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املغرب يهزم بان كي مون في مجلس األمن
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – نجح المغـــرب في االنتصار على 
األميـــن العام لألمم المتحـــدة بان كي مون في 
مجلـــس األمن بالـــذات، حيث تبّنـــى المجلس 
قرارا هادئـــا حّث الرباط علـــى القبول بعودة 
عناصر بعثـــة المينورســـو الذيـــن أبعدتهم، 
وخال من أّي تصعيـــد مثلما كان يأمل في ذلك 

األمين العام.
وبعد مفاوضات طويلة وشاقة بين أعضاء 
مجلس األمن والمتدخلين في قضية الصحراء، 
أصدر المجلس القرار رقم 2285 يمدد فيه فترة 
البعثـــة األممية المكلفـــة بمراقبة وقف إطالق 
النـــار بالصحـــراء، إلى غايـــة 30 أبريل 2017. 
وأعطى المغرب مهلة ثالثة أشـــهر لالستجابة 
لهذا القرار دون أن يلّوح بإجراءات عقابية في 
حالة ما لم تقبل الرباط بعودة العناصر الذين 

دعتهم إلى المغادرة.
وقال مراقبـــون إن صيغة القـــرار الهادئة 
المغربيـــة  الدبلوماســـية  وزن  عـــن  تكشـــف 
وأصدقائهـــا فـــي مجلـــس األمن، فـــي مقابل 

انحســـار واضح دوليا لتأثيـــر الجزائر التي 
تحرك ورقة البوليساريو.

وصـــدر قرار مجلـــس األمن عـــن تصويت 
األعضاء بدل التوافق على القرار وهذا يحدث 
ألول منذ عام 1991. وانقسم األعضاء الخمسة 
عشر حول القرار، حيث أيده 10 أعضاء بينهم 
فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة والصين 

فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويبـــدو أن النقطة الجدليـــة التي تضمنها 
القرار رقم 2285 تتعلق بدعوته لعودة موظفي 
بعثة المينورسو إلى عملهم، حيث دعا مجلس 
األمن األمين العـــام إلى إطالعه خالل 90 يوما 
حـــول ما إذا كانت بعثة المينورســـو تباشـــر 

وظائفها بشكل كامل أم ال.
وقال الباحث المغربي ســـعيد الصديقي، 
في تصريـــح لـ“العرب“، إنه رغم دعوة مجلس 
األمـــن إلى عـــودة الموظفيـــن المدنيين الذي 
طالبهـــم المغـــرب بالمغـــادرة، فـــإن توصية 
مجلس لم تدن القرار المغربي ولم تشر أيضا 
إلـــى إمكانية معاقبة المغـــرب في حالة ما إذا 
لم يسمح بعودتهم، وهذا كله يحسب للمغرب 

ويعد دون شك هزيمة للدول التي كانت تسعى 
إلى إدانته.

ويـــرى الصديقـــي أن القـــرار فـــي صالح 
المغـــرب، ال ســـيما وأنـــه ترك أمامه هامشـــا 
ليســـمح بعودة موظفي منظمة األمم المتحدة 
بالطريقـــة التـــي يوافـــق عليهـــا بنـــاء علـــى 

المفاوضات التي سيجريها مع المنظمة.
ووصـــف المغـــرب الســـبت القـــرار بأنه 
”انتكاســـة صارخة لمنـــاورات“ األمين العام، 
وأنـــه ”يجـــدد التأكيـــد علـــى معاييـــر الحل 
السياســـي كما حددها مجلس األمن منذ 2004 

وأوضحها بعبارات عملّية سنة 2007“.
وجـــاء في بيـــان للخارجيـــة المغربية أن 
القـــرار ”يشـــكل انتكاســـة صارخـــة لجميـــع 
مناورات األمانة العامة لألمم المتحدة خاصة 
تلـــك التي تم القيـــام بها خالل زيـــارة األمين 

العام وتلك التي وردت في تقريره األخير“.
وتابع ”هـــذه المناورات تهدف إلى تحوير 
معاييـــر الحـــل الســـلمي وإحيـــاء خيـــارات 
متجـــاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من 

قبل مجلس األمن“.

وجـــاء رد فعـــل المغـــرب بطـــرد أعضـــاء 
البعثـــة بعـــد أن تفاقمـــت األزمة بينـــه وبين 
األمم المتحـــدة إثر تصريحـــات أمينها العام 
بـــان كي مون خالل زيارته قبل أكثر من شـــهر 
لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على 
األراضـــي الجزائرية واســـتعمل فيهـــا لفظة 
”احتالل“ لوصف النـــزاع بين المغرب وجبهة 

البوليساريو حول الصحراء.
واســـتفاد المغـــرب من خالفه مـــع األمين 
العام إلـــى تغيير وجهة النقاش من توســـيع 
صالحيات المينورســـو إلى شـــروط وتوقيت 
عودة المكون السياســـي للبعثة وهذا في حد 

ذاته تطور في عمل الدبلوماسية المغربية.
وقال بيان الخارجية المغربية إن المجلس 
”يقطـــع مـــع جميـــع محـــاوالت تغييـــر مهمة 
المينورســـو وتوســـيعها لتشـــمل مهـــام غير 
متفق عليها (في إشـــارة إلى توســـيع مهّمتها 
لتشمل مراقبة وضع حقوق اإلنسان) وعمليات 

تتنافى مع الغاية من إحداثها“.
ومـــن الواضح أن المغـــرب، الذي ال يمانع 
فـــي عودة البعثة من حيث المبدأ، قد نجح في 

خالفه مع األمين العام لألمم المتحدة، في منع 
أّي تغيير قد يطال مهمة المينورسو ودورها، 
وقطـــع الطريق علـــى أّي محاولة مســـتقبلية 
للمطالبـــة بذلك، وهـــو ما يعنـــي اعترافا من 
المجلس بأّن المقاربـــة المغربية هي األصلح 

واألقدر على حّل أزمة الصحراء.
وحّث محللون على أن تستمر الدبلوماسية 
المغربيـــة في التحـــّرك لكســـب أصدقاء جدد 
لمقاربة الحكم الذاتي الموســـع حتى ال تعود 
أّي جهة للمطالبة بتغيير مهام البعثة الدولية.

واعتبـــر المحللون أن امتناع روســـيا عن 
التصويت ضد القـــرار، الذي ال يخدم الجزائر 
الحليـــف التقليـــدي للـــروس، جـــاء نتيجـــة 
لالختـــراق الذي حققته زيارة العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس إلى موســـكو ولقاؤه 

بالرئيس الروسي فالديمير بوتين.
ودعا عبدالحكيم قرمان األســـتاذ بجامعة 
محمد الخامس، في تصريح لـ“العرب“، الدولة 
المغربيـــة إلـــى تنويـــع شـــراكاتها اإلقليمية 
والدوليـــة علـــى قاعـــدة الموقـــف مـــن قضية 

الصحراء.
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} بغــداد - بـــادر اآلالف مـــن أنصـــار الزعيم 
الشـــيعي مقتـــدى الصدر إلـــى اقتحـــام مقر 
البرلمان وتخريب محتوياته، وذلك مباشـــرة 
بعـــد أن حالت الخالفات داخـــل البرلمان إلى 
إقرار حكومة التكنوقراط التي عرضها رئيس 
الحكومـــة حيـــدر العبادي والتي تضم ســـتة 

وزراء محسوبين على التيار الصدري.
واقتحـــم اآلالف من المتظاهرين الســـبت 
مقر البرلمان العراقـــي في المنطقة الخضراء 
شـــديدة التحصين ببغداد بعـــد رفض النواب 
التشـــكيلة الحكومية التي عرضهـــا العبادي. 
وبادرت الحكومة إلى إعالن حالة الطوارئ في 

محاولة لتطويق هذه االحتجاجات.
وقـــال مراقبـــون إن هـــذه الخطـــوة كانت 
متوقعـــة في ظـــل تلويـــح الصدر باســـتمرار 
اللجـــوء إلـــى الشـــارع لحســـم خالفاتـــه مع 
الخصوم السياســـيين، خاصة في ظل وقوف 
غريمه، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي 

وراء اعتصام النواب في مقر البرلمان. 
وكان هـــذا االعتصـــام يهـــدف إلـــى خلط 
األوراق وتخويف األحزاب من انهيار العملية 
السياســـية حتـــى يقبلـــوا باســـتمرار نظـــام 

المحاصصة لتشكيل الحكومة. 
لكـــن هدفه المباشـــر كان إفشـــال اإلعالن 
عن حكومة يســـيطر التيار الصدري على أبرز 

وزاراتها.
وكانـــت "العـــرب" نشـــرت في عدد ســـابق 
تفاصيل صفقـــة بين الصـــدر والعبادي تقوم 
على وقوف االعتصام فـــي المنطقة الخضراء 
مقابـــل حصـــول التيـــار الصدري على ســـت 
حقائب، أبرزها المالية والتخطيط، والكهرباء، 

والعدل، والثقافة.
وأصبحـــت دعوات الصـــدر إلى االعتصام 
واالحتجـــاج تقابل بنـــوع من الســـخرية في 
الشـــارع العراقـــي بســـبب تناقـــض مواقفـــه 
وســـرعة تراجعه دون إقناع جمهوره بما وراء 

تلك الخطوة.
وتســـلق المتظاهرون الكتل اإلسمنتية من 
خالل ربط كابالت بأعلى الجدران التي تحمي 
المنطقة الخضراء، وفق مشاهد بثتها قنوات 

تلفزية.
ثـــم توجهـــوا إلى مبنـــى البرلمـــان حيث 
عمد بعضهم إلى تخريب قســـم من محتويات 
المبنـــى والمكاتب. وأظهرت صورة مســـربة 
قيـــام متظاهريـــن باحتجاز زعيـــم كتلة حزب 
الفضيلة الشـــيعي عمار طعمة وانهالوا عليه 
بالضـــرب داخـــل البرلمان، فيمـــا بقيت قوات 

األمن في مواقعها ولم تحاول منع المتظاهرين 
من دخول المبنى.

وقال حارس من قوات البيشمركة الكردية 
فـــي نقطة تفتيـــش إن االحتجاجات تصاعدت 
بعد أن انسحبت قوات األمن من نقطة تفتيش 
خارجيـــة فـــي محاولة فاشـــلة لتأميـــن مبنى 
البرلمان. وأضاف أن المحتجين لم يخضعوا 

للتفتيش قبل دخول المنطقة.
وقال شاهد عيان إن نحو عشرة من عناصر 
الجماعـــة المســـلحة الموالية للصـــدر قاموا 
بتفتيش المحتجين على عجل في الوقت الذي 
وقفت فيه قوات األمن جانبا بعد أن كانت عادة 

تجري تفتيشا دقيقا بكالب الحراسة.
شـــائكا  ســـياجا  المتظاهـــرون  ووضـــع 
على طريق تـــؤدي إلى أحد مخـــارج المنطقة 
الخضراء ومنعوا بعض النواب من الخروج. 
وتم اســـتهداف العديد من الســـيارات والتي 

أصيبت بأضرار.
وقالت مصادر إّن العبادي نجح في مغادرة 
مكتبه فـــي المنطقة الخضـــراء إلى مكان آمن 

خارجها.
وتضم المنطقة الخضراء في وسط بغداد 
مقـــر البرلمـــان والقصـــر الرئاســـي ومكاتب 

رئيس الوزراء إضافة إلى ســـفارات عدة بينها 
األميركية والبريطانية.

وبدأ اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق 
من مؤتمـــر صحافي عقده الصـــدر في مدينة 
النجف، منددا بالمأزق السياسي الذي تشهده 
البـــالد، لكن من دون أن يأمر المشـــاركين في 

التظاهرات باالقتحام.
وأعلن الصدر أنه ســـيلجأ إلـــى االعتكاف 
لمّدة شهرين رفضا لعودة الفساد والمفسدين، 
مؤكدا أن العبادي يتعرض لضغوط كبيرة من 
قبـــل الراغبيـــن بالمحاصصـــة، واصفا زيارة 
نائـــب الرئيـــس األميركي جو بايـــدن للعراق 

بـ"المشبوهة".
وتساءل المراقبون عن مغزى هذه الخطوة 
في وقت لجأ فيه أنصار الصدر إلى المواجهة 

الميدانية لفرض مطالبهم.
وقال شـــهود عيـــان إن المحتجيـــن الذين 
احتشـــدوا خارج المنطقة شـــديدة التحصين 
عبروا جســـرا فـــوق نهر دجلة وهـــم يرددون 

هتافات تندد بالنواب.
وقال متحدث باسم األمم المتحدة وأربعة 
بالمنطقـــة  يقيمـــون  غربييـــن  دبلوماســـيين 
الخضـــراء إن المجّمعـــات التـــي يتواجدون 

فيها أوصـــدت لكنهم نفوا تقاريـــر عن إجالء 
الموظفين.

