــاكل التــــي تعيشــــها بعض النســــاء من 
إقصــــاء وتهميــــش، إلى حتقيــــق املقتضيات 
الدســــتورية وخاصة ما جاء فــــي الفصل 19 
من الدســــتور اجلديد، الذي ينّص على سعي 
الدولــــة إلى مبدأ املناصفة بني الرجل واملرأة، 

ومكافحة كل أشكال التمييز“.
وأكد احلنوشي على أن توصيات املجلس، 
حتــــث على إقرار املســــاواة واملناصفة كمبدأ 
دستوري وحقوقي، وتذكير جميع املؤسسات 
التشريعية منها والتنفيذية بامتثال املغرب 

واحترامه اللتزاماته الدولية.

العقلية الذكورية تحول 

دون تحقيق املساواة الفعلية

املناصفة مبدأ دستوري يتعني 

تفعيله بالسياسات العمومية

األحد 2022002016/02/07

مرأة

برلمانيات يسعين لتعزيز المكاسب السياسية لنساء المغرب

تكريس مبادئ املساواة واملناصفة يتطلب دعم النص الدستوري قضائيا وتنفيذيا

قادرات على تحقيق المساواة

فاطمفاطمة الزهراء كريم اهللا
كاتبة من المغرب

ن مك في يكون ي مجتم توازن ق خ وأيض
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املرأة بحاجة إلى التغلب 

على واقع قانوني عنيد، 

وعلى واقع سيكولوجي 

فيه الكثير من املعوقات، 

وعلى واقع سوسيولوجي 

فيه تغلغل للعقليات غير 

الصديقة للمرأة



¶ القاهــرة - ال تقف االحتياجات النفســـية 
للفتـــاة عنـــد حد التســـلط أو ممارســـة دور 
الرقيـــب عليهـــا، وإنما هناك أمـــور متعددة 
تتطلـــب مـــن األخ األكبـــر أن يكـــون صديقًا 
لشقيقته، أبرزها: التواجد دائما إلى جانبها 
وإشـــعارها بقدرتـــه علـــى حـــل مشـــاكلها، 
باإلضافـــة إلى اّتبـــاع أســـلوب المصارحة 
والمكاشفة معها أو مصادقتها وبث الشعور 
باالطمئنـــان داخلهـــا، حتى تســـتطيع طلب 

الرأي والمشورة دون خوف.
وفي هذا اإلطار قال رمزي فؤاد، (31 عامًا، 
متزوج)، إن شـــقيقته صارحته بتعّرفها على 
أحد زمالئها بالجامعة. ويضيف، أنه عندما 
تأكد من عدم صالح أخالق الشـــاب، نصحها 
بعدم االقتراب منه، كما أنه يعّد أقرب صديق 
لشقيقته الصغرى، وهي تشعر بحجم خوفه 
عليها، وبالتالي تستجيب لجميع مالحظاته 

دون تردد.
وقال عـــادل، (33 عامًا، موظـــف)، إنه أخ 
لثـــالث شـــقيقات، ويتعامـــل معهـــن جميعًا 
بحســـم، لكنه يحترم أخته الكبرى وال يحّب 
التعامـــل معها بغلظة احترامـــًا لها، وتابع: 
ذات مرة نصحتها بضرورة االهتمام بصحة 
والدتها ألنها مريضة، لكنها نهرتني بشـــدة 
وطلبت منـــي التخفيـــف من أوامـــري التي 
أصدرهـــا إليها، مما اضطرني للتعامل معها 

بشدة وإجبارها على ما أريد.
ويـــرى أن األخ ال بـــد أن يحتـــرم أخواته 
البنات، خاصًة فيمـــا يتعلق بخصوصيتهن 
وحياتهن الشـــخصية، لكن عندمـــا تتجاوز 
وتحاول فرض رأيها ومواقفها على األسرة، 
ال بـــد أن تدرك أنها أنثى في النهاية، وعليها 
ونصائـــح  لمالحظـــات  جيـــدًا  االســـتماع 

وتوجيهات أخيها.
ومـــن جانبها تقـــول راوية منســـي، (24 
عامًا، متزوجة)، إن شقيقها األكبر يسأل عنها 
فقط في المناسبات، رغم أّن زوجها يعمل في 
إحدى الدول العربيـــة، وبالتالي فهي أحوج 
للشـــعور بالدفء األســـري والتواصل معها، 
وتابعـــت: كثيـــرا ما تحّدثت واشـــتكيت إلى 
والدي من عدم اهتمام شقيقي بأحوالي، لكن 

أخي األكبر يدعى أنه مشغول في عمله.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة هدير 
المليجي، استشـــارية طب نفسي في مصر، 
أن األنثى ذات طبيعة نفســـية وسيكولوجية 
مختلفـــة، وتحتـــاج مـــن الرجل بشـــكل عام 
الشـــعور باألمان والعاطفة التي تتماشى مع 
احتياجاتها النفســـية، مثـــل: التعامل معها 

بعطف ورحمة في حالة ارتكاب أخطاء.

وتابعـــت: تفّضل اإلنـــاث أن يكون أخوها 
بمثابة صديق وليس شـــقيق فقط، مّما يدعم 
لديهـــا اإلحســـاس باألمـــان ويشـــّجعها على 
مصارحتـــه بـــكل ما لديهـــا من أســـرار دون 
خـــوف، إيمانًا منها أن األخ هو الّســـند الذي 
يجد حلوًال جذرية لما تتعرض له من مشـــاكل 

في المجتمع.
وأشـــارت إلى أنه إذا كان الشـــقيق األكبر 
يلعـــب دور األخ فقـــط، فإنه ســـيفقد احتواء 
أختـــه، مما يؤدي في النهاية إلى اإلحســـاس 
باالحتياج لشـــخص آخـــر، وتتزايـــد عندها 
الرغبـــة في التقرب إليه أكثر مـــن المعتاد، ال 
ســـيما عند ضرورة اتخاذ قـــرارات هامة في 

الحياة تحدد مصيرها.
كما أكد الدكتور هاني عكاشة، استشاري 
الطب النفســـي وتقويـــم الســـلوك، أن نظرة 
الشـــاب إلـــى الحيـــاة واآلخرين تعّد أشـــمل 
وأعمق من نظرة شـــقيقته، لقدرته في الحكم 
على األمور بصـــورة قوية دون عاطفة، بينما 
األنثى تجيد المقارنة بين إمكانياتها النفسية 
وإمكانيات شـــقيقها، ولذلك توّد باستمرار أن 
يشـــاركها الرأي، حتى تســـتفيد مـــن تجاربه 

الحياتيـــة واحتكاكه باآلخرين، حتى وإن كان 
يصغرها ســـنًا. وأضاف موضحا: إن قســـوة 
الرجـــل كثيرًا ما تغضب األنثى، ال ســـيما إذا 
كان مـــن المقربين لديها، نظرًا ألن رغبتها في 
مصادقة شقيقها تجعلها تظن أنها لن تعاقب 
علـــى أخطائها، ولكن الصداقـــة تحتم أحيانًا 

اّتباع القسوة معها.
ويـــرى أن أســـلوب التربية الـــذي يّتبعه 
الوالـــدان ينعكس علـــى األبنـــاء، خاصًة في 
تعامـــل األخ مـــع شـــقيقته بصـــورة أقـــرب 

للصداقة واحترام مشاعرها بدًال من ممارسة 
دور الرقيـــب والحاكـــم، نظـــرًا ألن اســـتقرار 
حالتهـــا النفســـية بيـــن أفراد األســـرة وملء 
الفراغ العاطفي لديها يحميانها من محاوالت 

اآلخرين في السيطرة عليها.
هـــذا وأكد مصطفـــى عبادة، استشـــاري 
الطـــب النفســـي، أن الفتيات يفضلـــن الدلع 
والحنان والطمأنينة في األسرة، حيث ترغب 
كل أنثى في رؤية خوف أفراد األســـرة عليها، 
وخاصـــة خالل تعاملها مـــع والديها، وأيضًا 

خالل تعاملها مع أخيها األكبر.
وتابع: الفـتاة لن تشـعر براحة نـفـسية في 
حياتها األسـرية، إذا كانت عـالقتها مع أخيها 
متـوترة وجافة وتحكمها األوامر والنـواهي، 

حتى وإن كانت عـالقتها بوالديها مـتميزة.
وأضـــاف أن عقلية المـــرأة تختلف تـمامًا 
عـــن الرجـــل، وبالتالي فإنها تريد أن تشـــعر 
بخوف شقيقها عليها، حتى تنصت له وتهتم 
برأيـــه وتوجيهاتـــه، بينما لو خافـــت المرأة 

وتعامـــل معها الجميع بقســـوة، ســـوف 
تنفذ ما تريده، حتى وإن وقف الجميع 

ضدها.
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تعامل األخ مع أخته ال يحكمه التسلط

احترام الشقيق ملشاعر شقيقته أفضل من ممارسة دور الرقيب والحاكم

أسرة

كن صديقا ال رقيبا

عنـــوان المجموعة  ¶ ”الحـــب فـــي قفـــص“ 
الجديـــدة لمصّمـــم األزيـــاء العالمـــي زهير 
مـــراد والتي قدمهـــا مؤخرا ضمـــن فعاليات 
أســـبوع الموضـــة بباريـــس، بـــدأ العـــرض 
بمجموعة من الفساتين البيضاء تنّوعت بين 
قصيرة ومنفوشـــة. كما ظهـــرت بقوة صيحة 
الجمبسوت مع الوشاح الطويل وهو من أبرز 
صيحـــات الموضة في اآلونـــة األخيرة، 
حيث استطاع زهير مراد أن يمزج بين 

القطعتين بأناقة ال مثيل لها.
استخدم مراد أقمشة الدانتيل، 
واألورغنزا، والشيفون، والحرير، 
والبروكار، والغيبور تّم تطريزها 
بتقنيات حديثة وذوق رفيع 
لتغدو إطالالت باهرة.
والتّف تصميم 
”القفص“ الذي أعطى اسمه 
لهذه المجموعة على شكل 
”كورسيه“ حول الصدر 
حينًا، وتحول إلى تنورة 
واسعة حينًا آخر.
ومن ألوان قوس قزح 
استوحى زهير مراد 
تدّرجات أثوابه التي 
اصطبغت بالزهري 
الهادئ، الليلكي 
الحالم، األصفر 
الفاهي 
واألخضر 
الرقيق 
مع ظهور 
الفت لّلون 
الرمادي.