وأظهـــر تســـجيل نشـــر علـــى اإلنترنـــت 
المتظاهريـــن وهـــم يهاجمون ســـيارة مدرعة 
بيضاء بعصي وأشياء أخرى. وفي فيديو آخر 
ظهـــر المحتجون وهم يضربـــون رجال يرتدي 

حلة رمادية.
وأظهرت لقطـــات للتلفزيـــون المحلي من 
داخـــل مبنى البرلمان المئـــات من المحتجين 
وهم يرقصـــون ويلّوحون باألعـــالم العراقية 
ويهتفون بشـــعارات موالية للصـــدر. وبدا أن 

البعض يحطمون األثاث.
كما أظهرت لقطات أخرى المحتجين وهم 
يهتفون ويلتقطون صورا ألنفســـهم من داخل 
قاعة البرلمان التـــي كان يجتمع فيها النواب 

قبل دقائق من اقتحامهم لها.

● آالف الصدريين يقتحمون البرلمان، وقوات األمن تالزم الحياد

الحوثيون يطالبون  الصدر يلجأ إلى الشارع لفرض حكومة يهيمن عليها وزراؤه

بسلطة تنفيذية جديدة

} الكويــت - فاجأ وفـــد المتمردين المبعوث 
األممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد الســـبت 
باشـــتراطهم االنســـحاب من المدن وتســـليم 
األســـلحة إلى ســـلطة تنفيذيـــة جديدة وليس 
لحكومـــة الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصور 
هـــادي، في خطـــوة تهدف إلى خلـــط األوراق 
وإرباك الجلسة األولى للمفاوضات المباشرة 

التي جمعتهم بوفد الشرعية.
وكشـــفت مصادر مطلعة لـ"العرب" أن وفد 
الحوثييـــن وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح عاد إلثارة قضيـــة مرجعيات 
الحـــوار التي تـــم التوافق عليها ســـابقا، في 
سياق أســـلوبهم المتبع لوضع العوائق أمام 
المشـــاورات. وتضّمنت المبادئ العامة  تقدم 
للحـــوار وفقا للرؤيـــة التي تقدمـــوا بها على 
مبدأين رئيسيين هما تثبيت وقف إطالق النار 

والتوافق على سلطة تنفيذية جديدة.
وقالت مصادر "العرب" في أروقة قصر بيان 
حيـــث تنعقد المشـــاورات إن الوفد الحكومي 
اقترح البدء بمســـار تعزيز الثقة والذي يشمل 
فـــك الحصـــار عن المـــدن وفتح ممـــرات آمنة 

ومستمرة في كل المدن والمناطق.
كما تضمنت رؤيته في محور االنسحابات 
وتسليم األسلحة تشكيل لجنة أمنية وعسكرية 

عليا يشكلها الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشـــار الصحافي اليمني فياض النعمان 
المتواجـــد فـــي الكويت إلى أن وفـــد الحوثي 
وصالـــح طالـــب باالنطالق من ثالثـــة محاور 
رئيســـية تتمثل في تشـــكيل ســـلطة تنفيذية 
توافقية واســـتئناف الحوار السياسي إضافة 
إلـــى الجانب اإلنســـاني الذي يشـــمل إطالق 
المعتقليـــن ورفع الحصار عـــن المدن، بحيث 
تقـــوم الســـلطة التوافقيـــة بمهمـــة اســـتالم 
مؤسســـات الدولة مـــن كل األطراف وتشـــكل 
لجنة أمنية توافقية من مهامها اإلشراف على 
االنسحاب من المدن وتسليم األسلحة الثقيلة.
ويرى المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إسماعيل أن المشاورات في الكويت عادت إلى 
المعادلة الصفرية بعد تقديم الطرفين رؤيتهم 
للحل وجدول األعمـــال والتي أوضحت تباينا 
هائال بين رؤية الحكومة المعتمدة على القرار 
األممـــي وبيـــن إصـــرار وفـــد المتمّردين على 

مطالب تعيد النقاش إلى نقطة الصفر.
واســـتؤنفت السبت الجلســـات المباشرة 
بيـــن وفـــدي الحكومـــة اليمنيـــة والمتمردين 
في مشـــاورات الســـالم في الكويت بعد جهود 
مضنيـــة بذلتها األمم المتحدة والدول الراعية 
للمشاورات والدولة المضيفة، وهي المساعي 

التي أنقذت جولة الحوار من االنهيار.
واضـــاف إســـماعيل أن "المحادثـــات لـــن 
تصمـــد، وقد بدا واضحا أن هدف الميليشـــيا 
هـــو عرقلتها واالســـتفادة من الوقـــت إلعادة 

تجميع قدراتها.

من يكون ضحية الشارع في آخر املطاف
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[ مباحثات مباشرة بين الحوثيين والحكومة 
اليمنية لم تحقق أي تقدم ص ٣



¶ الجزائــر- تبخـــرت آمال أكثـــر من مليون 
موظـــف بمختلف القطاعـــات الحكومية، في 
الحصـــول علـــى مناصب شـــغل قـــارة، بعد 
تمســـك الحكومة بعـــدم إدماجهـــم النهائي 
فـــي مواقعهم، رغم احتجاجهـــم في أكثر من 

مناسبة، من أجل إنهاء مسلسل العقود.
االضطرابـــات  دائـــرة  اتســـاع  ورغـــم 
عبدالمالـــك  حكومـــة  فـــإن  االجتماعيـــة، 
ســـالل العاجزة عن االســـتمرار في سياســـة 
الســـلم االجتماعي، بســـبب تداعيات األزمة 
االقتصاديـــة، ماضيـــة فـــي تجســـيد حزمة 
التدابير التقشـــفية التي أقرتهـــا في قانون 

الموازنة العامة للعام الجاري.
وتوجه السبت، أكثر من مليون عاطل عن 
العمـــل، إلى مراكز إجراء مســـابقة االلتحاق 
بمناصـــب تدريس في التعليـــم الثانوي، في 
أجواء يخيم عليها الترقب والقلق، من مآالت 
المســـابقة التي أثـــارت الكثير مـــن الجدل، 
خاصـــة وأن تعـــداد المناصـــب المطلوبة ال 
يتعدى 28 ألف منصب، وهو ما يهدد بإشعال 
فتيل غضب اجتماعي، مع احتماالت االنزالق 
إلـــى االنتداب بالمحســـوبية والمحاباة، في 

ظل الفارق الكبير بين العرض والطلب.
ورغم وعود وزارة التربية بإضفاء أجواء 
الشـــفافية والنزاهـــة على المســـابقة، إال أن 
الظـــروف المحيطـــة بها تبعث علـــى القلق، 
خاصـــة وأن مقر المديريـــة الوالئية للتربية 
بالعاصمة تعرض مساء الجمعة، إلى حريق 
كبير ال زالت أســـبابه مجهولة، إال أن الثابت 
هو تعرض أرشـــيف وإدارة الهيئة المشرفة 
على المســـابقة للتلف، األمـــر الذي يزيد من 
شـــكوك المقبلين على مسابقة الفوز بوظيفة 

في التعليم الثانوي.
وكانت الحكومة قد أجهضت منذ أسبوع 
بضاحية  المتعاقديـــن  األســـاتذة  اعتصـــام 
بـــودواو ( 20 كلم شـــرقي العاصمـــة )، فبعد 
مســـيرة ألكثر من 200 كلم انطالقا من مدينة 
بجايـــة، واعتصام في ميدان ”اإلدماج“ ألكثر 
من أسبوع، استعانت الحكومة بقوات األمن 

لفض االعتصام فجـــرا ونقل المحتجين إلى 
المناطـــق التـــي جـــاؤوا منها، كمـــا أصّرت 
على رفـــض تلبية مطالبهم، وأخضعتهم إلى 
الترشـــح للمسابقة، كغيرهم من المترشحين 

الذين تخرجوا من الجامعة حديثا.
الذيـــن  والتعاطـــف  التضامـــن  ورغـــم 
أبدتهما النقابات المستقلة وبعض األحزاب 
السياســـية والشـــخصيات المســـتقلة مـــع 
المحتجين، إال أن مخـــاوف الحكومة والتي 

تتعلـــق بامتداد عـــدوى المطالبـــة باإلدماج 
المباشـــر في مناصب العمل، إلى القطاعات 
التشـــغيل  آليـــات  ولمنتســـبي  األخـــرى 
المســـتحدثة منذ العام 2011، مع عدم قدرتها 
على اســـتيعاب أكثر من مليون شاب، دفعها 
إلـــى اتخـــاذ المزيد مـــن التدابيـــر المؤلمة، 
تماشـــيا مع مخطط عمل الحكومة، المتشدد 
في اإلنفاق الحكومي على التشـــغيل والدعم 

االجتماعي.

ويعكس تقـــدم أكثر من مليون مترشـــح 
لمســـابقة ال يتعدى عرضها 28 ألف منصب، 
حجم توسع دائرة البطالة في أوساط الفئات 
االجتماعيـــة، وهـــو ما ســـيتعزز مـــع لجوء 
الحكومة إلـــى تجميد نصف االســـتثمارات 
العموميـــة بســـبب شـــح المـــوارد المالية، 
وهو ما يدعم ســـوق الشـــغل بأرقـــام جديدة 
من العاطلين، مـــع اضطرار مقاوالت القطاع 

الخاص إلى التسريح التدريجي للعمالة.

وتذكر أرقام رســـمية صـــادرة عن ديوان 
اإلحصاء إلـــى ارتفاع البطالة فـــي الجزائر 
إلـــى زهـــاء 12 بالمئة خالل العـــام الجاري، 
بعدمـــا كان إلـــى غاية العـــام 2014 ال يتعدى 
الــــ9 بالمئة، وهو اعتراف بتوســـع تدريجي 
لدائرة البطالة في البالد، وتـنامي مـؤشرات 

االنفجار االجتماعي.
وذهبت تحاليـــل محايدة إلـــى أن معدل 
البطالـــة بقـــي مذهـــال حتى خالل ســـنوات 
”البحبوحـــة الماليـــة“، وأن االعتمـــاد علـــى 
آليـــات رمزية للتشـــغيل تعتمد علـــى الريع 
النفطـــي، يعتبر اســـتغالال منافيـــا لحقوق 
اإلنسان وال ينســـجم مع طموحات المجتمع 
ومقاييس التشـــغيل، فعالوة على استقطاب 
خريجي الجامعات بعقود شغل وهمية، فهي 
ال تلبي حاجيات وطموحات القادمين سنويا 

إلى سوق الشغل.
وكانـــت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقـــوق اإلنســـان، قد حـــذرت فـــي تقريرها 
الســـنوي األخير حول حقوق اإلنســـان، من 
مغبة االســـتمرار فـــي القفز علـــى الحقائق 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، ومـــن مواصلة 
سياســـة الهروب إلـــى األمام، فيمـــا يتعلق 
بملفـــات البطالة والتشـــغيل، ألنهـــا العمود 

الفقري ألّي استقرار اجتماعي وسياسي.
ونددت الرابطة باعتماد الحكومة آلليات 
تشغيل مهينة، ال توفر الحاجيات وال تضمن 
الكرامة والطموح للشباب الذي قضى ريعان 
شـــبابه بين مقاعد الدراســـة، فعـــالوة على 
االستغالل وترسيخ ثقافة الريع في المجتمع، 
ال تقدم الحلول الناجعة الســـتقطاب جحافل 
العاطلين عن العمل، وال تستثمر في العنصر 

البشري والطاقات الشبابية المهدورة.
وبالمـــوازاة مـــع احتجاجـــات متعاقدي 
الحـــراك  عـــدوى  امتـــدت  التربيـــة،  قطـــاع 
االجتماعي لتشـــمل منتسبي إدارة البلديات 
والصحة والحرس البلدي وأعوان مؤسسات 
اقتصاديـــة أخـــرى، والذين قـــرروا الدخول 
قريبا فـــي إضرابات واعتصامات، احتجاجا 
علـــى عدم وفـــاء الحكومة بوعودهـــا للتكفل 
بمطالبهم المهنيـــة واالجتماعية، األمر الذي 
يرشـــح الجبهة االجتماعية في الجزائر، إلى 