   موضة

   طبق اليوم

األحد 2016/02/07

تارت السبانخ والطماطم 
الكرزية

¶ كثيرا ما أجد نفسي عاجزة عن 
تفسير ظواهر ال منطقية، كحصول 

فيلم سينمائي تافه ورديء على أعلى 
اإليرادات! وتحقيق أغان هابطة 

ولمطربين أو مطربات ال يمّتون للفن 
األصيل بصلة أعلى المبيعات! وكنت 

أشعر بغضب وقهر من انتشار التفاهة 
والرداءة لدى الناس، كما لو أن هناك 

فنا هابطا يرّسخ وجوده وينافس الفن 
األصيل.

ولم أقبل أبدا بالتفسير السخيف 
لهذه الظواهر والمنطق السطحي 

المغلوط الذي يتلخص بعبارة ”الجمهور 
عايز كده“ أو أن مستوى الجماهير هابط 

وذوقها الفني مترد! إلى أن قرأت كتابا 
رائعا وهو ”سيكولوجية الجماهير“ 

ألحد أهم علماء االجتماع وهو غوستاف 
لوبون الذي فّسر تلك الظاهرة تفسيرا 

منطقيا رائعا إذ يقول: حين ينخرط الفرد 
مع الجمهور يتغير وينصهر، فالنفسية 

االجتماعية لفئة من الناس ليست 
محّصلة النفسيات الفردية ألعضائها، 
كما أن نفسية الجماعة ليست محصلة 
لمجموع نفسيات األفراد، وبالتالي فإن 

مناهج التحليل النفسي الخاصة باألفراد، 
ال يمكن نقلها إلى ساحات الجماعات 

وتطبيقها عليها. مثال هناك أحكام 
عنصرية شاملة مثل: المسلم متعّصب 

ألنه مسلم، أو العربي متخلف وعاجز عن 

صنع الحضارة لمجرد أنه عربي. وهذه 
األحكام العنصرية التي ُيصر الغرب على 

نشرها تؤثر في الالوعي الجماهيري 
وتجعله ُمصابا باإلحباط.

وهناك علم نفس متطور هو علم نفس 
الجماهير، يفسر سلوك المجتمعات 

البشرية ككتلة، وأهم ما ُيميز سلوكها 
أن هذه الجماهير مهما كانت ثقافتها 

أو عقيدتها أو مكانتها الجماعية فهي 
بحاجة ألن تخضع لقيادة، وهذه القيادة 

ال ُتقنع الجماهير بالمحاجات العقلية 
والمنطقية بل بما تفرضه عليها من 
قوة وهيمنة وسلطة، كما أن الهيبة 

الشخصية للزعيم ُتبهر الجماهير تماما 
كما يفعل الطبيب الذي ينّوم المريض 

مغناطيسيا.
إن الجماهير التي ُتعاني قهرا 
معيشيا، ونقصا في التعبير الُحر، 

وتشعر أنها ُمهّمشة، ومسحوقة الكرامة، 
وال دور لها في صنع القرار السياسي، 
الجماهير التي تشعر بالظلم وبأن ثمة 
فئة فاسدة وال ُتحاسب وفوق القانون 

وتنهب المال العام، كل هذه المعطيات 
والواقع القاسي والظالم، تجعل الناس 
ُيصابون بحالة من العدمية، أي تنعدم 

لديهم الهمة واإلرادة لتغيير الواقع، ألن 
حالة من اليأس سيطرت عليهم وجعلتهم 

مقتنعين بعدم جدوى التغيير.
إن حالة اإلحباط الجماعي هي ما 

ُيسمى بالعدمية، وهي تعني أن ُيمارس 
اإلنسان القمع على نفسه فيما ُيسّمي علم 
النفس هذه الظاهرة بجلد الذات، كما لو 
أن لسان حال اإلنسان العدمي يقول: أنا 

مسحوق ومظلوم ويائس وال أمل بتغيير 

ظروفي، لذا فإن ما يناسبني ويتالءم مع 
ُقبح حياتي هو الرداءة، هو االنتهاك لكل 

القيم الجميلة والراقية.
لذا نجد الجماهير الُمهّمشة 

والمغلوبة على أمرها تقف أرتاال أمام 
شباك تذاكر ألفالم هابطة وُمخجلة 

بسوقّيتها، أّي رداءة أكثر من المسلسل 
السوري ”عائلة سبع نجوم“ وهو يطرح 

نفسه كمسلسل كوميدي ترفيهي، لكنه في 
الحقيقة ليس سوى مدرسة في السوقّية 

والبالهة، ولألسف يتعّلم منه جيل وربما 
أجيال من األطفال والمراهقين، ومعظم 

المسلسالت الكوميدية العربية تكون 
عبارة عن حركات هستيرية وخرقاء، كما 
لو أن الكوميديا تعني البالهة والسوقية!

أي عار وانحطاط وإسفاف الترويج 
لفيديو كليبات لمطربات أشبه بممثالت 
أفالم البورنو، يعرضن مفاتنهن بابتذال 

وإيحاءات جنسية فاقعة وصريحة وال 
يتمتعن بأّي موهبة في الصوت واألداء، 
لكّنهن يشتركن بهستيريا الهز والخلع 
واإلغراء الرخيص، لكن ثمة فضائيات 

ترّوج لهن على مدار الساعة، وال أستثني 
بعض المطربين الرجال وقد أحاط كل 
منهم نفسه بثلة من الحسناوات شبه 
العاريات وأخذ يرقص بينهن كُمخّنث.
ما يجب فهمه وإدراكه أّن ما يدفع 

الجماهير لمشاهدة هذه الرداءة الُمقّنعة 
بالفن والتماهي معها هو اإلحساس 

بانعدام القيمة والغبن، إحساسها 
بانتقاص قيمتها اإلنسانية وعدم 

حصولها على حقوقها.
إن العدمية ظاهرة خطيرة جدا 
على الُمجتمعات ألنها تعني اتخاذ 

موقف سلبي من الحياة، 
موقف مشلول ال أحد لديه 

الهمة والحماسة واألمل 
للتغيير نحو األحسن، ألن 

إحساسا عميقا بعدم الجدوى 
قد ترّسخ عند الناس.

الجماهير الُمهّمشة التي 
ُتمارس جلد الذات بحاجة 

لمن ُينقذها، لمن يعمل 
بإخالص دؤوب لتشعر 

بكرامتها وتحصل 
على حقوقها، كي 
ال تتعطل طاقات 
المجتمع الهائلة 

المهدورة في 
نفوس جماهير 

ُمحبطة.

سيكولوجية الجماهير

ــــــني األخ األكبر  ــــــم العالقة ب ــــــف معال تختل
وشقيقاته اإلناث باختالف األسر واملراحل 
العمرية، فأحيانا يكون مثل الصديق الذي 
يســــــتقبل كل مــــــا تبوح به شــــــقيقته بحب 
وهدوء، ويكون أحيانًا أخرى، فظا ال يجيد 
التعامل معها، وال يدرك املدلول الصحيح 

لتعامالتها مع اآلخرين.

األناقة في قفص زهير مراد

* المقادير:

• 1  عبوة من عجينة التارت الجاهزة.
• 4  عبوات من السبانخ الصغيرة، مقطعة 

وُمحمرة.
• 400 غرام من جبن الماعز الطري والمفّتت.

• 300 غرام من جبن الريكوتا الطازج.
• 2 مالعق طعام من الشبت الطازج والمقطع.

• 3  مالعق صغيرة من قشر الليمون 
المبشور ناعًما.

• ملح وفلفل.
• 6 بيضات مخفوقة قليًال.

• 2 عبوات من الطماطم الكرزية، مقطعة إلى 
أنصاف.

• نصف كوب من جبن البارميزان.

* طريقة اإلعداد

• ُيبطن قالب التارت بعجين التارت الجاهزة 
ويوضع في الثالجة.

• لعمل الحشو، ُتخلط السبانخ مع جبن 
الماعز وجبن الريكوتا والشبت وقشر 

الليمون في وعاء كبير الحجم، ثم ُيضاف 
البيض ويقلب جيًدا حتى يمتزج. ُيتّبل 

الخليط بالملح والفلفل.
• يسكب الحشو في قاعدة عجينة البف 

بستري، وُترص البندورة الكرزية في الحشو، 
ثم ُيرش بجبن البارميزان.

• ُتخبز التارت في الفرن على درجة حرارة 
180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى 

تتماسك وتصبح ذهبية اللون.

غبتها في
تعاقب ن
أحيانًا م
ب بن

ي يّتبعه
اصة في
ب ي ي

أقـــرب ة

وأضـــاف أن عقلية المـــرأة تختلف تـماما
عـــن الرجـــل، وبالتالي فإنها تريد أن تشـــعر
بخوف شقيقها عليها، حتى تنصت له وتهتم
برأيـــه وتوجيهاتـــه، بينما لو خافـــت المرأة 
وتعامـــل معها الجميع بقســـوة، ســـوف

تنفذ ما تريده، حتى وإن وقف الجميع 
ضدها.
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أســـبوع الموضـــة بباريـــس، بـــدأ العـــرض 
بمجموعة من الفساتين البيضاء تنّوعت بين 
قصيرة ومنفوشـــة. كما ظهـــرت بقوة صيحة 
الجمبسوت مع الوشاح الطويل وهو من أبرز 
صيحـــات الموضة في اآلونـــة األخيرة، 
حيث استطاع زهير مراد أن يمزج بين 

القطعتين بأناقة ال مثيل لها.
استخدم مراد أقمشة الدانتيل، 
واألورغنزا، والشيفون، والحرير، 
والبروكار، والغيبور تّم تطريزها 
بتقنيات حديثة وذوق رفيع 
لتغدو إطالالت باهرة.
والتّف تصميم 
ر ب إ

”القفص“ الذي أعطى اسمه 
لهذه المجموعة على شكل 
حول الصدر  ”كورسيه“
حينًا، وتحول إلى تنورة 
ر ول ي وور

واسعة حينًا آخر.
ور ى إ ول و

ومن ألوان قوس قزح
استوحى زهير مراد 
تدّرجات أثوابه التي 
اصطبغت بالزهري 
الهادئ، الليلكي 
الحالم، األصفر 
الفاهي 
واألخضر 
الرقيق 
مع ظهور 
الفت لّلون 
هور هع

الرمادي.
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موقف سلبي من الحياة، 
موقف مشلول ال أحد لديه
الهمة والحماسة واألمل

للتغيير نحو األحسن، ألن 
إحساسا عميقا بعدم الجدوى 

قد ترّسخ عند الناس.
الجماهير الُمهّمشة التي 

خ

ُتمارس جلد الذات بحاجة 
ي ه ير ج

لمن ُينقذها، لمن يعمل 
بإخالص دؤوب لتشعر

بكرامتها وتحصل 
على حقوقها، كي 
طاقات  ال تتعطل
المجتمع الهائلة 

المهدورة في 
نفوس جماهير

ُمحبطة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

الفتاة لن تشعر براحة نفسية 

في حياتها األسرية، إذا كانت 

عالقتها مع أخيها متوترة 

وجافة وتحكمها األوامر 

والنواهي، حتى وإن كانت 

عالقتها بوالديها متميزة



¶ ترك بيب غوارديوال فريق نادي برشـــلونة 
في عـــام 2001 كالعب وســـط وكابتن الفريق   
ليودع المالعب األسبانية بكالم مؤثر عندما 
قال ”لم آت إلى كرة القدم لكي أصنع التاريخ 
لكن لكي أصنع تاريخي الشخصي“ وبالفعل 
عاد غوارديوال مجددا إلى بلده أسبانيا بعد 
ثماني ســـنوات كمدير فني  لفريق برشلونة 
ليصنـــع مجده ويصبح أصغر مدرب بالعالم 
يحرز البطوالت المحلية واألوروبية ليرتقي 
بمركزه إلى صفوف المدربين الكبار أصحاب 

اإلنجازات الكبيرة.
واليوم يجني ثمار إنجازاته مع برشلونة 
األســـباني والبايرن األلمانـــي ليصبح أغلى 
مـــدرب في العالـــم إذ ســـيتقاضى 21 مليون 
جنيـــه اســـترليني بالموســـم الواحد ولمدة 
ثالثـــة أعـــوام بموجـــب العقـــد المبـــرم مع 
نادي مانشســـتر ســـتي ليحل محل المدرب 
الحالي للســـيتي التشيلي مانويل بليغريني 
الذي ســـلم لألمر الواقـــع بقبوله إنهاء عقده 
مـــع الســـيتي نهاية هذا الموســـم ليتســـلم 
غوارديـــوال بذلـــك فريقـــا متخمـــا بالنجوم 
سيســـاعده على المنافســـة بكل قوة إلحراز 

األلقاب المحلية واألوروبية.
 فما سيدفعه السيتي من أموال إلى بيب 
يجـــب أن يجنـــي ثمارها ســـريعا خصوصا 
أن الســـيتي أغـــدق كثيـــرا بالصـــرف على 
استثماراته بالالعبين منذ عام 1998 ولغاية 
اليوم لكـــي يضيـــف البطوالت إلى ســـجله 
التاريخي الفقير، فهو لم يفز ببطولة الدوري 
خـــالل مســـيرته الكرويـــة المســـتمرة منذ 
تأسيســـه عام 1899 ســـوى أربع مرات وفاز 
بكأس االتحاد اإلنكليزي خمس مرات وكأس 
الرابطة المحترفة ثالث مرات وهي إنجازات 
متواضعة قياســـا بالفرق اإلنكليزية العريقة 
أمثال الجار اللدود مـــان يونايتد وليفربول 
وأرســـنال. وهنا تأتي مهمـــة غوارديوال في 
جعل المان سيتي يحصد البطوالت وأهمها 
بطولـــة الـــدوري اإلنكليزي وبطولـــة أندية 

أبطال أوروبا التي  تحّسر النادي عليها في 
المواســـم الثالث األخيـــرة بتوديعها مبكرا 
وعـــدم الوصـــول إلـــى األدوار النهائية رغم 
كونـــه أغنى نـــاد بالعالم ولديـــه اإلمكانيات 
الماديـــة والفنية الكبيرة مـــن خالل امتالكه 

العديد من النجوم واألسماء الالمعة.
 فجـــاءت طموحـــات النـــادي مـــن خالل 
االســـتعانة بغوارديـــوال كمـــدرب يمكـــن أن  
يحقـــق التطلعـــات ويفـــوز ببطولـــة أندية 
أوروبا كما فعل مع برشـــلونة، رغم أنه فشل 
في تحقيق البطولة مع البايرن للموســـمين 
الماضييـــن وربمـــا يســـتطيع إنهـــاء هـــذا 
الموســـم مع البايرن بتحقيق البطولة التي 
مـــازال ينافس عليها فـــي األدوار اإلقصائية 
والتي سيقابل فيها نادي يوفنتس اإليطالي 
خالل هذا الشهر، وال تخلو هذه المقابلة من 
خطورة كون الخاسر ســـيوّدع البطولة وأن 
البايرن سيلعب بقيادة غوارديوال والالعبون 
علـــى دراية كاملة بأن مدّربهم ســـيرحل بعد 
أشـــهر ويتركهم مما قد يكون له أثر ســـلبي 
على مســـؤولية القيادة فـــي إدارة مثل هذه  

المباريات.

ماذا ينتظره في إنكلترا

عندما أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا 
توصلـــه إلى االتفـــاق مع غوارديـــوال كمدير 
فنـــي للفريق األول ابتداء من موســـم 2016-
2017 عّلق المدرب المؤقت لنادي  تشيلســـي 
الهولنـــدي هيدنك على ذلك قائال ”ســـيواجه 
غوارديـــوال فـــي إنكلترا شـــيئا مختلفا عما 
اعتاد عليه في مسيرته التدريبية“، والشيء 
المختلف الذي سيواجه بيب غوارديوال هو 
المنافســـة الشرســـة والصعبة فـــي الدوري 
اإلنكليـــزي الممتاز الذي يختلف عن الدوري 
األســـباني واأللمانـــي، حيث أن المنافســـة 
بالدوري األســـباني تنحصر بين فريقين أو 
ثالثة ونفس الحال ينســـحب علـــى الدوري 
األلماني، أما في إنكلترا فالمنافسة مفتوحة 
لجميـــع الفـــرق وكثيـــرا ما ســـقطت الفرق 
المتصـــدرة للـــدوري أمـــام الفـــرق المتذيلة 
لجـــدول الترتيب وفقدت الصـــدارة وتنازلت 
عن البطولـــة، باإلضافة إلـــى ازدحام جدول 

المباريـــات التـــي تجعـــل الفـــرق تخـــوض 
مباراتين في األســـبوع الواحـــد. أما الميزة 

األهـــم بالـــدوري اإلنكليـــزي الممتاز فهي 
القـــوة البدنيـــة والخشـــونة المفرطة في 

والتالحـــم  اللعـــب  طريقـــة 
بيـــن الالعبين مـــا يؤدي إلى 
حدوث اإلصابات الكثيرة بين 
الالعبين وهـــذه تمثل معضلة 

أمام جميـــع المدربيـــن المتواجدين في 
إنكلتـــرا، وســـينتبه غوارديـــوال بالتأكيـــد 
لهـــذه الظاهـــرة وســـيقوم بإجـــراء العديد 
مـــن التعاقدات الجديدة لكـــي يطّعم الفريق 
بعناصـــر شـــابة وبنـــاء خطـــوط احتيـــاط  
لفريقـــه تجنبه مشـــاكل اإلصابـــات وتجعله 
يسير بخطى ثابتة نحو إحراز االنتصارات 
والظفـــر بالبطـــوالت، خصوصـــا أن يمتلكه 
نادي مانشستر سيتي في خزائنه من أموال 
سيســـاعد غوارديوال على استقطاب العديد 

من النجوم مهما بلغت قيمتهم المادية.
طريق غوارديوال في إنكلترا ستكون وعرة 
وصعبة جدا وسيلقى مواجهات ساخنة في 
الدوري اإلنكليزي كون جميع مدربي األندية 
اإلنكليزية ســـيحاولون كســـر شوكته طمعا 
فـــي التحدي والتفـــوق ليثبتـــوا للجماهير 
أن المـــال وحـــده ال يصنـــع االنتصـــارات، 
خصوصا أن نادي مان ســـتي ال يملك قاعدة 
جماهيرية واسعة ســـوى مشجعي الستزن 
المتواجدين في مدينة مانشستر التي يدعم 
أغلب ســـاكنيها المنافس اللدود مانشســـتر 

يونايتد.