المزيد من الغليان.
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¶ طرابلس – في الوقت الذي يطبق فيه تنظيم 
الدولة اإلسالمية على مدينة سرت الساحلية، 
يتصـــارع الفرقـــاء الليبيون على مـــن يملك 
أحقيـــة قيادة المعركة ضد التنظيم هناك، في 
مشـــهد يعكس حالة التشظي واالنقسام التي 

بلغتها الساحة السياسية في ليبيا.
وأطــــل الفرقاء فــــي الســــاعات الماضية 
بتصريحــــات وتصريحــــات مضــــادة، يّدعي 
كل طــــرف فيهــــا أحقيته القانونيــــة بتحرير 

المدينة.
وحذر رئيس حكومة الوفاق الوطني التي 
تشـــكلت بموجب اتفاق الصخيرات من إقدام 
الجيش الليبـــي بقيادة اللـــواء خليفة حفتر 

على عملية عسكرية ضد داعش في سرت.
وقال فايز السراج إن ”االنقسام السياسي 
فـــي البالد أّدى إلـــى حالة من عـــدم ثقة بين 
الليبييـــن، ولذلك نســـعى ونتطلع إلى تنظيم 
الجهـــود مـــن أجـــل خـــوض معركـــة الوطن 
للقضـــاء علـــى داعش فـــي ســـرت والمناطق 
األطـــراف“،  جميـــع  وبمشـــاركة  المجـــاورة 
مشـــددا على ”أنه لن يسمح بأن تكون معركة 
تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية 

والمكاسب اآلنية“.
وقبـــل تصريحات الســـراج كان المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق قد طالب في بيان 
لـــه ”كل القـــوى العســـكرية الليبيـــة انتظار 
التعليمات بتعيين قيادة مشـــتركة للعمليات 
فـــي مدينـــة ســـرت لمحاربة عناصـــر تنظيم 

الدولة“ فيها.
واعتبر المجلس الرئاســـي أن كل مخالف 
لتعليماتـــه بخصـــوص تحرير مدينة ســـرت 
ومخالـــف  العســـكرية  للقوانيـــن  ”منتهـــك 
للتعليمـــات ومعرقـــل للجهـــود المبذولة في 

سبيل توحيد الصف لمحاربة اإلرهاب“.
وينّصب المجلس الرئاســـي نفسه القائد 
األعلى للقوات المســـلحة، رغـــم أن البرلمان 

الليبي المعترف به دوليا لم يصادق بعد على 
حكومة الوفاق.

وهناك أزمة سياســـية كبيرة بين الفرقاء 
الليبييـــن حـــول قيـــادة الجيـــش، حيث يرى 
البرلمـــان بضـــرورة اإلبقـــاء عليهـــا ضمـــن 

مشموالته.
الرئاســـي  والمجلـــس  الســـراج  موقـــف 
المتصلب حيال من يتولى تحرير سرت، قابله 
أيضا موقف حازم من قبل البرلمان الشـــرعي 

الذي يوجد مقره في طبرق شرق ليبيا.
واعتبر رئيس البرلمان، المستشار عقيلة 
صالـــح أن موقف فايـــز الســـراج والمجلس 
الرئاســـي ”يصب فـــي خانة إنتاج الشـــقاق 
ويضيـــف مزيدا من االنتهـــاكات والخروقات 
الممنهجة لالتفاق السياســـي، كما أنه يطعن 

في عقيدة الجيش الليبي“.
الرئاســـي  المجلـــس  صالـــح  واتهـــم 
الموجود في العاصمـــة طرابلس بالقفز على 
االســـتحقاقات الدســـتورية وإعطـــاء نفســـه 
صفـــة ”القائـــد األعلى“، مشـــيرا إلـــى أن كل 
قراراته وبياناته فاقدة للشـــرعية الدستورية 
والقانونية، ألّن االتفاق السياسي لم يشرعن، 

ولم يضّمن بعد في شكل تعديل دستوري“.
وشـــدد على أن ”المجلس الرئاســـي غير 
مخـــّول بتعيين قيادة عســـكرية جديدة، وبأن 
القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية 
ورئاســـة األركان هـــي مؤسســـات عســـكرية 
نظامية شرعية منبثقة عن البرلمان الشرعي، 
وبأنـــه مؤسســـة عســـكرية نظاميـــة تحارب 

اإلرهاب منذ أكثر من عامين“.
وأوضح رئيـــس البرلمان الليبي ”نرفض 
بشـــكل قاطـــع توصيف القـــوات المســـلحة 
العربيـــة الليبيـــة بأنهـــا ’قوة عســـكرية‘ في 
المسلحة  بالميليشيات  لمســـاواتها  محاولة 
فـــي غرب البالد، وأضاف قائال ”البيان يطعن 
في عقيدة الجيـــش الليبي، ويصفه بالمتاجر 
في قضايا الوطن، ويهدد باستدعاء األجنبي 

الخارجي لضربه“.
ويرى محللـــون أن الجدل الحاصل حاليا 
ال يصّب في صالح الحرب على تنظيم الدولة 
اإلســـالمية الذي ما كان ليكون له موطئ قدم 

في ليبيا لوال االنقسامات السياسية.
الوفـــاق،  حكومـــة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
والمجلس الرئاســـي التابـــع لها، يتحمل إلى 
حّد بعيد مســـؤولية الحالة الراهنة، بســـبب 
رغبتهـــا الجامحـــة فـــي تثبيت نفســـها على 

أنها الســـلطة الشـــرعية والوحيدة (رغم عدم 
حصولها على مباركة الســـلطة التشـــريعية) 
علـــى حســـاب التوافق مـــع باقـــي األطراف 
الليبية. ويعاضدها في ذلك المبعوث األممي 

مارتن كوبلر.
وانتقـــد عقيلـــة صالح المبعـــوث األممي 
مارتـــن كوبلـــر، وقـــال إنه لـــم يعـــد ملتزما 
بوظيفته، إذ بات يتدخل في الشـــأن الداخلي 
الليبـــي، فضًال عن انحيازه لطرف بعينه على 

حساب األطراف األخرى.
وتريد حكومة الســـراج أن تكـــون عملية 
تحرير ســـرت تحت إمرتهـــا إلضفاء مزيد من 
الشرعية خاصة محليا، والتأكيد للغرب على 
أنها الرهان الوحيد إلعادة االستقرار إلى هذا 

البلد. 
ولكن هـــذه الرغبـــة ال تقـــف أمامها فقط 
مســـألة عدم حصولها على دعم البرلمان، بل 

أيضـــا هي ال تملـــك حقيقة القوة العســـكرية 
المؤثرة على االرض والتي ستخّولها خوض 
معـــارك تحريـــر ضـــد داعـــش، أو غيـــره من 
التنظيمات اإلرهابية المنتشرة في العديد من 

أنحاء ليبيا.
بالمقابل فـــإن الجيش الليبي الذي يقوده 
اللـــواء خليفة حفتر ويســـتمد شـــرعيته من 
البرلمان، يمتلك هـــذا التأثير، وقد أثبت ذلك 
من خالل النجاحات العســـكرية التي حققها 
في بنغازي كبرى المحافظات الليبية، وأيضا 

في العديد من المناطق في شرق البالد.
ويرى متابعون أن أسلوب حكومة الوفاق 
وســـعيها لتشـــويه الجيـــش ال يخـــدم إعادة 
االســـتقرار إلـــى ليبيـــا وهيبتها. ويخشـــى 
كثيرون من أن اســـتمرارها في هذا النهج قد 
يضـــع البالد على شـــفا حرب أهلية ســـيدفع 

ثمنها غاليا الشعب الليبي.

معركة تحرير سرت تعمق االنقسام الليبي

مواقف السراج وداعميه تهدد بانفجار الوضع في البالد

سياسة

إعادة الحسابات ضرورية 

احذروا غضب الشارع

تحاول حكومة الوفاق  التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات تحقيق أكبر قدر من المكاســــــب 
السياســــــية وإظهار أنها الرهان الوحيد القادر على بســــــط االستقرار في ليبيا، وذلك عبر 
االنخراط في معارك ال تنتهي مع البرلمان الشــــــرعي والجيش، وآخرها رفضها ألّي عملية 

عسكرية لتحرير سرت من داعش خارج أطرها.

غليان اجتماعي في الجزائر يضيق الخناق على حكومة سالل

صابر بليدي

طفت قضية الحراطين، مجددا  ¶ نواكشوط – 
على الســـاحة الموريتانية، بســـبب استمرار 
الظلـــم المســـلط عليهم، رغم إلغـــاء الرق منذ 

عقود في هذا البلد األفريقي.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  هـــم  والحراطيـــن 
الموريتانييـــن يقـــدر عددهـــم بـــاآلالف عانى 
أوائلهـــم مـــن العبوديـــة، وال يـــزال أبناءهم 

يواجهون مخلفاتها إلى اليوم.
نواكشوط  الموريتانية  العاصمة  وشهدت 
مســـاء الجمعة، مظاهرة حاشدة دعما لحقوق 
هذه الشـــريحة، وتنديدا بالتهميش واإلقصاء 

الذي تعانيه.
وطالـــب المتظاهرون وبينهم عدد من قادة 
المعارضة، بـ“إنهاء اإلقصاء والظلم الممنهج 

بحق الحراطين“، بحسب وثيقة للمنظمين.
الحقـــوق  ميثـــاق  فـــي  القيـــادي  وقـــال 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لشريحة 
”الحراطيـــن“ فـــي موريتانيـــا أبوبكـــر ولـــد 
مســـعود، إن المطالب التي رفعت في السابق 
لم تتـــم تلبيتها حتى اآلن، مؤكدا أن مســـيرة 
الميثاق النضالية مســـتمرة مـــن أجل العمل 

والكرامة وهي ماضية في طريقها.
وطالب ولد مســـعود فـــي خطابه بإطالق 
ســـراح رئيس حركـــة ”إيرا“ بيـــرام ولد الداه 

ونائبه إبراهيم ولد بالل.
وكان الميثـــاق، قـــد دعا في وقت ســـابق، 
لهذه المسيرة، مؤكدا أن الهدف منها توضيح 
رؤيته لمســـتقبل قضيتهـــم باعتبارها مكونا 

بارزا من مكونات الشعب الموريتاني.
ودعا الميثاق من أســـماهم ”الموريتانيين 
الغيوريـــن“ على وطنهم لرفض ”الممارســـات 
االســـتبعادية والتهميش واإلقصاء المنتهجة 

ضد شريحة الحراطين“.
وأقـــر القيـــادي أبو بكر ولد مســـعود بأن 
هنـــاك بعض اإليجابيات التـــي تحققت خالل 
الســـنوات األخيـــرة ومنهـــا دســـترة تجريم 
االسترقاق ومنح المنظمات الحقوقية حق أن 

تكون طرفا مدنيا.
وألغي الرق في العام 1981 في موريتانيا، 
وقد سنت نواكشوط في أغسطس 2015 قانونا 
يجعـــل الـــرق ”جريمة ضد اإلنســـانية“ تصل 
عقوبتها إلى السجن 20 عاما، في مسعى للحد 

من هذه الظاهرة.
ولكن ووفـــق حقوقيين ومتابعين للشـــأن 
الموريتاني، فإن هذه الشريحة مازالت تعاني 
من سلوكات إقصائية ومهينة لكرامة اإلنسان 
(انتهاكات جنســـية، وعقوبـــات مادية) والتي 

ترفضها جميع  المواثيق الدولية.
ويؤكـــد البعـــض أنـــه ما يـــزال في بعض 
المناطق الموريتانيـــة من هو مجبر من أبناء 
هـــذه الفئة على تقديم نصيـــب من محاصيله 

الزراعية مجانا إلى ”سيده السابق“.
ويرى محللون أن استئصال هذه الظاهرة 
لـــن يكون أمرا هينا خاصة وأن هناك ”عقلية“ 
متجـــذرة في موريتانيا ما تزال تنظر إلى هذه 

الشريحة بنظرة دونية.