تاريخ على املحك

في برشـــلونة أول عمل قام به غوارديوال 
عند اســـتالم مهامه كمدير فنـــي للفريق هو 
إجـــراء تغييرات كبيرة في تشـــكيلة الفريق، 
حيث قام باالستغناء عن العديد من الالعبين 
وبيـــع البيع اآلخـــر وخصوصـــا الكبار في 

الســـن منهـــم، واعتمـــد علـــى مجموعة من 
شـــباب الذين اســـتطاع من خاللهم تحقيق 
بطولة الدوري وبطولة أندية أوروبا في أول 
موســـم تدريبي له مع النـــادي، وحقق كذلك 
بطولة الدوري األلماني في أول موسم له مع 
بايرن ميونيخ. وربما جاءت هذه اإلنجازات 
بســـبب فهـــم غوارديـــوال لعقليـــة الالعبين 
كونه مـــازال فـــي منتصـــف األربعينات من 
عمره ويتمتع بحيوية الشـــباب التي تجعله 
قريبا مـــن الالعبين كصديق قبـــل أن يكون 
مديرا للفريق وهذا ســـاعده كثيرا في عملية 
االنســـجام المبكر مـــع الالعبيـــن وتفهمهم 
لعقلية غوارديـــوال التكتيكية التي أصبحت 
ظاهـــرة كروية أطلق عليها تســـمية (التيكي 

تاكا).
 ونجحـــت هـــذه الطريقة مع برشـــلونة 
لكنهـــا خفتـــت قليـــال مـــع البايـــرن وهو 
يتطلـــع إلى إحيـــاء هـــذه الطريقة في 

المالعـــب اإلنكليزيـــة 

لكي يتميز بها 
عن أســـلوب لعـــب الفرق 

اإلنكليزية، وربما يفشـــل فـــي تطبيق هذه 
الطريقـــة الختالف أســـلوب لعـــب الفرق 
التي تعتمـــد على التحويـــالت العالية 
والتمريرات الطويلة. وبالتأكيد سيقوم 
بإجراء تغيير كبير في تشكيلة المان 
ستي حيث هناك العديد من الالعبين 
الذيـــن قاربـــت أعمارهـــم الثالثين 
سنة وسيشـــكلون عقبة في طريق 
غوارديـــوال لتطبيـــق تكتيكاتـــه 
بالملعـــب، والتي تحتـــاج إلى 
واللياقة  والحيويـــة  الســـرعة 
وســـوف  العاليـــة  البدنيـــة 
يســـتعيض عنهـــم بالعبيـــن 
طموحاته  تلبية  يستطيعون 
والجماهير  النادي  وطموح 
معا على األقل خالل الثالث 
خصوصا  القادمة،  مواسم 
أن إدارة النادي ســـوف لن 
ببطولة  بالفـــوز  ترضـــى 
واحدة فقط بل عينها على 

ثالث أو أربع بطوالت للموســـم الواحد لكي 
تعـــوض ما تم إنفاقه من أمـــوال طائلة على 
الالعبين مـــن أجل جعل المان ســـتي فريق 

اإلنجازات المحلية واألوربية.
أمـــا إذا لم يحالف الحـــظ غوارديوال في 

تحقيـــق إنجاز مبهـــر خالل الموســـم األول 
فســـوف تنتظر إدارة النادي الموســـم الذي 
يليـــه لترى ما يمكن أن يحققه غوارديوال في 
هذا المعترك الكروي وبذلك قد يكون مصيره 
محفوفـــا بالمخاطـــر وربمـــا يضيـــف نقطة 
ســـلبية إلى تاريخه التدريبي ويكون ضحية 
أخـــرى من ضحايا مدربـــي الفرق اإلنكليزية 
الذين تساقطوا 
الواحد تلو 
اآلخر خالل 
هذا الموسم. 
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رياضة

أفضت قصة احلب األفالطوني األزلية بني مانشستر سيتي، ثاني ترتيب الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم، وبيب غوارديوال إلى زواج بعد إعالن النادي اإلنكليزي أن األسباني سيكون 
مدرب الفريق لثالثة مواســــــم. فمنذ ســــــنوات طويلة يطارد مانشســــــتر سيتي هذا املنتج 

الكاتالوني اخلالص ابن اخلامسة واألربعني واملفعم بروح برشلونة.

بيب غوارديوال من ميونيخ إلى مانشستر

طريق وعرة ومهمة صعبة البن كاتالونيا

األحد 2016/02/07

نموذج كاتالوني

¶ في مانشستر ســـيتي لن يكون غوارديوال 
فـــي أرض مجهولـــة كونـــه ســـيلتقي مـــع 
مســـؤولين عمل إلى جانبهم في كاتالونيا. 
وعمل العب وســـط برشـــلونة من 1990 إلى 
2001 والـــذي أصبـــح أحد أفضـــل المدربين 
في العالم، إلى جانب فيران ســـوريانو نائب 
رئيس برشلونة الســـابق والمدير التنفيذي 
حاليا لنادي مانشســـتر سيتي، أو تاشيكي 
بيغيرســـتاين زميله فـــي الفريق الكاتالوني 
ســـابقا والمديـــر الرياضـــي فـــي النـــادي 

اإلنكليزي منذ 2012.
وإضافـــة إلـــى إعجابـــه غيـــر المحدود 

بغوارديوال، يبحث مانشســـتر ســـيتي منذ 
ســـنوات عن نموذج كاتالوني أثبت جدارته 
مـــن أجل استنســـاخه فـــي شـــمال إنكلترا. 
وأحـــرز غوارديـــوال، الذي دافـــع كالعب عن 
ألوان أســـبانيا فـــي 47 مبـــاراة دولية بين 
1992 و2001، كمدرب بطولة أسبانيا 3 مرات 
متتاليـــة مع برشـــلونة أعـــوام 2009 و2010 
و2011، ودوري أبطـــال أوروبا مرتين (2009 
و2011)، وهي البطولة التي لم يتجاوز فيها 
مانشستر سيتي الدور ثمن النهائي ويطمح 

بقوة للظفر بلقبها يوما ما.
وأحرز بيليغريني مع مانشســـتر سيتي 

بطولة الدوري المحلي وكأس رابطة األندية 
المحترفة في 2014، لكن المدرب الذي أشرف 
على ريال مدريد األســـباني ســـابقا (2009-
2010)، ســـقط مرتين مع الفريـــق اإلنكليزي 
أمام برشـــلونة علـــى أعتاب ربـــع النهائي 
فـــي المســـابقة األوروبيـــة األم. واآلن، حدد 
مانشســـتر سيتي بوضوح مســـتقبله وبات 
يأمـــل أكثر مـــن أّي وقت مضـــى بجذب أهم 
وأفضـــل الالعبين فـــي العالم الذيـــن كانوا 
حتـــى اآلن يرفضون االنضمـــام إلى صفوفه 
وحالـــوا دون تحقيق أهدافه األوروبية، بمن 

فيهم البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة.

الشيء املختلف الذي 

سيواجه بيب غوارديوال هو 

املنافسة الشرسة والصعبة 

في الدوري اإلنكليزي املمتاز 

الذي يختلف عن الدوري 

األسباني واألملاني

ما سيدفعه السيتي من 

أموال إلى بيب يجب أن 

يجني ثماره سريعا خصوصا 

أن السيتي أغدق كثيرا 

بالصرف على استثماراته 

بالالعبني منذ عام 1998 

ولغاية اليوم لكي يضيف 

البطوالت إلى سجله 

التاريخي الفقير

لفـــرق تخـــوض
حـــد. أما الميزة 
ي الممتاز فهي
نة المفرطة في

ـــم
لى 
ين 
ضلة 

متواجدين في 
ديـــوال بالتأكيـــد
 بإجـــراء العديد
ــي يطّعم الفريق 
خطـــوط احتيـــاط
صابـــات وتجعله 
حراز االنتصارات 
وصـــا أن يمتلكه
خزائنه من أموال 
استقطاب العديد 

تهم المادية.
ترا ستكون وعرة 
جهات ساخنة في 
يع مدربي األندية 
ـــر شوكته طمعا 
ثبتـــوا للجماهير
ـع االنتصـــارات،
تي ال يملك قاعدة 
مشجعي الستزن 
شستر التي يدعم 
للدود مانشســـتر 

قام به غوارديوال 
فنـــي للفريق هو 
تشـــكيلة الفريق، 
عديد من الالعبين 
وصـــا الكبار في 

كونه مـــازال فـــي منتصـــف األربعينات من 
عمره ويتمتع بحيوية الشـــباب التي تجعله
قريبا مـــن الالعبين كصديق قبـــل أن يكون 
مديرا للفريق وهذا ســـاعده كثيرا في عملية
المبكر مـــع الالعبيـــن وتفهمهم االنســـجام
لعقلية غوارديـــوال التكتيكية التي أصبحت
ظاهـــرة كروية أطلق عليها تســـمية (التيكي

تاكا).
ونجحـــت هـــذه الطريقة مع برشـــلونة
لكنهـــا خفتـــت قليـــال مـــع البايـــرن وهو
يتطلـــع إلى إحيـــاء هـــذه الطريقة في

المالعـــب اإلنكليزيـــة 

لكي يتميز بها 
عن أســـلوب لعـــب الفرق

اإلنكليزية، وربما يفشـــل فـــي تطبيق هذه
الطريقـــة الختالف أســـلوب لعـــب الفرق 
التي تعتمـــد على التحويـــالت العالية
والتمريرات الطويلة. وبالتأكيد سيقوم 
بإجراء تغيير كبير في تشكيلة المان
ستي حيث هناك العديد من الالعبين
الذيـــن قاربـــت أعمارهـــم الثالثين 
سنة وسيشـــكلون عقبة في طريق
غوارديـــوال لتطبيـــق تكتيكاتـــه 
بالملعـــب، والتي تحتـــاج إلى
واللياقة  والحيويـــة  الســـرعة 
وســـوف  العاليـــة  البدنيـــة 
بالعبيـــن يســـتعيض عنهـــم
طموحاته تلبية  يستطيعون 
والجماهير النادي  وطموح 
معا على األقل خالل الثالث 
خصوصا  القادمة،  مواسم 
أن إدارة النادي ســـوف لن
ببطولة بالفـــوز  ترضـــى 
واحدة فقط بل عينها على

ثالث أو أربع بطوالت للموســـم الواحد لكي
تعـــوض ما تم إنفاقه من أمـــوال طائلة على
الالعبين مـــن أجل جعل المان ســـتي فريق

اإلنجازات المحلية واألوربية.
أمـــا إذا لم يحالف الحـــظ غوارديوال في

الذين تساقطوا 
الواحد تلو 
اآلخر خالل 
هذا الموسم. 

س رابطة األندية 
رب الذي أشرف 
ســـابقا (2009-
يـــق اإلنكليزي
 ربـــع النهائي
ألم. واآلن، حدد 
ســـتقبله وبات 
ضـــى بجذب أهم
م الذيـــن كانوا 
ــام إلى صفوفه 
األوروبية، بمن 

م برشلونة.

لدوري

ما سيدفعه السيتي من 

أموال إلى بيب يجب أن 

يجني ثماره سريعا خصوصا 

أن السيتي أغدق كثيرا

بالصرف على استثماراته

بالالعبني منذ عام 1998

ولغاية اليوم لكي يضيف 

البطوالت إلى سجله

التاريخي الفقير

هيثم فتح اهللا
صحافي عراقي



حــــّول النجــــم الجزائــــري رياض  } لنــدن – 
محرز جماهير فريقه ليســــتر ســــيتي متصدر 
الــــدوري اإلنكليــــزي الممتاز بكــــرة القدم إلى 
حقيقة بعدما صنع هدف وسجل آخر في غاية 
الروعة، ليكفل الفوز بثالثة أهداف لهدف يتيم 
للفريــــق الســــماوي، ويجني مــــع رفاقه ثالث 
نقاط من ملعب االتحاد معقل مانشستر سيتي 

مالحقه في الئحة الترتيب.
وواصــــل ليســــتر ســــيتي مفاجآتــــه فــــي 
الموســــم الحالي ولقن مضيفه درســــا قاسيا 
الســــبت وأمطــــر شــــباكه بثالثة أهــــداف كان 
مــــن الممكن أن تتزايد، ليحافــــظ الفريق على 
انطالقته الرائعة ويعزز موقعه المثير للجدل 
في صدارة جدول مســــابقة الدوري اإلنكليزي 
لكــــرة القدم، بعدما رفع رصيــــده إلى 53 نقطة 
موســــعا الفارق إلى ســــت نقاط مع مانشستر 
ســــيتي الــــذي بــــات مهــــددا بفقــــدان المركز 
الثاني لصالح توتنهام أو أرسنال مع انتهاء 

مباريات المرحلة.
وأنهــــى ليســــتر الشــــوط األول لصالحــــه 
بهدف نظيف ســــجله مدافعه األلماني روبرت 
هوث فــــي الدقيقــــة الثالثة إثــــر ضربة ركنية 

لعبها محرز.
وفي الشوط الثاني، ســــجل محرز الهدف 
الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48 ليكون 
األول لمحرز في آخر ثماني مباريات خاضها 

مع الفريق.
وأكمل هوث ثالثية ليستر بتسجيل الهدف 
الثانـــي لـــه والثالـــث للفريق فـــي الدقيقة 60 
ليضاعف من محنة مانشســـتر سيتي في هذه 
المبـــاراة، حيث ابتعد الفريق بهـــذه الهزيمة 

خطوة كبيرة عن دائرة المنافسة على اللقب.
وأحرز األرجنتيني سيرجيو أغويرو هدف 
حفظ ماء الوجه لمانشســـتر سيتي في الدقيقة 

.87
ورفـــع محـــرز رصيـــده إلـــى 14 هدفـــا في 
المســـابقة هذا الموسم ليزاحم أوديون إيغالو 
مهاجـــم واتفـــورد فـــي المركز الرابـــع بقائمة 
هدافي المسابقة هذا الموسم، واشترك معهما 
أغويـــرو في نفس الرصيـــد بعدما أحرز هدف 

فريقه الوحيد في مباراة السبت.

وفـــي المقابـــل، نال ليســـتر ســـيتي دفعة 
معنويـــة هائلـــة بهذا الفـــوز قبـــل المواجهة 
الثأرية التي تنتظره أمام أرسنال في المرحلة 
المقبلـــة من المســـابقة والتي يحتاج ليســـتر 
للفـــوز بها للتقدم خطوة هائلـــة نحو التتويج 

بلقب الدوري هذا الموسم.
وبدأ ليســـتر ســـيتي المباراة بقـــوة ونفذ 
طلعات هجومية خاطفة تحّصل من أحدها على 
خطأ في مكان مناســـب، ليستغل الفرصة على 

أكمل وجه ويسجل هدفه االفتتاحي.
بعد ذلك دانت السيطرة بالكامل لمانشستر 
ســـيتي وحاول يايا توريه التســـديد من بعيد 
واختـــرق رحيم ســـتيرلينغ بمســـاعدة ديفيد 
ســـيلفا على األطـــراف، ولكن دفاعات ليســـتر 

ســـيتي ومن خلفهـــا الحارس شـــمايكل كانت 
بالمرصاد لكل الفرص الهجومية التي سنحت 
عل قلتها، لينتهي الشوط األول بتقدم الضيوف 

بهدف يتيم.
ومع انطالق الشـــوط الثانـــي فاجأ رياض 
محرز دفاعات الفريق الســـماوي بحركة فنية 
غيـــر اعتيادية عندما تجاوز مدافعين وســـدد 
بشـــباك جو هـــارت الذي اكتفى بالمشـــاهدة، 
ليساهم ذلك في غضب العبي مانشستر فردوا 
بســـرعة بأخطر فرصة لهم عن طريق رأســـية 
توريـــه التي أبعدها شـــمايكل إلى ركنية بردة 

فعل قوية ورشيقة منه.
وفــــي ظل الســــلبية التي فرضت نفســــها 
علــــى أصحــــاب األرض، كان ال بــــد لمتصــــدر 

البريمييرليغ أن يستغل الموقف فسجل هوث 
هدفه الشــــخصي الثانــــي والثالث للفريق من 

متابعة رأسية لكرة ركنية في الدقيقة 60.
بعد ذلك أنقذ جــــو هارت مرماه من فرصة 
هدف محقق من انفراد لفاردي، قرر على إثرها 
المدرب التشيلي مانويل بيليغريني إجراء كل 
تبديالته فزج بكليتشــــي وفرناندو والشــــاب 
ســــيلينا، حيث لم تفلح هذه التبديالت سوى 
في تخفيف وقع الخسارة مع تسجيل أغويرو 
الهدف الشــــرفي من رأسية في الدقيقة 88 مع 

شكوك بوجوده في موقع تسلل.
ومع انتهــــاء المباراة علــــى نتيجة الفوز 
1/3 لفريق ليستر ســــيتي يكون الفوز الكبير 
الثانــــي لرجــــال المــــدرب اإليطالــــي كالوديو 

رانييــــري، بعد تجــــاوز ليفربول فــــي الجولة 
الماضيــــة بثنائيــــة نظيفــــة كان بطلها هداف 

الفريق جيمي فاردي.
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ليستر يحرج مانشستر سيتي في عقر داره بثالثية

الجزائري رياض محرز يحول أحالم ليستر إلى واقع

} بضعة أشهر تفصلنا عن انتهاء 
منافسات أغلب الدوريات األوروبية 
الكبيرة، وبعد ذلك يبدأ الجميع في 

اإلعداد للموسم الموالي، عجلة تدور 
وتكاد ال تهدأ، والكل يريد أن يكون القادم 

أفضل وأحلى.
هكذا ربما يمكن أن نصف حال 

األندية اإليطالية التي تريد منذ سنوات 
نفض غبار اإلخفاقات المتتالية وتعود 

إلى الواجهة من جديد، األمر ينطبق 
على إنتر ميالن الذي مازال يعيش 

على أطالل الماضي القريب، هو ماض 
ساهم في صنعه المدرب البرتغالي 
المحنك جوزيه مورينهو وزمرة من 

النجوم المتألقين الذين قادوا الفريق 
مع نهاية سنة 2010 إلى الحصول على 

أغلب األلقاب المحلية والقارية والدولية 
أيضا.