حراطين موريتانيا 

يعودون إلى الواجهة

الجدل الحاصل حاليا ال يصب 

في صالح الحرب على تنظيم 

الدولة اإلسالمية الذي ما كان 

ليكون له موطئ قدم في ليبيا 

لوال االنقسامات السياسية



¶ دمشــق – أعلـــن نائـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي جينـــادي جاتيلـــوف الســـبت، أن 
موســـكو لن تطلب من دمشـــق وقف غاراتها 
الجويـــة علـــى منطقـــة حلـــب التـــي تشـــهد 

مواجهات عنيفة منذ 22 أبريل.
وقـــال جاتيلـــوف فـــي مقابلة مـــع وكالة 
أنترفاكس الروسية لألنباء، ”كّال، لن نمارس 
ضغوطـــا (علـــى النظـــام الســـوري ليوقـــف 
ضرباتـــه) ألنه ينبغـــي الفهـــم أن ما يحصل 
هناك هو مكافحة للتهديد اإلرهابي“. وأضاف 
”الوضـــع في حلـــب يندرج في إطـــار مكافحة 

اإلرهاب“.
وتوجد بحلب جبهة النصرة، فرع تنظيم 
القاعدة في سوريا، (غير معنية بالهدنة) ولكن 
تنتشـــر هناك أيضـــا فصائل مـــن المعارضة 

المعتدلة، األمر الذي يثير الكثير من اللبس.
وتشـــهد حلـــب وضـــع مأســـاويا نتيجة 
التصعيد العسكري الالفت من جانب النظام 
السوري وسط معطيات عن دعم جوي روسي 

له في المنطقة.
وقد خّلـــف هـــذا التصعيد الـــذي قابلته 
الفصائـــل بـــرّد قوي، العشـــرات مـــن القتلى 

والجرحى في صفوف المدنيين.
وكان مـــن المنتظـــر أن يشـــمل االتفـــاق 
الروســـي األميركـــي األخير للتهدئـــة إضافة 
إلى ريف دمشـــق وريف الالذقية (غرب) حلب 
خاصة وأنهـــا األكثر تضـــررا، إال أن الروس 
حســـموا أمرهم على ما يبدو تجاه استعادة 
النظـــام الســـيطرة عليهـــا، بضـــوء أخضـــر 

أميركي.

وأكـــد جاتيلـــوف أن ”جيشـــنا والجيش 
األميركي يناقشـــان بشـــكل يومي الوضع في 
حلـــب“، وذلك بعدما دعـــا الموفد األممي إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا األربعاء موسكو 
وقف إطالق  وواشـــنطن إلى ”إعادة إحيـــاء“ 

النار في سوريا الذي كان يشمل المدينة.
وتـــرى روســـيا الداعم الرئيســـي للنظام 
الســـوري أنـــه ال مناص من عملية عســـكرية 
في حلـــب، خاصة وأن الفائز بهـــذه المنطقة 
االســـتراتيجية ســـيكون قـــد حســـم الحرب 

ميدانيا لصالحه، وفق خبراء.
وتعزز موقفها هذا بعد انســـحاب الهيئة 
الرئيســـي  الممثـــل  للمفاوضـــات،  العليـــا 

للمعارضـــة، من جنيف على خلفية اســـتمرار 
النظـــام في انتهـــاك الهدنة األولـــى التي تم 
التوافق عليها بين واشـــنطن وموســـكو في 

فبراير الماضي.
وتريد موسكو تجريد المعارضة الرئيسية 
من أسلحتها العسكرية والسياسية، ودفعها 
للقبول بتسوية فضفاضة في الجولة المقبلة 
مـــن جنيف (لم يتفق على موعدها بعد) تكون 

في صالح األسد.
وقال رئيس االئتالف الســـوري المعارض 
أنـــس العبدة الســـبت ”يجـــب أن يكون هناك 
ممثلـــي  بيـــن  للمفاوضـــات  زمنـــي  جـــدول 

المعارضة والحكومة السورية“.

وأضاف العبدة في مؤتمر صحافي متلفز 
عقـــد فـــي إســـطنبول ”إن االئتالف يتمســـك 
بتنفيذ بيان جنيف بالكامل وعلى رأسه هيئة 
الحكم االنتقالي“، متهما الحكومة الســـورية 
بمحاولـــة فرض حل سياســـي ”خـــارج إطار 

الشرعية الدولية ومباحثات جنيف“.
واتهم  قوات الحكومة الســـورية بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنســـانية بســـبب 
الغارات الجوية التي تشـــنها في حلب، قائال 
”إن تلـــك الغـــارات اســـتهدفت المدنيين ومن 

بينهم نساء وأطفال وأطباء“.
الســـوري  الشـــعب  أصدقـــاء  وطالـــب 
بإجراءات ملموسة لوقف عدوان النظام على 
حلب. مضيفا أن ”حلب ليســـت مستثناة من 
الهدنة وطالبنا باتصاالت مع روســـيا لوقف 

القصف هناك“.
وقتـــل الســـبت جـــراء الغـــارات الجوية 
”ســـتة مدنييـــن على األقـــل بينهـــم أربعة في 
باب النيرب واثنان في بســـتان القصر“، وفق 
ما أفـــاد الدفاع المدني في األحياء الشـــرقية 
للمدينـــة. وبحســـب المرصد الســـوري، فقد 
اســـتهدفت حتـــى ظهر الســـبت 28 غارة على 
األقل األحياء الشرقية وبينها الكالسة والهلك 

وطريق الباب.
وبـــدت األحيـــاء الشـــرقية مـــن المدينـــة 
الســـبت فارغة تماما من السكان حيث أغلقت  
المحال وفضل المواطنون البقاء في منازلهم. 
بالمقابـــل تشـــهد األحياء الغربية ، بحســـب 
المرصد الســـوري، ”هدوءا منذ فجر الســـبت 
تخلله سقوط قذائف أطلقتها فصائل إسالمية 

ومقاتلة على الخالدية وشارع النيل“.
وأعربـــت  اإلمـــارات  العربيـــة المتحـــدة 
عـــن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة اســـتهداف 
المدنيين في سوريا وباألخص في  حلب بما 
في ذلك استهداف القوات الحكومية للمشافي 
والخدمات الطبية الضرورية لسكان يرزحون 
تحـــت حصار وظـــروف غير انســـانية بالغة 

الصعوبة.
وفي وقت ســـابق نـــددت المملكة العربية 
السعودية بـ”الغارات التي تشنها قوات بشار 
األسد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير 

مستشفى يدار من قبل منظمة دولية“. 

¶ الكويت – عقدت األطراف اليمنية المشاركة 
في محادثات الســـالم الجارية بدولة الكويت، 
السبت، جلســـة مشاورات مباشـــرة، ناقشت 
خاللهـــا رؤاها للملفات األمنية والسياســـية، 
وســـط أنباء عن عدم تحقيـــق أّي اختراق في 

جدار األزمة.
ولم تلتق األطـــراف اليمنية المتنازعة من 
قبـــل وجها لوجـــه إذ جرى القســـم األكبر من 
جوالت التفاوض التي بدأت في 21 أبريل بين  
الحوثييـــن وحلفائهم ووفد الحكومة اليمنية، 
من خالل لقاءات منفصلة مع الوسيط األممي 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات 
إن الجلســـة المشتركة استمرت أكثر من ثالث 
ســـاعات، وناقشـــت رؤيـــة وفـــدي الحكومـــة 
و“الحوثـــي- صالـــح“، للملفـــات السياســـية 

واألمنية في المرحلة القادمة.
ووفقـــا للمصـــادر ذاتهـــا، فقـــد طالبـــت 
الحكومـــة بـ“البـــدء بإجـــراءات بنـــاء الثقة، 
والمتضمنة إطـــالق المعتقلين والمحتجزين 
وفتح  السياسيين،  والســـجناء  والمختطفين 
الممـــرات اآلمنة لكل المـــدن، والوقف الفوري 
لكل األعمال القتالية، والترتيبات العســـكرية 
واألمنية وما تتضمنه من انســـحاب وتسليم 

سالح وترتيبات أمنية“.
كما شـــددت الرؤيـــة الحكومية، بحســـب 
المصـــادر، على ”اســـتعادة الدولـــة والتوقف 
عـــن جميع األعمال التي تندرج ضمن ســـلطة 
الحوثييـــن  قـــوات  وانســـحاب  الحكومـــة، 

والرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح، من 
المؤسســـات الحكوميـــة وإلغـــاء كل ما ترتب 

على االنقالب“.
وفـــي الشـــق السياســـي، نصـــت رؤيـــة 
الحكومة، على اســـتئناف العملية السياسية 
عبـــر مناقشـــة مســـودة الدســـتور وإقـــراره 
واالســـتفتاء عليه، وإصـــدار قانـــون األقاليم 
(توزيع اليمـــن إلى 6 أقاليم) وقانون المحكمة 
الدســـتورية، وقانون االنتخابـــات، والترتيب 

لالنتخابات بحسب القانون الجديد.
وذكـــرت المصادر، أن اإلطـــار العام لرؤية 
الحوثييـــن وحزب علي عبداللـــه صالح، نص 
على ثـــالث نقـــاط رئيســـية، أولها ”تشـــكيل 
ســـلطة تنفيذية توافقية، واســـتئناف الحوار 
السياســـي، إضافـــة إلـــى مناقشـــة الجانـــب 

اإلنساني“.
وقالـــت رؤيـــة المتمرديـــن، إن الحكومـــة 
التوافقيـــة المرتقبة هي من يحق لها تشـــكيل 
لجنـــة أمنيـــة توافقيـــة، يكـــون مـــن مهامها، 
اإلشـــراف علـــى تســـليم األســـلحة الثقيلـــة، 
واالنسحاب من كل األطراف مع ضمان محاربة 

تنظيمي القاعدة وداعش.
وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

قد أعرب في حوار له مع قناة ”روســـيا اليوم“ 
عن قبوله بتولي رئيس الوزراء الســـابق خالد 
بحاح قيادة الحكومة االنتقالية، مجددا رفضه 

االعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور.
وتسببت رؤية الحوثيين وحليفهم عبدالله 
صالـــح في إعـــادة المشـــاورات إلى مـــا قبل 
محادثات مدينة بال السويســـرية، التي عقدت 
منتصف ديسمبر 2015، وفقا لمصادر متابعة.

ويخشـــى  من انهيار محادثـــات الكويت، 
في حال اســـتمر تصلب الحوثيين وحلفائهم 
ورفضهم االســـتجابة للقرار األممي رقم 2216 

والذي بنت عليه الحكومة رؤيتها للحل.
وقبل ساعات من بدء المفاوضات المباشرة 
اتهم الرئيس اليمني، ما أســـماها ”الميليشيا 
االنقالبية“، في إشـــارة إلى الحوثيين، بـ“عدم 

الجدية في تحقيق متطلبات السالم“.
جـــاء ذلك خالل لقاء عبدربه منصور هادي 
في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة الســـعودية 
الرياض، الســـفير الفرنســـي لدى اليمن، جان 
مارك جرو جران، حسب وكالة ”سبأ“ اليمنية.

”مواصلـــة  إن  منصـــور،  عبدربـــه  وقـــال 
الحصـــار على مدينة تعز (وســـط)، والحشـــد 
والخروقات (للهدنة) التي تقوم بها الميليشيا 

االنقالبية فـــي مختلف الجبهـــات، يؤكد عدم 
الجدية لديهم في تحقيق متطلبات السالم“.

وقتل ثالثون عنصرا مـــن الجيش اليمني 
في هجمـــات نفذهـــا المســـلحون الحوثيون 
والقوات الموالية لهم خالل األســـابيع الثالثة 
الماضيـــة، في مديرية نهم، شـــرقي العاصمة 

صنعاء، رغم اتفاق الهدنة.
من جانبه، لفت السفير الفرنسي، إلى دعم 
بالده لليمن وشـــرعيته الدســـتورية، مشـــيدًا 
حضرموت  بمحافظـــة  العســـكرية  باألعمـــال 
الجماعـــات  علـــى  و“االنتصـــار  (جنـــوب)، 
اإلرهابية“، معتبرًا ذلك أنه ”يســـهم في عودة 

مؤسسات الدولة وتعزيز السلطة الشرعية“.
الحكومية،  اليمنيـــة  القوات  واســـتعادت 
السبت، الســـيطرة على معســـكر للجيش من 
تنظيـــم القاعدة وضبطـــت ”كميات كبيرة“ من 

األسلحة في محافظة حضرموت.
وتندرج هـــذه االندفاعة الجديـــدة للقوات 
اليمنية، بدعم من ضربـــات التحالف العربي، 
ضمن حملة أوســـع ضد الجهاديين أســـفرت 
خالل األيـــام الماضيـــة عن اســـتعادة المكال 
كبـــرى مدن هذه المحافظة، منهية بذلك وجود   

القاعدة ألكثر من سنة في المدينة.
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اعطونا السالم

ــــــى اليمن  لم يتمكــــــن املبعــــــوث األممي إل
إســــــماعيل ولد الشــــــيخ من حتقيق تقدم 
ــــــت، رغم جناحه  مهــــــم في محادثات الكوي
ــــــني وحلفائهم واحلكومة  في إقناع احلوثي
على اللقاء وجها لوجه، ويرى محللون أن 
موقف املتمردين املتصلب ورفضهم لتقدمي 
الرئيسية  املعضلة  يشكل  حقيقية  تنازالت 

التي تواجهه.

¶ الرياض – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
مســـاء الجمعة، ”إحباط عمل إرهابي وشـــيك 
بعد قتل إرهابيين اثنين كانا يعتزمان تنفيذه 

في منطقة عسير جنوب غربي المملكة“.
ووفق وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية، 
فقد صّرح  المتحدث األمنـــي بوزارة الداخلية 
اللـــواء منصور التركي، بأنه ”وفي إطار تنفيذ 
الجهات األمنيـــة مهامها في مكافحة اإلرهاب، 
وتعقـــب المتورطين في أنشـــطته، فقد تمكنت 
 فجر الجمعة، من إحباط عمل إرهابي وشـــيك، 
بعـــد متابعة حثيثة لســـيارتين تـــم رصدهما 
بأحـــد المواقع خارج محافظة بيشـــة بمنطقة 
عسير، كانت إحداهما محملة بمواد متفجرة“.
وأوضح اللواء منصور التركي أن ”قائدي 
الســـيارة بـــادرا، عند استشـــعارهما بمتابعة 
رجـــال األمن لهما، بإطالق النـــار، واالنحراف 
إلـــى منطقـــة صحراويـــة، فتمـــت مطاردتهما 
بمســـاندة طيـــران األمن وتبادل إطـــالق النار 
معهمـــا، وإعطـــاب الســـيارتين ليترجال منها 
ويتحصنـــا بأحد المواقع الجبلية قبل انفجار 

المواد التي كانت بإحدى السيارتين“.
قائـــًال  األمنـــي،  المســـؤول  وأضـــاف 
”وبمحاصرتهمـــا وتوجيـــه النـــداءات لهمـــا 
لتسليم نفســـيهما، واصال إطالق النار، بشكل 
كثيف باتجاه رجال األمـــن، فاقتضى الموقف 
الـــرد عليهمـــا بالمثل، مما نجم عنـــه مقتلهما 

دون وقوع إصابات في صفوف رجال األمن“.
وأشـــار التركي إلى أن ”الجهـــات األمنية، 
ال زالـــت، تواصل إجراءاتها فـــي الموقع، كما 
يجـــري فـــي الوقت ذاتـــه اســـتكمال إجراءات 
التثبت من هوية القتيلين، على ضوء ما توّفر 
من المتابعة عن هويتهما“، موضًحا أنه سيتم 
إعالن بيـــان تفصيلي الحقًا، بالنتائج التي تم 

التوصل إليها، بحسب قوله“.
ويأتي هذا اإلعالن، بعد ساعات من انفجار 
عبوة ناســـفة بموقف مخصص لدوريات قوة 
أمـــن الطرق باإلحســـاء شـــرقي الســـعودية، 
نتجت عنه إصابة طفيفة ألحد منتسبي القوة، 

وتضرر خمس سيارات.
ويعد هذا ثالث هجوم يســـتهدف الشرطة 
السعودية خالل شهر أبريل، حيث ُقتل مسؤول 
أمنـــي برتبة عقيد إثـــر تعرضه إلطالق نار من 
مصـــدر مجهول فـــي مركز العرجـــا بمحافظة 
الدوادمي وســـط البالد يوم الخامس من شهر 
أبريل وذلك بعد 4 أيام على مقتل شـــخص إثر 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمن قرب 

مركز شرطة بمحافظة الخرج (وسط).
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته 
عن الهجومين السابقين، فيما لم تعلن أّي جهة 
مســـؤوليتها عن هجوم الجمعـــة، ولكن تبقى 
أصابـــع االتهام موجهة إلى التنظيم المتطرف 
الـــذي نفذ فـــي عـــام 2015 عمليـــات انتحارية 

استهدفت مساجد في أنحاء المملكة.
وال يخفـــي التنظيم مســـاعيه اســـتهداف 
أمن السعودية واســـتقرارها، ولعل التسجيل 
المرئي الذي أصـــدره مؤخرا والذي توعد فيه 

رجال دين سعوديين أحد الشواهد على ذلك.

إحباط عمل إرهابي وشيك 

جنوب غربي السعودية

موسكو تريد تجريد املعارضة 

الرئيسية من أسلحتها 

العسكرية والسياسية، 
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نجح المرشـــحون اإلصالحيون  ¶ طهــران – 

المتحالفـــون مـــع الرئيـــس اإليراني حســـن 
روحانـــي في الخـــروج منتصريـــن في جولة 
اإلعادة باالنتخابات البرلمانية، لكنه انتصار 
يعود الفضل فيه إلى تحالفهم مع المحافظين 
الذيـــن انحـــازوا فـــي الســـابق للمرشـــحين 

المتشددين.
وكشفت النتائج التي أعلنت عنها وسائل 
اإلعـــالم اإليرانيـــة، أمس الســـبت أن تحالفا 
مـــن اإلصالحييـــن والمحافظيـــن حصـــد 60 
بالمئة من األصوات؛ فيما حصل المرشـــحون 
المستقلون على 10 بالمئة من األصوات وكان 
نصيـــب المرشـــحين المتشـــددين 30 بالمئة. 
وللمـــرة األولـــى منـــذ 2004 لم يعـــد المجلس 
خاضعا لســـيطرة المحافظين وبات التياران 
الرئيســـيان على الساحة السياسية االيرانية 

شبه متساويين في التمثيل.
وأجريـــت االنتخابات الجمعة لحســـم 68 
مقعـــدا متبقيـــا مـــن إجمالـــي 290 مقعدا في 

مجلس الشورى (البرلمان). 
وحقق حلفـــاء روحاني في الجولة األولى 
مكاسب كبيرة وأنهوا هيمنة المحافظين على 

البرلمان المؤلف من 290 مقعدا. 
ويؤّكد متابعـــون لالنتخابات اإليرانية أن 
تحالـــف اإلصالحيين مـــع المحافظين هو ما 
تســـبب في ترجيح الكفة لصالـــح المعتدلين 
المؤيديـــن لبراغماتية حســـن روحاني التي 
أفضت إلى اتفـــاق مع الغرب يتـــم بمقتضاه 
التقليص مـــن برنامج إيران النووي لتخفيف 

العقوبات الدولية عنها.
وتشـــير النتائـــج -إذا تأكـــدت- إلـــى أن 
البرلمان اإليراني القادم ســـيكون أكثر تأييدا 
لحملة روحاني لإلصالحات االقتصادية، لكن 
المحافظين ســـيبقون قوة يعتّد بها يمكن أن 

تحّد من آفاق التغيير االجتماعي.
وقالـــت وكالة الطلبـــة اإليرانيـــة لألنباء 
فـــازوا بمقاعـــد  (إســـنا) إن 34 ”إصالحيـــا“ 

إضافـــة لفوز 22 مرشـــحا مســـتقال وســـبعة 
محافظين فقط. وأعلن وزير الداخلية اإليراني 
عبدالرضـــا رحمانـــي فضلـــي، فـــي تصريح 
للتلفزيـــون اإليرانـــي، أن ”النتائج الرســـمية 
ســـتعلن اليوم األحد“. لكن التأكيـــد النهائي 
ســـتكون الكلمة الفصل فيـــه لمجلس صيانة 
الدستور، المحســـوب على المتشّددين، الذي 

ال بّد أن يصّدق عليها.
وكانت آخـــر مرة فاز فيهـــا اإلصالحيون 
باألغلبيـــة فـــي البرلمـــان في عهـــد الرئيس 
األســـبق محمـــد خاتمـــي واعتـــرض مجلس 

صيانـــة الدســـتور على عـــدة قوانيـــن أقرها 
البرلمان حينـــذاك باعتبارها مخالفة لمبادئ 

الثوى اإلسالمية.
ويظهـــر تقديـــر غير رســـمي أجرته وكالة 
رويترز لنتائج الجولـــة األولى أن المعتدلين 
مقعـــدا بينمـــا حصـــل  بحوالـــي 90  فـــازوا 
المحافظون على 112 مقعدا والمستقلون على 

29 مقعدا.
واألرقـــام تقريبيـــة ألن إيـــران ليـــس بها 
نظـــام يحـــدد انتمـــاءات األحـــزاب بوضوح 
كمـــا أن بعض المرشـــحين نالـــوا تأييدا من 

المعسكرين.
وإذا صدقـــت النتائج غير الرســـمية التي 
أذيعت الســـبت فلـــن يكـــون ال للمعتدلين وال 
للمحافظيـــن األغلبية المطلوب لها 146 مقعدا 
فـــي البرلمان القادم المقرر أن يبدأ جلســـاته 

في 27 مايو. وســـيحدد مرشـــحون مستقلون 
ميـــزان القـــوى بمـــا يمّهـــد المشـــهد ألجواء 
سياســـية تتســـم بالمنافســـة الشرسة يرجح 
أن تحظى فيها حكومـــة روحاني بتأييد أكبر 
ممـــا مضى لكن لن تكون لهـــا الحرية الكاملة 
فـــي اتخاذ القرارات كما ال يتوّقع أن تحيد عن 
الخط الرئيســـي الذي تسير عليه الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية منذ 1979.
وتشـــير التحالفـــات التي تشـــكلت قبيل 
متزايـــد  تقـــارب  وجـــود  إلـــى  االنتخابـــات 
المقربيـــن  التقليدييـــن،  المحافظيـــن  بيـــن 
والمحافظيـــن  خامنئـــي،  أيديولوجيـــا  مـــن 
مـــع  التناغـــم  مـــن  أكثـــر  البراغماتييـــن، 
الظّن  للتغيير.وأغلب  الســـاعين  اإلصالحيين 
أن يســـتمر المحافظون في تشـــديد قبضتهم 
على الســـلطة من خالل عـــدد من الهيئات غير 

المنتخبـــة فـــي النظام السياســـي بمـــا فيها 
القضـــاء ومجلس صيانـــة الدســـتور وأفرع 
األجهزة األمنية المختلفة؛ وهناك أيضا قوى 
أخرى ال تقّل أهمية ولها وزنها وتأثيرها على 
مجريات الســـلطة في البالد وهي فئة التجار 

ورجال الدين والحرس الثوري.
وقالت سانام فاكيل، الباحثة في مؤسسة 
تشاتم هاوس البحثية البريطانية ”هذا برلمان 
ربما يستطيع العمل مع روحاني بفاعلية أكبر 
قليـــال ويكون أقل عدائية من ســـابقه.. لكن ال 
أعتقد أنه ســـيبدي مثل هذا التأييد إذا حاول 
الرئيس الدفع بأّي إصالح اجتماعي أو ثقافي 
أو أّي تحرير يتحّدى المتشددين في القضايا 
االجتماعية والثقافية.. سيســـير األمر قضية 

بقضية“.
ويرجـــح محللون أن تكـــون لدى الحكومة 
مساحة أكبر لدفع إصالحات اقتصادية ورّبما 
إنجاز عقد نفطي طال تأخره وهو العقد الذي 
سيسمح لشـــركات النفط العالمية باالستثمار 
في إيـــران. لكن عقبات هامة أمام االســـتثمار 
األجنبـــي ســـتبقى قائمة في إيـــران. وال تزال 
العديد من المؤسســـات االقتصادية األجنبية 
خاصة البنوك الكبرى تتجّنب االســـتثمار في 
إيـــران خشـــية أن يتعارض عملهـــا هناك مع 
عقوبات أميركية ما زالت ســـارية رغم االتفاق 

النووي.
ويقـــول اخلبـــراء إنـــه حتـــى ولـــو فـــاز 
اإلصالحيون بأغلبية مقاعد البرملان، ســـتظل 
للمرشد األعلى الســـلطة النهائية فيما يذهب 
الرؤســـاء والنواب ويجيئون؛ ألن الدســـتور 
اإليرانـــي ينـــّص علـــى اســـتفراده باحلكـــم 

والسيطرة على كافة السلطات واملؤسسات. 
ويسعى املرشد األعلى علي خامنئي لبقاء 
خيـــوط املعادلة بـــني يديـــه، وبالتالي فإن أي 
حديث عن وقوع تعديالت على مسار أو هيكل 
النظام بشـــكله احلالي يعتبر أمرا غير وارد، 
نظرا لعـــدم وجود رغبة حقيقيـــة لدى النظام 
اإليراني في إحـــداث أي تغيرات، على اعتبار 
أن مجـــرد التفكيـــر فـــي ذلك ســـيفتح املجال 
للمزيد مـــن التطلعات فـــي التغيير من داخل 
املجتمع الذي ميثل الشـــباب القطاع األعرض 

فيه.