ومع ذلك، سقط الفريق بعد ذلك 
في مستنقع عميق لم يخرج منه رغم 
كل محاوالت االنتشال البائسة، إذ تم 
التعاقد مع عديد الالعبين والمدربين، 

بيد أن األمر لم يتغير، قدم رئيس جديد 
وممول ثري، غير أن الوضع ظل على 
حاله. إذن، فما المطلوب كي يستعيد 

هذا الفريق بعضا من ذكرياته المشرفة؟ 
الحل هو استعادة ذكرى حبيب قديم، 

حبيب تجمعه باإلنتر عالقة مودة 
ومحبة دامت لفترة زمنية عاش خاللها 

الطرفان ذكريات جميلة خالل أواخر 
تسعينات القرن الماضي.

هذا الحبيب هو المدرب الحالي 
لنادي أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني، 
هذا المدرب الناجح والبارع والذي بات 

اليوم يحتل مركزا متقدما في ”سوق“ 
المدربين العالميين وأضحى هدفا معلنا 

لعدة أندية قوية وعريقة.

بالعودة إلى تفاصيل تلك العالقة 
الحميمية فقد حقق سيميوني، الذي 

كان في السابق العبا ماهرا ومتميزا مع 
المنتخب األرجنتيني، نجاحا الفتا مع 
اإلنتر حيث لعب معه حوالي 75 مباراة 

سجل خاللها 15 هدفا رغم أنه ليس 
مهاجما هدافا، وساهم في تألق الفريق 
فترة وجود البرازيلي رونالدو، وكسب 

مكانة رفيعة في قلوب عشاق الفريق.
وبما أنه العب يهوى المغامرة 
والتحديات فقد أراد تغيير األلوان 
وانتقل بعد تلك التجربة إلى نادي 

التسيو، علما وأنه قبل االنضمام إلى 
اإلنتر خاض عدة تجارب سابقة أبرزها 
مع أتليتيكو مدريد الذي عاد إليه بعد 

سنوات مدربا بعد أن كان من أبرز 
نجومه في التسعينات عندما كان العبا.
اليوم بات سيميوني المرشح األول 
واألبرز إلعادة ترتيب بيت اإلنتر، إذ ال 
يرى أحباء الفريق بديال عنه كي يكون 

الربان القادم للفريق األسود واألزرق 
خالل المواسم الماضية، خاصة وأن 

عالقة الحب والمودة لم تنته أبدا، 
رغم كثرة تنقالت سيميوني وارتباطه 

العاطفي باألتليتيكو منذ سنوات طويلة.
لقد صنع سيميوني ربيع أتليتيكو 
لسببين، أولهما العالقة الوطيدة التي 

تربطه بالفريق األسباني، وثانيهما 
أسلوبه وفلسفته في التدريب والتي 

ترتكز أساسا على تأمين الجانب 
الدفاعي ومن ثمة التفكير في الهجوم.

وبما أن هذين الشرطين قد يتوفران 
في تجربة مماثلة بين سيميوني 

واإلنتر، فإن كل القائمين على الفريق 
اإليطالي بدأوا منذ فترة في إعادة الحب 
القديم ومغازلة المدرب األرجنتيني الذي 
لم ينس أبدا تلك التجربة السابقة له مع 

الفريق.
بدأت التحركات وانطلقت وسائل 

اإلعالم اإليطالية في بث أخبار مفادها 
وجود رغبة قوية للغاية من قبل مسؤولي 
اإلنتر للتعاقد مع سيميوني، خاصة وأن 

أسلوب التدريبي يتماشى بشكل كبير مع 
رغبات وحاجيات الفريق.

بيد أن إحياء الحب القديم لن يكون 
سهال بالمرة، في ظل تمسك األتليتيكو 

بمدربه الذي نجح في بضع سنوات 
قليلة أن يخرج الفريق من المراكز 

الخلفية إلى دائرة األضواء، بل ويقوده 
إلى التتويج بلقب الدوري والوصول 
إلى نهائي دوري األبطال، واألهم من 

ذلك أن سيميوني أصبح ”أيقونة“ 
األتليتيكو ونجمه األول دون منازع، رغم 

مرور عدة العبين رائعين على الفريق 
ساهم هذا المدرب في تألقهم على 

غرار دييغو كوستا وراداميل فالكاو.. 
والثابت أن اإلنتر سيجد منافسة قوية 
من الفريق األسباني في معركة إثبات 

الجدارة باالرتباط العاطفي بهذا المدرب 
األلمعي، خاصة وأن سيميوني مرتبط 

بعقد مع أتلييتكو مدريد يمتد إلى سنة 
.2020

معركة ثانية سيتعين على اإلنتر 
كسبها، حيث لن يجد الفريق طريقة 

مفروشة بالورود الستقطاب هذا الحبيب 
القديم، بما أن تشيلسي اإلنكليزي يبدو 

بدوره مرشحا قويا إلغراء سيميوني 
وكسب وده واالرتباط به بعد موسم سيء 

لم يجن خالله الفريق اللندني الكثير، 
بل باءت عالقته العاطفية بالمدرب 

البرتغالي جوزيه مورينهو بالفشل وفك 
االرتباط من جديد.

وبما أن هذه المعركة لن تكون سهلة 
فقد بدأ القائمون على الفريق اإليطالي 

في اّتباع استراتيجية تعتمد على 
بعض المعطيات من بينها االرتباط 
العاطفي بين الطرفين، حيث ال يزال 

سيميوني يحتفظ بذكريات رائعة عن 
تجربته عندما كان العبا في اإلنتر، 

فضال عن إغرائه بمهر غال يتمثل في 
منحه امتيازات مالية تجعله في صورة 
الموافقة أحد أغلى المدربين في العالم، 
فهل يقبل سيميوني الدعوة ويجدد حبه 

لإلنتر؟

لبنان يسقط أمام البحرين ودياسيميوني يتلقى دعوة من حبيب قديم
البحرينـــي  المنتخـــب  ألحـــق   – بيــروت   {
الخســـارة بضيفـــه اللبناني في مبـــاراة دولية 
ودية في كـــرة القدم على الملعـــب الوطني في 
المنامـــة، وانتهـــت المقابلـــة بنتيجـــة هدفين 

نظيفين ألصحاب األرض والجمهور.
وتأتي هذه المباراة في إطار اســـتعدادات 
لبنان لمواجهتـــي كوريا الجنوبيـــة وميانمار 
الشـــهر المقبل ضمـــن التصفيـــات المزدوجة 
لكأســـي العالـــم 2018 وآســـيا 2019. ويخوض 
المنتخب اللبناني مباراة ودية ثانية مع نظيره 
األوزبكي األحد 14 من الشهر الجاري في دبي.

وطمـــح المـــدرب المونتينيغـــري ميودراغ 
رادولوفيتـــش إلـــى أن يســـجل منتخبـــه فوزا 
ثالثـــا علـــى التوالـــي، ويغيـــر المعادلـــة أمام 
البحرين الذي حقق 3 انتصارات وتعادلين في 

المواجهات الخمس األخيرة مع لبنان.
ومـــع ذلك اختلفـــت المجريـــات الميدانية، 
إذ أحكـــم أصحـــاب الدار ســـيطرتهم في خطي 
الوســـط والهجوم ال ســـيما في الشـــوط األول، 
وفاجأوا الحارس مهدي خليل بهدفين بواسطة 

سيد علي عيسى وعبدالله يوسف.
وفي الشـــوط الثاني أهـــدر لبنان فرصتين 
أن  علمـــا  شـــعيتو،  وحســـن  حيـــدر  لمحمـــد 
البحرينييـــن ظلـــوا األكثر نفـــاذا طيلة ردهات 

اللقاء.

وإذ لـــم يكـــن رادولوفيتـــش راضيـــا عن 
النتيجـــة وعزاها بالدرجـــة األولى إلى ضعف 
الـــدوري المحّلي وســـوء أرضيـــات المالعب، 
معتبـــرا أن تحضير الواعديـــن يتطلب صبرا 
وتمرســـا واحتـــكاكا دائما لتحصيـــل الخبرة 
تدريجا، فقد سجل في المقابل ارتياحه لتأقلم 
وجوه شـــابة أمثـــال محمود كجـــك ومحمود 

سبليني.
ورأى الممـــرن المونتينيغـــري أن تطبيق 
التعليمـــات والجمل التكتيكيـــة على الميدان 
أهـــم من النتائج، ألنها تقود إلى المراد بلوغه 

متى أحسن توقيتها.
وأشـــرك رادولوفيتش في المباراة 17 العبا 
هم مهدي خليل ليعّوضه حسن بيطار، يوسف 
محمد، نور منصور، حســـن شـــعيتو وعوضه 
حســـن العمري، محمـــد حيدر، أحمـــد مغربي 
وعوضه غـــازي حنيني، محمـــود أحمد كجك، 
محمد زيـــن طحان، محمود ســـبليني وعوضه 
أبوبكر المل، رضا عنتر وعوضه عباس عطوي، 

وأحمد جلول الذي عوضه حسين عواضة.
مـــن جهتهـــا، ضمـــت تشـــكيلة ”األحمر“ 
وجوها جديدة وجدت الفرصة بعدما امتنع 13 
العبا مـــن ناديي المحرق والحّد عن االنضمام 
إلى صفوفـــه، بحجة أن المبـــاراة تقام خارج 

أيام ”فيفا“.

محرز بطل اللقاء

 رادولوفيتش لم يغير املعادلة

اســــــتعاد الدولي اجلزائري رياض محرز 
ذاكــــــرة التهديف وســــــجل هدفــــــا وصنع 
آخر، ليقود فريقه ليســــــتر سيتي إلى فوز 
كبير وثمني ١/٣ على مضيفه مانشســــــتر 
سيتي في مباراة قمة غير تقليدية السبت، 
ــــــاح مباريات املرحلة اخلامســــــة  في افتت
ــــــدوري اإلنكليزي لكرة  والعشــــــرين من ال

القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

ليستر سيتي واصل مفاجآته 

في املوسم الحالي ولقن 

مضيفه مانشستر سيتي درسا 

قاسيا، وأمطر شباكه بثالثة 

أهداف كان من املمكن أن 

تتزايد
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األسبوعي

مصريون يبيعون أحجارا للسياح على أنها قطع من األهرامات
قــــــد يكون من قبيل الهزل، أن يتم احلديث 
عــــــن بيع قطــــــع من األهرامــــــات املصرية، 
لكن احلقيقة جتزم أن ثالثة من الشــــــباب 
املصريني أقدموا على بيع قطع من الهرم 
األصغر {منقرع} إلى عدد من الســــــياح، 

مقابل 300 دوالر.

} القاهرة - اعتقلت قوات الشــــرطة املصرية 
متهمني ثالثة الســــبت، اعترفوا ببيعهم قطعا 
إلى عــــدد من  من الهــــرم األصغــــر ”منقــــرع“ 
السياح، مقابل 300 دوالر، وكانوا عازمني على 

االستمرار بالتجارة في أحجار األهرامات.
التواصــــل  مواقــــع  مســــتخدمو  كان 
االجتماعــــي تداولــــوا مقطع فيديــــو لعمليات 
بيــــع قطــــع حجرّيــــة فــــي منطقــــة األهرامات 
لسّياح ومصريني، ما أثار موجة غضب وسط 
اتهامــــات تفيــــد بتواطؤ رجــــال األمن في تلك 

املنطقة مع جتار آثار.
زاد الغضــــب عندمــــا تابــــع رواد مواقــــع 
التواصل ظهور املتهمني في الفيديو املتداول، 
وهــــم يســــتعرضون طريقــــة ســــرقة حجارة 

األهرامات.
قال علــــي األصفر مديــــر عام آثــــار الهرم 
حــــول  املتناثــــرة  احلجــــارة  إن  لـ“العــــرب“ 
األهرامــــات الثالثة، وحتديدا هــــرم ”منقرع“ 
كثيرة، بالتالي فإن احلصول عليها ليس أمرا 
صعبا، لكــــن الكارثة أن بعض اخلارجني على 
القانون أقدموا على بيــــع هذه احلجارة على 

أنها أثرية.
وأضــــاف أن منطقــــة األهرامــــات بطبعها 
مليئــــة باحلجارة، وهناك مــــن يعتقد باخلطأ 
أنها أثرية، غير أنها باألســــاس ال متثل قيمة 
حقيقية. واعتبر األصفر احلديث عن بيع قطع 
حجارة مــــن األهرامات ”إهانة بالغة لســــمعة 
اآلثــــار املصريــــة“، بل إنــــه يدخل فــــي دائرة 

النصب على السياح.
ويجــــّرم قانــــون اآلثــــار خــــروج القطــــع 
احلجرية، أو حتى ناجت تكســــير األحجار من 
املنطقة األثرية، أو حرمهــــا واألبنية احمليطة 
بهــــا، وأراضي املنافع العامــــة التابعة لآلثار، 
واألراضــــي املرافقة لها، كما نصت عليه املادة 

8 مــــن القانــــون املتصلة بحظر تــــداول اآلثار 
املنقولة من متاثيل أو غيرها.

واعترف املتهمون أنهــــم قاموا ببيع قطع 
مــــن حجارة، فــــي غفلة من أعــــني رجال األمن 

القائمني على حراسة منطقة األهرامات.
وقال مدير آثار الهرم ”على جهاز الشرطة 
توعية رجــــال األمن باملنطقــــة، للحيلولة دون 
تكــــرار الواقعة، خاصة أن األمر إذا حتّول إلى 
ثقافة للتجارة في احلجــــارة املتناثرة بجوار 
األهرامــــات، قــــد ينذر فــــي ما بعــــد بإمكانية 

حتطيم األهرامات ذاتها“.
وأعلنــــت وزارة اآلثــــار املصريــــة تكثيف 
إجراءاتهــــا للحيلولة دون وجود شــــخصيات 

مشتبه فيها حول األهرامات، رافضة التهويل 
من واقعة بيع احلجارة، لكونها غير أثرية.

وقــــال صفــــوت مصطفى أســــتاذ التاريخ 
إن  لـ“العــــرب“  القاهــــرة،  بجامعــــة  واآلثــــار 
”حجــــارة األهرامــــات كتــــل كبيــــرة يصعــــب 
حتطيمهــــا بســــهولة، ومــــا يباع فــــي منطقة 
األهرامات قطع حجرية متناثرة تأتي في إطار 

النصب على السياح“.
وأضــــاف أن الدخــــول بــــآالت حــــادة إلى 
منطقة األهرامات أمر مستحيل، ومن الصعب 
أن يكون هناك ســــائح مثقــــف يأتي إلى مصر 
ليأخــــذ قطعــــة مــــن األهرامات، فهــــم يدركون 

قيمتها أكثر من بعض املصريني.

وأشــــار إلــــى أن احلــــل األمني مــــع تأمني 
األهرامات ال يكفي للحفاظ عليها، بقدر ما يكمن 
احلــــل في أن تكــــون وزارات التعليم والثقافة 
واآلثار ووسائل اإلعالم املصرية مسؤولة عن 
هذه احلماية، ألنــــه من املمكن أن يدخل طالب 
دراسي أو زائر عادي إلى األهرامات، ويخفي 
احلجــــارة أثناء مغادرة املنطقة عقب زيارتها، 

دون أن يتعرض للتفتيش.
املصــــري  البرملانــــي  النائــــب  وتقــــدم 
عبداحلميــــد كمــــال، باســــتجواب عاجل إلى 
وزيري اآلثار والســــياحة املصريــــني للمثول 
أمام البرملــــان للرد على واقعة بيع أحجار من 

األهرامات، وإظهار احلقيقة للرأي العام. 

األحد 2016/02/07

جرم ينذر بإمكانية تحطيم األهرامات ذاتها

فيروز.. السلم السماوي

} مثـــل جميـــع املصريني نشـــأت على صوت 
أم كلثـــوم، كان لدينـــا ”غرامفـــون“ في منزلنا 
الســـتينات  فـــي  اإلســـطوانات،  لتشـــغيل 
اســـتبدلناه بـ“البيك آب“ األحدث واألسهل في 

التنقل به، األهم أنه يعمل بالبطاريات.
استأذنت أبي في استعارته في أحد األيام 
لرحلة مدرسية، وافق، ذهبنا لألهرامات ومعي 
إســـطوانة واحـــدة لكوكب الشـــرق، صديقنا 
مروان، أّمه سورية، أحضر معه شيئا مختلفا، 
فيـــروز، مبجرد أن أدرنا اجلهاز انطلق صوت 
مالئكي أجبرنـــا ونحن املراهقني املشـــاغبني 

أصحاب الصوت العالي على الهدوء. 
نقلتنا ســـيدة امللكوت الغنائي إلى رحاب 
أوسع وأرقى من الدنيا املادية، أحسسنا أننا 

نصعد معها سّلما سماويا جميال.
كنا في عام 1968 وغنت قصيدة ”القدس“، 
شـــحنتنا بطاقـــة إيجابية رائعـــة لدرجة أننا 
كنا نريـــد ترك الدراســـة وااللتحاق باجليش، 
وقفت في نفس العـــام أمام ميكروفون اإلذاعة 
املدرســـية، وكنت مديرها وقلت لزمالئي ”من 
اآلن سيتبع الســـالم الوطني أغنية من أغاني 

فيروز الثالثني عن فلسطني“.
ملـــاذا أكتـــب عنها اليـــوم دون مناســـبة! 
”الســـت“ فيـــروز أكملـــت الثمانـــني عاما في 
نوفمبـــر 2015، وهي من نفـــس برجي الفلكي 
”القـــوس“، وطاملا كتبـــت عن أم كلثـــوم العدد 
املاضـــي بدافع إحيـــاء ذكراهـــا، فأكتب اليوم 