إن  إيرانيـــة  أوســـاط  تقـــول   – دمشــق   {
طهران تشـــعر بقلق بالغ ممـــا يمكن أن يحاك 
خلف ظهرها بشـــأن ســـوريا. وتكشـــف بعض 
المعلومـــات، أنه وعلى الرغم من التحالف بين 
روســـيا وإيـــران، إال أن الطـــرف اإليراني غير 
مرتاح لالتصاالت األميركية الروســـية، والتي 

تجري في قنوات خلفية لمؤتمر جنيف.
وكانـــت معلومات تحّدثت عـــن أن روبرت 
مالي، مســـؤول الشـــرق األوســـط فـــي البيت 
مبعـــوث  البرنتييـــف،  وألكســـندر  األبيـــض، 
الرئيس الروســـي والذي عمل مستشـــارا في 
الســـفارة الروســـية في دمشـــق لعدة سنوات، 
عقدا سلســـلة من المحادثـــات غير المعلنة في 

جنيف وضواحيها.
وتراقـــب العاصمـــة األميركيـــة عـــن كثب 
تطور االنخـــراط اإليراني في ســـوريا، والذي 
أخذ ألول مرة شـــكال جديـــدا من خالل اإلعالن 
الرســـمي عـــن مشـــاركة عســـكرية  للجيـــش 
اإليرانـــي، وليس للحـــرس الثـــوري فقط، في 
الحرب الســـورية. وكان الجنرال علي آراستة، 
نائب منّســـق القوات البرية اإليرانية، قد أعلن 
منـــذ فترة أن بالده أرســـلت ”قوات خاصة من 
اللـــواء 65 ووحدات أخرى إلى ســـوريا للعمل 

كمستشارين.“
والالفـــت أن الجيـــش اإليراني لم يشـــارك 
في أّي عمليات عســـكرية منذ الحرب العراقية 
العمليـــات  وأمـــر   ،(1988-1980) اإليرانيـــة 
منوطـــا  كان  إليـــران  الخارجيـــة  العســـكرية 
ذراعـــه  ســـيما  ال  فقـــط،  الثـــوري  بالحـــرس 

الخارجيـــة المتمثلة بفيلق القـــدس. أما مهام 
الجيـــش اإليراني فكانت تقتصـــر على ما هو 

تقليدي من حماية لحدود البالد.
مع ذلك فقد سبق لقائد القوة البرية التابعة 
لجيش الجمهورية اإلسالمية اإليرانية العميد 
أحمـــد رضا بوردســـتان أن أعلن عـــن عمليات 
نشـــر قوات على الحدود العراقيـــة اإليرانية، 
لحماية البالد  إضافة إلى عمليات ”استباقية“ 
مـــن أّي اختـــراق محتمـــل قد يقوم بـــه تنظيم 

داعش للداخل.
في هذا الصدد كان بوردستان قد أوضح أن 
عناصر من وحدة الرصد واالســـتطالع التابعة 
للجيـــش اإليراني كانت قـــد عبرت الحدود إلى 
داخل األراضي العراقية بعد التنســـيق الكامل 
مع الحكومة العراقية. كما كشف أن مروحيات 
عســـكرية إيرانيـــة قامـــت قبل ثمانية أشـــهر 
بالتحليـــق فوق مناطق يســـيطر عليها تنظيم 

الدولة داخل العراق.
وفيمـــا تتحدث مصادر إيرانية عن أن قوام 
اللواء 65، المعروف بالقبعات الخضر، يتراوح 
مـــا بين 6 و7 آالف مقاتل، فـــإن نفس المصادر 
الذين أرســـلوا إلى  تعتقد أن ”المستشـــارين“ 
ســـوريا ال يتعدون المئتي مقاتـــل من القوات 
الخاصـــة التابعـــة للـــواء، علمـــا أن اللواء 65 
يعتبر من ألوية النخبة التي كان لها دور الفت، 

حتى ما قبل قيام الجمهورية اإلسالمية.
على أن إعالن  قائد سالح البر في الجيش 
اإليرانـــي العميـــد أحمد رضا بوردســـتان عن 
مقتل أربعة مستشـــارين عســـكريين إيرانيين 
في سوريا، خالل مشـــاركتهم بالمعارك، كشف 
عـــن طبيعة المهام الموكلة للقـــوات اإليرانية، 
وطبيعتهـــا غيـــر االستشـــارية. وقـــد اعترف 
بوردســـتان ”أن هؤالء العسكريين قتلوا أثناء 
مشاركتهم في عملية أمنية ضد مسلحي جبهة 
النصـــرة وغيرهـــم مـــن (التكفيرييـــن) جنوب 
حلب“، مضيفا، أنهم قبل مصرعهم تمّكنوا من 
تدمير عـــدد من الدبابات والمدرعات وقتل 200 

من هؤالء.
وبانتظار جالء النـــزاع المالي بين طهران 
وواشـــنطن وتطبيع الواليات المتحدة عالقات 
نظامهـــا المالي مع النظام المالـــي في إيران، 
تســـتخدم طهـــران لغـــة موازيـــة للغـــة التي 

تســـتخدمها واشـــنطن فـــي مســـألة التصدي 
لإلرهاب. ففيما يكـــرر الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا أن محاربة تنظيم داعـــش هو أولوية 
أميركيـــة، يؤكد قائد ســـالح الجو في الجيش 
اإليراني ”أن تنظيم داعش اإلرهابي المســـلح 
ليـــس هو الخطر األكبر على بـــالده، بل العدو 
الرئيســـي إليران هو والواليات المتحدة، وأن 
طهران تستعد للمواجهة على هذا المستوى“. 
وهذا ما قد يفســـر إعالن طهران عن مشـــاركة 
المئات من المستشـــارين من الجيش اإليراني 
مقابل إعـــالن أوبامـــا عن إرســـال 250 جنديا 
أميركيـــا إضافيا إلى ســـوريا في إطار الحرب 

ضد داعش هناك.
لكـــن الالفت تجلـــى في تصريحـــات لقائد 
الجيش اإليراني، الجنـــرال عطاالله صالحي، 
والتـــي نفـــى فيها مشـــاركة اللـــواء 65 التابع 
للجيـــش فـــي المعـــارك بســـوريا، مؤكـــدا أن 
مسؤولية إرســـال ”قوات عسكرية استشارية“ 
إلـــى ســـوريا ليـــس من مهـــام الجيـــش، وأن 

مؤسسة أخرى (الحرس الثوري) تقوم بإرسال 
عناصر من الجيش“.

ويكشـــف تناقض تصريحات العســـكريين 
حـــول مســـألة إرســـال قـــوات مـــن الجيـــش 
اإليراني عن مشـــكلة قيادة سياسية في البالد 
بين مؤسســـة المرشـــد ومؤسســـتي رئاســـة 
ويـــرى  اإليرانيـــة.  والحكومـــة  الجمهوريـــة 
المراقبون أن المرشـــد بات يخترق مؤسســـة 
الجيش اإليراني دون المـــرور بوزارة الدفاع، 
وأن الحرج اإليراني في ســـوريا بات يستدعي 
اســـتخدام قوات الجيش اإليراني ونخبه، بعد 
أن ثبت فشـــل الحرس الثـــوري وفيلق القدس 
والميليشيات الشـــيعية غير اإليرانية التابعة 

له.
واشـــار المراقبـــون إلى تصريح مســـاعد 
شـــؤون التدريـــب في القـــوة البريـــة للجيش 
اإليرانـــي، العميـــد كمـــال بيمبري، الـــذي قال 
فيـــه إن الجيـــش يقاتـــل جنبا إلـــى جنب مع 
الحرس الثوري في ســـوريا، بأوامر من القائد 

العام للقوات المســـلحة، وهو المرشد األعلى 
اإليراني علي خامنئي.

على أن ارتفاع عـــدد القتلى اإليرانيين في  
ســـوريا، والـــذي وصـــل إلى حوالـــي 300 منذ 
أكتوبـــر 2015، يعكـــس مدى التـــورط اإليراني 
في سوريا، والذي أصبح رسميا معلنا، يشمل 
الجيش اإليراني أيضا، على نحو يعلن تدخال 

كامال دفاعا عن مصالح طهران في سوريا.
لكن أوساط دبلوماســـية أوروبية اعتبرت 
التطـــور اإليراني مقدمة إلعـــالن دول إقليمية 
أخرى تدّخال مباشـــرا ما في الميدان السوري، 
ال سيما أن بعض السيناريوهات التي تحدثت 
عن تثبيت نفوذ أمر واقع في ســـوريا، على ما 
تـــم تداوله، قد يدفـــع لتدخالت بريـــة مختلفة 
الهويـــات تذكر بذلـــك الذي حصل فـــي نهاية 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حيـــن تّم تقســـيم 
ألمانيـــا المنهزمـــة إلى مناطق نفـــوذ تديرها 
فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة واالتحاد 

السوفييتي.
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التدخل البري اإليراني مقدمة لتثبيت مناطق نفوذ في سوريا

املرشد األعلى يقحم الجيش لتلغيم قناة جنيف الخلفية

يشكل مقاتلو الميليشيات الغالبية العظمى من المقاتلين في مختلف المناطق التي يسيطر 
عليها النظام الســــــوري، حيث يحتشد اآلالف من عناصر الحرس الثوري وقوات الجيش 
اإليرانيين، إلى جانب حزب الله اللبناني والميلشيات الشيعية العراقية المدعومة جميعها 
من إيران. وكان الفتا من بين هذه الجماعات تواجد قوات الجيش اإليراني في خطوة قال 
خبراء إنها تأتي في ظّل القلق اإليراني من االتصاالت األميركية الروســــــية، والتي تجري 
في قنوات خلفية لمؤتمر جنيف وأيضا بســــــبب الحرج اإليراني في ســــــوريا الذي فرض 

استخدام نخبة من الجيش الوطني اإليراني.

سيشــــــكل االصالحيون والمعتدلون من مؤيدي الرئيس حســــــن روحاني الكتلة األكبر في 
البرلمــــــان اإليراني بعدما فازوا في الدورة الثانية من االنتخابات التشــــــريعية، وذلك وفق 

نتائج شبه نهائية نشرت السبت.

مكاسب متواضعة للمعتدلين في جولة اإلعادة بانتخابات إيران

خاب الظن

تناقض تصريحات العسكريني 

حول إرسال قوات من الجيش 

اإليراني يكشف عن مشكلة 

قيادة سياسية في البالد بني 

مؤسسة املرشد ومؤسستي 

رئاسة الجمهورية والحكومة



} في ظّل الغياب األميركي، تحّولت روسيا 
إلى ما يشبه المرجعية في شأن كّل ما له 
عالقة من قريب أو بعيد بسوريا.  باتت 

قادرة على خرق وقف إطالق النار من جانب 
واحد من دون أن يسألها أحد ما الذي تفعله 

في حلب، على سبيل المثال وليس الحصر.
كيف يمكن لدولة كبيرة، تعتبر نفسها 

قّوة عظمى تحارب اإلرهاب، االعتداء، عبر 
النظام السوري طبعا، على مدنيين في حلب 

وتدمير مستشفى على من فيه من مرضى 
وممّرضين وأطباء؟

هل حققت روسيا أهدافها في سوريا، 
خصوصا بعدما صارت تسمح لنفسها 

بتسمية من هو المعارض المقبول ومن هو 
المعارض المرفوض، من هو اإلرهابي ومن 

هو غير اإلرهابي؟
فوق ذلك كّله أصبح في إمكان روسيا 

أن تحّدد من جانب واحد موعدا لجولة 
المفاوضات المقبلة بين السوريين، فيما 

ممّثل األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دي 
ميستورا يتفّرج وفيما بان كي مون ”قلق“.
على الصعيد السوري، حّققت روسيا 

الكثير في المدى القصير. في المدى الطويل، 
ليس معروفا ما الذي يمكن أن يحصل، 

خصوصا أن األكثرية الساحقة من أبناء 
الشعب السوري ال يمكن أن تنسى مشاركتها 

في الحرب التي يتعّرض لها شعب بكامله.
لم يعد في اإلمكان البحث في مستقبل 

سوريا بمعزل عن روسيا، خصوصا في ضوء 
ثالثة تطورات في غاية األهمية. حصلت هذه 
التطورات على الصعيد اإليراني واألميركي 

واإلسرائيلي.
اقتنعت إيران بأّن سقوط بّشار األسد 

نهائيا بات متوّقفا على موسكو. كان عليها 
االستنجاد بها إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

بقايا النظام السوري األقّلوي الذي يعني لها 
الكثير.

لوال التدخل العسكري الروسي، لما كان 
رئيس النظام السوري ال يزال في دمشق، 
ولما كان قادرا على إجراء انتخابات من 

النوع الصوري ال هدف لها سوى إثبات أّنه 
ما زال حّيا يرزق.

أما أميركيا، فقد وجدت إدارة باراك 
أوباما أن أكثر ما يناسبها هو التفّرج على 
عملية تفتيت سوريا. ولذلك تركت لروسيا 
التصّرف بالطريقة التي تراها مناسبة من 
منطلق أّن سوريا ليست هّما أميركيا وأن 

إبادة شعب وتهجيره من أرضه مسألة فيها 
نظر.

ترفض إدارة أوباما إدراك بديهيات من 
نوع أن ال حرب ناجحة على ”داعش“ وعلى 
اإلرهاب عموما من دون االنتهاء من النظام 

السوري الذي يجّسد اإلرهاب. اقتات هذا 

النظام من اإلرهاب منذ نصف قرن، أي منذ 
كان حافظ األسد ال يزال وزيرا للدفاع.

على الصعيد االسرائيلي، يتأّكد كّل يوم 
عمق التنسيق بين فالديمير بوتين وبنيامين 

نتانياهو في شأن كّل ما له عالقة بسوريا 
ومستقبلها. ال وجود ألّي اعتراض روسي 

من أّي نوع كان على اعتبار ”بيبي“ هضبة 
الجوالن السورية أرضا اسرائيلية ”إلى 

األبد“.
ثّمة واقع لم يعد في اإلمكان تجاوزه. 

يتمثل هذا الواقع في أّن سوريا التي 
عرفناها لم تعد قائمة. السؤال اآلن ما الذي 
تسعى موسكو إلى تحقيقه من أجل ضمان 
مصالحها في المدى البعيد، بعدما ضمنت 

هذه المصالح في المدى القصير؟
الجواب أّن الثمن لضمان هذه المصالح 

تنسيق طويل المدى مع إسرائيل يتناول 
بشكل خاص الجوالن. كان الجوالن بوليصة 

تأمين للنظام السوري وذلك منذ استيالء 
إسرائيل عليه في العام 1967 في ظروف، أقّل 

ما يمكن أن توصف به، أّنها مريبة.
أفشل حافظ األسد كّل محاولة الستعادة 

الجوالن وذلك من أجل المحافظة على النظام 
من جهة وتوريث سوريا إلى بّشار األسد من 
جهة أخرى. تاجر النظام السوري طويال بما 

سّمي ”وديعة رابين“. لم يكن النظام يريد 
يوما استعادة الجوالن. وهذا ما كانت تعرفه 

إسرائيل التي لعبت لعبته.
يروي مسؤول أميركي سابق أّنه في أثناء 

المفاوضات غير المباشرة بين األسد األب 
وإسحق رابين بواسطة وارن كريستوفر، 

وزير الخارجية األميركي وقتذاك، اتفق 
الجانبان على إعادة كّل الجوالن المحتّل إلى 
سوريا. تضّمنت الصفقة المعروضة ترتيبات 

أمنية وسياسية متفقا عليها تشمل تبادل 
السفراء.

يؤكد هذا المسؤول األميركي الذي رافق 
المفاوضات عن كثب أن األسد اختلق في 

نهاية المطاف عذرا كي تفشل المفاوضات، 
قائال إن هناك عالقات ديبلوماسية بين 

سوريا ودول عدة، لكّن ال سفارات لسوريا 
في هذه الدول، كما ال سفارات لهذه الدول 

في سوريا. أعطى مثال على ذلك دولة 
كازاخستان. ولّما نقل كريستوفر موقف 
األسد إلى رابين، طلب منه األخير سؤال 
األسد األب لماذا ال يستعيد الجوالن من 

كازاخستان؟!
كان رأي المسؤول األميركي أن حافظ 

األسد لم يكن يريد شيئا باستثناء بقاء 
”وديعة رابين“ مجرد وديعة تصلح منطلقا 

للدخول في مساومات سياسية ال نهاية لها. 
لم يرد يوما استعادة الجوالن.

في غضون ذلك، كان األسد األب يدفع 
بوجوه سّنية للتفاوض مع االسرائيليين 

على نحو مباشر. وهذا ما حصل مع فاروق 
الشرع بصفة كونه وزيرا للخارجية وحكمت 

الشهابي رئيس األركان. كان مهّما في كّل 
الوقت وضع شخصيات سّنية، وليس علوّية، 

في الواجهة متى يتعّلق األمر بإسرائيل. 
كان مهّما لألسد األب إظهار العلويين بأّنهم 

أولئك الذين يرفضون إسرائيل ويوّزعون 
شهادات في الوطنية في كّل االتجاهات، فيما 
السّنة هم ”الخونة“… أما بقاء الجوالن تحت 
االحتالل، فهذا أمر آخر له حسابات مختلفة!

من الواضح أن روسيا أخذت علما 
بانتهاء صالحية بوليصة التأمين 

االسرائيلية للنظام، بما في ذلك للعبة التي 
كان يمارسها مع إسرائيل والمتمثلة في 

إبقاء جنوب لبنان جرحا ينزف، تماما كما 
تريد إسرائيل التي لم تعترض يوما على 
الوجود الفلسطيني المسّلح حّتى العام 

1982. هناك اآلن معطيات جديدة تقوم على 
تقاسم روسيا وإسرائيل مناطق النفوذ في 

سوريا مع مراعاة إليران التي تعطي أولوية 
لبقاء بّشار األسد في دمشق، وإن بشكل 

صوري، وذلك ألسباب ذات طابع مذهبي قبل 
أّي شيء آخر.

على ماذا ستستقر ترتيبات المرحلة 
المقبلة في سوريا وكيف يمكن لروسيا 

تقديم الضمانات المطلوبة إسرائيليا في 
حال إصرار إيران على متابعة نقل صواريخ 

من نوع معّين إلى ”حزب الله“؟
إلى اآلن، استطاع الثالثي الروسي ـ 

اإلسرائيلي ـ اإليراني إيجاد صيغة للتعايش 
بدليل أن إسرائيل تضرب في الداخل 

السوري متى تجد ذلك مناسبا لها في ظّل 
صمت إيراني. ولكن هل صيغة التعايش هذه 

قابلة للحياة طويال، خصوصا أن روسيا 
باتت تعتبر أن بوليصة التأمين الجديدة 

للنظام هي في التخلي نهائيا عن الجوالن 
وقبوله بمنطقة كردية مستقلة في الشمال؟

ثّمة عامالن يلعبان ضد استمرار 
صيغة التعايش هذه طويال. األول أن تركيا 

ال يمكن أن تقبل بكيان كردي في شمال 
سوريا وتعتبر ذلك تهديدا مباشرا ألمنها. 

أّما العامل الثاني فعائد إلى أن الشعب 
السوري لم يقم بثورة حقيقية من أجل عيون 

روسيا وإسرائيل وإيران وتركيا. ال يزال 
هذا الشعب، على الرغم من الحال المترهلة 

للمعارضة، قادرا على قول كلمته. كلمته 
األولى واألخيرة أن النظام انتهى وأن ال 

مجال ألّي حّل أو تسوية من أّي نوع ما دام 
بّشار األسد في دمشق.

ال شّك أّن روسيا خرجت رابحة في 
المدى القصير. لديها في سوريا حليفان 

قوّيان هما إسرائيل وإيران، ولكن ما العمل 
في المدى الطويل عندما ستكتشف عمق 

الرفض الشعبي للنظام؟ هل تكتفي بمنطقة 
ساحلية تدير منها الحروب الداخلية التي 

تبدو سوريا مقبلة عليها، فيما إسرائيل 
تتفّرج على المشهد الدموي المستمّر. إّنه 

مشهد توّرطت فيه إيران مباشرة وعبر 
الميليشيات المذهبية التابعة لها إلى ما 
فوق رأسها. تتفّرج إسرائيل على فصول 
المأساة السورية من مكان مرتفع اسمه 

الجوالن..
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لماذا ال تستعيد سوريا الجوالن من كازاخستان؟

ترشيح فرنجية فقد جدواه

} حين طرح الرئيس سعد الحريري مبادرته 
لترشيح النائب سليمان فرنجية، سعى إلى 

إحداث ثغرة في جدار االنسداد اللبناني. 
واستند الترشيح الحريرّي إلى مبررات عدة، 

منها أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي وعودة 
االنتظام المؤسساتي، إحداث شرخ داخل 

قوى 8 آذار، واحترام ترشيحات بكركي التي 
انحصرت -ظاهريا- بين األقطاب الموارنة 

األربعة. 
وقد بّرر الحريري تفضيل فرنجية على 

ميشال عون بأنه تمّكن من إنجاز قواسم 
مشتركة، تعد توافقا بالحد األدنى، يمكن أن 
تعبر بلبنان إلى بر األمان في ظل العواصف 
الهوجاء التي تضرب المنطقة يمينا وشماال. 
وبعد مرور الشهور على المبادرة الحريرية، 

من الواجب إعادة قراءة الموقف، فقد أنجزت 
المبادرة أشياء وأفسدت أشياء. ويغلب 

الظن أن المعطيات السياسية واإلقليمية 
التي بررت ترشيح الحريري لفرنجية قد 

تغيرت، مما يستدعي مراجعة المبادرة وربما 
تصحيحها.

نعم، لقد أثبتت المبادرة الحريرية 
هشاشة تحالف 8 آذار وأحدثت شرخا 

حقيقيا بين مكوناته، تجلى في العزلة التامة 
بين حركة أمل وزعيمها، رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، وبين عون، وهناك خدوش 
واضحة أيضا في العالقة بين عون وبين 

فرنجية.
ظّن زعيم زغرتا أن ترشيح الحريري له 

سيالقى عونيا بالتأييد وبالمباركة، فالجنرال 
وفرنجية من خط سياسي واحد، والعالقة 
بين الطرفين يفترض أن تشبه عالقة األب 

واالبن، لكن األيام أثبتت هذا التكاذب، 

فالجنرال السابح في عقده الثامن يرى 
أنه أمام فرصة أخيرة لدخول قصر بعبدا، 
وتضييع هذه الفرصة يعني ضياع الحلم 

قطعا ودائما.
وفي هذا المنطق يبدو كرسي الرئاسة 
أهم من عالقة األب واالبن وأهم من الخط 

السياسي الواحد وأهم من لبنان نفسه، وفي 
سبيل ذلك تعّمد عون وأتباعه إهانة فرنجية 

بشكل أو بآخر في غير موقف.
في المقابل، لم يسكت فرنجية، سليل 

اإلقطاع وحفيد رئيس الجمهورية، ولعل أهم 
اللفتات المثيرة ما جرى في طاولة الحوار 

الوطني، فرنجية تكفل بإسكات الصهر 
العوني المدلل جبران باسيل، ”التراجع 

المسيحي بعد الطائف إذا حصل، فسببه 
تصرفات عمك الهوجاء قبل الطائف يوم كان 

رئيسا للحكومة العسكرية“. وقبلها صرح 
لصحيفة لبنانية ”حتى لو طلب مّني بشار 
األسد وحسن نصرالله تنازال رئاسيا لعون 

لن أفعل، ال أحد يلغي نفسه“. وكانت التتمة 
غير المنشورة لهذا التصريح ”من الممكن أن 

أتنازل ألّي أحد إّال عون“.
من أجل ذلك تحرك حزب الله محاوال 

إصالح ذات البين بين فرنجية وعون، فصرح 
فرنجية ”ال يهم إن كانت الرئاسة من نصيبي 

أو من نصيب عون، ما يهم أنها أصبحت 
لفريقنا السياسي“، وفي هذا التصريح -حين 

نربطه بالمواقف وبالتصريحات السابقة- 
داللة على أن فرنجية حريص على عالقته 

بحزب الله ال عالقته بعون.
األخبار التي تتحدث عن عالقة عون 

بحزب الله ليست بتلك الوردية كالسابق، من 
الواضح أن ترشيح القوات اللبنانية لعون 
رئيسا فضح المستور، فأصوات تحالف 8 
آذار إضافة إلى أصوات القوات اللبنانية 

كفيلة -نظريا- بإيصال عون إلى قصر بعبدا، 
لكن الحزب اإللهي لم يبذل أّي جهد لتحقيق 

حلم حليفه المسيحي، ولم يطلب من فرنجية 

االنسحاب لمصلحة عون، ولم يطلب من 
نبيه بري دعم الجنرال، بل إن بري قال إنه 
لن يصّوت لعون مطلقا، ليستمر استخفاف 

الحزب اإللهي بالجنرال وبمطالبه، لم يأبهوا 
باعتراضه على تمديد مجلس النواب لنفسه، 
ولم يأبهوا برغبته في تنصيب صهره قائدا 
للجيش، ولم يبذلوا أّي جهد النتخاب عون. 
ومشكلة عون أنه ال يريد مواجهة الحقيقة، 
دوليا لن يوصله سالح حزب الله إلى قصر 
بعبدا، والحزب اإللهي من األساس ال يريد 

الجنرال رئيسا.
هذا ما فعلته المبادرة الحريرية في 

أوساط 8 آذار، لكن ما فعلته في قوى 14 آذار 
أفدح، فالعالقة باردة جدا بين حزب القوات 

اللبنانية وزعيمه د. سمير جعجع وبين 
الحريري وتيار المستقبل، وحزب الكتائب 
برئاسة الشيخ سامي الجميل في حالة تيه 

كامل، أي أن 14 آذار في حالة انعدام وزن 
حقيقية، والحريري -في مشهد غريب- بدا 
أقرب لبّري وفرنجية من حلفائه، وكل هذا 

زاد استحكام ما يسمى بحزب الله في البالد 
والعباد.