عّمن أحببت من كل األصوات العربية.
حّبـــي لها دفعني الكتشـــاف مناطق كثيرة 
ال يعرفها القارئ العربـــي عنها، فقد ّحلن لها 
الســـنباطي ثالث قصائد للشعراء عبدالوهاب 

محمد وجورج جرداق وأنسي احلاج.
لهـــا  الســـنباطي  يذهـــب  أن  مقـــررا  كان 
لتحفيظها األحلان، لكن اندلعت احلرب األهلية 
عام 1976، وخاف امللحن، طلب منها أن تذهب 
للكويـــت ويســـجال األحلـــان هنـــاك، فرفضت 
بشـــدة، وغضبت قائلة ”كيف أتـــرك بلدي في 

حالة حرب وأذهب لدولة أخرى ألغني؟“.
قـــال عنهـــا نـــزار قبانـــي إن الوطـــن ولد 
كقصيدة على شـــفتيها، لم تغـــن ملصريني إّال 
ألميرهـــم أحمد شـــوقي في ”جـــارة الوادي“ 
ولنزار قباني ”ال تسألوني ما اسمه حبيبي“، 
ووافـــق الرحبانيـــة أن تغنـــي لعبدالوهـــاب 
”ســـهار“، و“خايف أقول اللي في قلبي“، و“مر 

بي“، و“جارة الوادي“.
فيـــروز هـــي كل شـــيء، احلـــب واإلميان 
واإلنســـان واجلمال، وهي األغنية التي تنسى 
دائمـــا أن تكبر، هـــي التي جتعـــل الصحراء 

أصغر، والقمر أكبر.
احترت كثيرا في نهايـــة املقال، هل أنهيه 
بقصـــة حبي التي ضاعـــت ألن حبيبتي كانت 
تفّضل شادية؟ أم أحكي عن غناء مطربة عاملية 
هي ميراي ماتيو الفرنســـية إلحـــدى أغانيها 
”حبيتك بالصيف“ دليال على مكانتها العاملية؟ 
أم عـــن قصيدة ”مكة“ التي كتبها ســـعيد عقل 
املســـيحي وغنتها املطربة املســـيحية فيروز؟ 
فجاءت كأعظم ما غني لقبلتنا نحن املسلمني.

لكني اخترت أن أكتب عّما متثله في قلوب 
اللبنانيـــني، ففي عـــام 1976 كان القصف على 
بيـــروت ينطلق مـــن جميع املتحاربـــني، لكن 
عندما كانـــت تخرج من بيتها يتوقف القصف 
مـــن جميع األطراف حتى تعود لبيتها، اتفقوا 
جميعا على حماية فيروز، فحتى لو مت تدمير 
لبنان، فهي قادرة أن تعيده للحياة من جديد!

صباح العرب

استياء فلسطيني من مصممة أزياء إسرائيلية تالعبت بالكوفية

تيلور سويفت تطرح لعبة 

على الهواتف املحمولة

} رام اهللا (فلســطني) – صنعت مصممة األزياء 
اإلســـرائيلية الشـــهيرة دودو بـــار أور ضمن 
مجموعتهـــا األخيـــرة فســـاتني مـــن الكوفية 
الفلســـطينية مغريـــة جنســـيا، وأثـــارت هذه 
التصاميم ردود فعل ساخطة بني الفلسطينيني 

الذين اعتبروها إهانة لرمز املقاومة.
املصورة األردنية تانيا حبجوقة نشرت في 
28 ينايـــر املاضي صورة علـــى صفحتها على 
فيسبوك تظهر أحد محالت املصممة دودو بار 
أور في تل أبيب، ويعرض هذا احملل مجموعة 
مـــن األزيـــاء أغلبها مســـتوحاة مـــن الكوفية 

الفلسطينية واألردنية.
وعلى موقع املصممة التي متلك محالت في 
17 بلدا، ميكن مشاهدة عارضات أزياء يرتدين 
فســـاتني من الكوفية، وفي بعض الصور تظهر 
العارضات في وضعيات مثيرة جنســـيا، تارة 
عاريات الظهر وتارة أخرى مكشوفات الصدر.

الصـــور أثـــارت موجـــة مـــن الغضب بني 
الفلسطينيني على مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث كتب املدّون الفلســـطيني محمد مطر على 
صفحته على فيســـبوك ”مت تقدمي رمز املقاومة 
بشـــكل مثير جنســـيا من قبل مصممي األزياء 

اإلسرائيليني.. هذا يغضبني“.
ويقول مـــدّون آخر ”املســـتوطنون البيض 
فعلـــوا نفس الشـــيء مـــع الهنـــود احلمر في 
أميركا الشـــمالية، استولوا على أساطيرهم ثم 

قاموا بإدماجها مع ثقافتهم“
وتضيف املصـــورة األردنية تانيا حبجوقة 
”هـــذا اســـتيالء فاضح علـــى ثقافـــة الغير، لم 
يقومـــوا حتـــى بوضـــع الفتة يشـــرحون فيها 

مصدر هذا اللباس“.
ويرتدي الفلسطينيون الكوفيَة تعبيرا عن 
متســـكهم بها عنوانا للحريـــة والهوية، بعدما 
أقرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يوما 
سنويا لالحتفاء بالكوفية التي الزمت الرئيس 
الراحل ياسر عرفات حتى آخر يوم في حياته.

واقترنت صورة الفلسطيني بالكوفية التي 
باتـــت رمزا للوحدة الفلســـطينية، وهي تعرف 
أيضـــا بالســـلك أو احلطـــة بلونيهـــا األبيض 
واألســـود، وتعكس بســـاطة حيـــاة الفالح في 
قرى فلســـطني، وكذلك األلوان الترابية ملالبس 
الفالحني هناك، بعيـــدا عن ألوان حياة املدينة 

املتباينة واملغتربة عن بعضها.
وقـــد اعتاد الفـــالح الفلســـطيني أن يضع 

الكوفيـــة لتجفيـــف عرقه أثنـــاء حراثة األرض 
ولوقايتـــه مـــن حـــر الصيـــف وبرد الشـــتاء، 
وارتبط اســـم الكوفيـــة بالكفـــاح الوطني منذ 
ثورة 1936 في فلســـطني، حيث تلثم الفالحون 
الثوار بالكوفية إلخفاء مالمحهم أثناء مقاومة 
اإلمبرياليـــة البريطانيـــة في فلســـطني، بهدف 

تفادي اعتقالهم أو الوشاية بهم.
ثـــم وضعها أبنـــاء املدن بأمر مـــن قيادات 
الثورة آنذاك، وكان الســـبب أن اإلنكليز بدأوا 
اعتقـــال كل من يضع الكوفية على رأســـه ظنا 
منهم أنه من الثـــوار، فأصبحت مهمة اإلنكليز 
صعبـــة باعتقال الثـــوار بعـــد أن وضعها كل 

شباب وشيوخ القرية واملدينة.
ودودو بار أور ليست أول مصممة تستعمل 
الكوفية فـــي تصاميمها، فخالل ”أســـبوع تل 
أبيـــب للموضة“ لعام 2015، لـــم يتردد املصمم 
اإلسرائيلي أوري مينكوفسكي في عرض أزياء 
مســـتوحاة من الكوفيـــة، وقدم مينكوفســـكي 
بني  تصاميمـــه علـــى أنها ”رمـــز للتعايـــش“ 
الفلســـطينيني واإلسرائيليني، ومع ذلك، أثارت 
تلك املبـــادرة أيضا موجة مـــن االنتقادات في 

الصحف العربية. 
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واألراضــــي املرافقة لها، كما نصت عليه املادة 

األحد 02/07/

قالت شـــركة ”غلـــو موبايل“  } واشــنطن – 
إن مغنيـــة البوب األميركية  تيلور ســـويفت 
ستتعاون مع الشركة لصنع لعبة جديدة على 
الهواتـــف احملمولة، فـــي أول خطوة للنجمة 

احلائزة على جائزة غرامي بهذا املجال.
ولـــم تكشـــف ”غلـــو موبايل“ عـــن مزيد 
من التفاصيل بشـــأن اللعبـــة املرتقبة والتي 
ســـتحمل اســـم مغنية البوب املشـــهورة، أو 
كيفيـــة تعـــاون ســـويفت ســـوى أن اللعبـــة 
ســـتكون معدة للطرح في نهاية 2016، وأنها 

نتاج ”سنوات عديدة من الشراكة“.
وشـــركة ”غلو موبايل“ هي صاحبة لعبة 
”كيـــم كاردشـــيان: هوليوود جيم“ الشـــهيرة 
وتركـــز على التعاقـــد مع النجـــوم العامليني 
الذين يحظون مبتابعة واســـعة عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعي لصنـــع ألعاب حتمل 

أسماء هذه الشخصيات.
وهناك نحو 71 مليون متابع لتيلور على 
تويتر، وأكثر من 74 مليون معجب بصفحتها 

على موقع فيسبوك.
ولتايلور ســـويفت ماليني املتتبعني عبر 
تويتر، وهـــو رقم ضخم لم ينجح في تخطيه 
ســـوى جنمني آخرين في موســـيقى البوب، 
هما كايتي بيري وجاســـنت بيبر، إضافة إلى 

الرئيس األميركي باراك أوباما.

اافظفظأحمد حافظ أأ
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