لقد احترمت المبادرة الحريرية مباركة 
بكركي لألقطاب الموارنة األربعة، لكن ال أحد 

في لبنان وخارجه احترم هذه الترشيحات 
بداية من بكركي التي تحمل جعبتها الئحة 

سرية فيها دميانوس قطار وزياد بارود 
وروجيه ديب، واألقطاب األربعة -عمليا- 

يعرقل بعضهم بعضا، وبقية األطراف داخال 
وخارجا تتحدث عن السفير جورج خوري 

والوزير جان عبيد والنائب هنري حلو وقائد 
الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة، وبالتالي فإن االختناق داخل 
دائرة محدودة غير مبرر.

بقي السؤال األهم، هل نجحت مبادرة 
الحريري في إنهاء الفراغ واستعادة االنتظام 

المؤسساتي؟ لم تنجح، فالفراغ يتمدد، 
وحزب الله أبلغ فرنجية وعون بأن الفراغ 

سيطول عاما إضافيا أو أكثر انتظارا 
لتسوية سوريا، لكنه لن يقبل ترشيح 

غيرهما، فمن وجهة نظر الحزب اإللهي، أن 
المقام الرئاسي أصبح من نصيب 8 آذار 

نهائيا. واألسوأ من كل ذلك أن فرنجية لم 
يحترم جديا المبادرة الحريرية ولم ينزل 

إلى مجلس النواب بذريعة عدم نزول نواب 
حزب الله، وكأنه يتنعم بمكتسبات المبادرة 
الحريرية من دون القيام بأبسط التزاماتها، 
وفي هذا اإلطار فإن التوافق السياسي بين 

فرنجية والحريري لم يعد ذا قيمة.
من أجل كل ما سبق، أجد االستمرار 

الحريري في مبادرة ترشيح فرنجية خطر 
جدا، فإذا كان الحزب اإللهي ينتظر التسوية 

السورية ال يعقل إهداؤه الرئاسة اللبنانية 
مقدما، والسقف التفاوضي المنخفض 

الذي يبديه الحريري في ملفات عدة تسبب 
في خسائر كثيرة مباشرة وغير مباشرة، 

آخرها مبادرة جون كيري التي تجرأت 
-ضمن بنود كثيرة وتافهة- على التفكير في 

اعتماد النظام الداخلي لمجلس الوزراء من 
مجلس النواب، مما يعني استهدافا صريحا 
للموقع السني األول، ويعني مواربة مباركته 

للتعطيل وللسلوك الميليشيوي، والسبب 
كامن في التصرفات المقابلة من التيار 

الحريري.
ال يمكن لوم كيري ونحن نرى سلبية 

مزعجة وقاتلة من تيار المستقبل الذي جاءته 
-على طبق من ذهب- فرصة إيقاف الهبة 
السعودية عن الجيش اللبناني لتحريك 

المياه الراكدة، لكن الحريري لم يفعل شيئا 
جديا واستمر الفراغ.

ال أتصور أن تيار المستقبل يظن 
أن التصريحات اإلعالمية ستفضي إلى 

انتخاب الرئيس، إنما الضغط، كاالعتكاف 
عن الحكومة وقطع الحوار الثنائي مع 

االكتفاء بالحوار الوطني، وتوالى اإلجراءات 
التصاعدية، أما التصرف كأسرى الحرب في 

الحرم اإليراني مهين للجميع.
استمرار المستقبل في السلبية ضرره 
أكبر من نفعه، االنتظار لن يقود إلى حلول 

إنما المبادرة، أتمنى أن يبلغ الحريري 
فرنجية بأن االستمرار في ترشيحه مرهون 

بالنزول إلى المجلس النيابي، وإال فإنه 
سيفكر في ترشيح آخر، والساحة اللبنانية 
غنية بالمؤهلين وطنيا ومسيحيا كبطرس 

حرب وجوزيف طربية ونعمت أفرام وغيرهم 
من األسماء المتداولة، ال يهم تجاوب الحزب 
اإللهي مع الترشيح الجديد، فالميليشيا التي 

تعطل انتخاب حلفائها لن تسّهل انتخاب 
خصومها أو المحايدين ألن مرشحها 

هو الفراغ كما قال سعد الحريري نفسه، 
لكننا نطوي صفحة ترشيح فرنجية لثالثة 

أسباب، عدم نزول فرنجية إلى البرلمان 
وفشل المبادرة في تحقيق أهدافها وحاجتنا 

لتحسين وضعنا التفاوضي ورد بعض 
الكبرياء لصورتنا المحلية والدولية، والله 

من وراء القصد.

كانت ستضيع منا هذه الجنة

استمرار املستقبل في السلبية 

ضرره أكبر من نفعه، االنتظار 

لن يقود إلى حلول إنما املبادرة، 

أتمنى أن يبلغ الحريري فرنجية 

بأن االستمرار في ترشيحه 

مرهون بالنزول إلى املجلس 

النيابي، وإال فإنه سيفكر في 

ترشيح آخر، والساحة اللبنانية 

غنية باملؤهلني

أفشل حافظ األسد كل محاولة 

الستعادة الجوالن وذلك من 

أجل املحافظة على النظام من 

جهة وتوريث سوريا إلى بشار 

األسد من جهة أخرى. تاجر 

النظام السوري طويال بما سمي 

{وديعة رابني}. لم يكن النظام 

يريد يوما استعادة الجوالن

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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هل الجندي التركي يحمي قطر من السعودية عام 2030

} أحد أهم األسباب التي دفعت السعودية 
إلى االستثمار مبئات املليارات من الدوالرات 

في التكرير والبتروكيميائيات داخل دول 
تستهلك النفط مثل الواليات املتحدة 

والصني، هو خلق شبكة مصالح مع الزبون 
واحلفاظ عليه بقوة. مثال ذلك هناك اليوم 

8900 محطة وقود لشركة شيل وشركة 
تكساكو في الشرق واجلنوب متلكها شركة 
موتيفا أنتربرايس، وهي استثمار مشترك 
بني شركة شيل امللكية الهولندية والشركة 

السعودية للتكرير.
وهذا ذكاء كبير من السعوديني الذين 
لم يفعلوا كما فعلت الكويت حني وضعت 

اسمها على محطات الوقود التابعة لها في 
أوروبا. السعودية تلعب باخلفاء لتفادي 

أّي رّدات فعل سياسية ميكن أن تؤثر على 
استثماراتها الضخمة. عندما يقف احملامي 

األميركي وميأل سيارته في محطة شيل 
للوقود هو في احلقيقة يدفع املال مرة أخرى 

للسعودية، التي تستثمر في بيع النفط 
اخلام، ثم بعد بيعه تستثمر في التكرير 

والتوزيع عامليا. وهذا يفسر لنا عدم تأثر 
االقتصاد السعودي بهبوط أسعار النفط، ألن 
السعر للمستهلك مازال مرتفعا ولم ينخفض. 

بالدي كندا مثال تعّرضت لضربة اقتصادية 
كبيرة من هبوط األسعار، ألنها تستثمر 

في البيع فقط، وال يد قوية لها في التوزيع 
والتكرير في الواليات املتحدة.

احلفاظ على تيار الدخل من النفط 
مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى اململكة. 

أموال النفط تدفع ثمن الطعام املستورد 
وحتلية املياه التي تضمن استقرار املجتمع. 

هذه احلياة لن تتغير في العشرين أو 
الثالثني سنة القادمة. وفي الوقت احلاضر 

اململكة مستعدة لدفع مئات املليارات من 
استثماراتها في عملية حتول إلى دولة 

صناعية.
الدولة السعودية احلديثة مت بناؤها 

بالنفط. البترول في تلك اآلبار البعيدة هو 
الذي حّول الصحراء املتكونة من واحات 

متباعدة الى قوة صناعية متطورة في 
القرن احلادي والعشرين. أموال النفط هي 

التي كانت احملّرك لطموحات البالد. اململكة 
العربية السعودية والنفط شيء واحد في 

عيون العالم. دون النفط السعودية بلد 

معروف بالعتبات اإلسالمية املقدسة فقط.
ماذا سيحدث لو نفد النفط؟ ماذا سيحدث 
لبالد يعتمد اقتصادها على النفط بنسبة 89 

باملئة، بالنسبة إلى السعوديني هذا سؤال 
خاطئ، التهديد احلقيقي ليس نفاد النفط، 
بل االفتقار إلى زبائن يشترون النفط هو 

املشكلة، اليوم أو غدا. يخشى السعوديون أن 
العرض سيكون أكثر من الطلب، أو األسعار 

ستكون أكبر من قدرة املشترين ويجف 
السوق الذي يعتمدون عليه في حياتهم. 

دفع هذه اللحظة أبعد فترة ممكنة هو حجر 
الزاوية في السياسة السعودية اليوم.

وجود النفط ليس مشكلة، على األقل ليس 
اآلن. السعودية تستطيع ضخ النفط حتى 

نهاية القرن احلادي والعشرين، وتبقى هناك 
حاجة إلى النفط حتى ذلك احلني. بحسب 

وكالة الطاقة الدولية فإن اعتماد السيارات 
على الكهرباء وتطور التكنولوجيا سيقلل من 

اعتماد الدول املتقدمة على النفط تدريجيا، 
إال أنه تبقى هناك حاجة متصاعدة لدى 
الدول النامية كالصني والهند والبرازيل.

سيبقى النفط أساسيا مع بدائل الطاقة 
حتى عام 2035. بعد هذا التاريخ الصورة 

قامتة، والسعوديون يعلمون ذلك، فليس ريع 
النفط في خطر وحسب، بل البلد يعاني من 

مشكلة خطيرة ذات صلة، هي نقص الغاز 
الطبيعي والكهرباء، ّمما يدفع البالد من 

اآلن إلى تبني خطط لالستثمار باملليارات 
في مشاريع الطاقة، ورمبا األمر لن يستقر. 
يخشى السعوديون انخفاض الطلب على 
منتوجهم. وكما صّرح الوزير أحمد زكي 

مياني ”العصر احلجري لم ينته بسبب نفاد 
احلجر“.

لم يندهش السعوديون من تقرير 
املخابرات األميركية حني ذكر ”كما يبدو أنه 
بحلول 2025 سيكون هناك تقدم تكنولوجي 
سيقدم بديال للنفط والغاز الطبيعي، ولكن 

التحول سيأخذ وقتا بسبب التكاليف. وفي 
كل األحوال سواء إذا كان التقدم سيحدث في 
عام 2025 أم بعده، فإن التأثير اجليوسياسي 

لهذا التحّول سيكون مهوال، السعودية 
ستمتص الصدمة األكبر بسببه“. التقرير 

األميركي يقول إنه في حال حدوث ذلك ”على 
السعودية التقشف في مؤسساتها امللكية“. 
ولكن هذا أقل ما يكون من قلق السعوديني. 
دون أموال النفط، لن يكون بإمكانهم إدارة 
املدارس واملستشفيات واملساجد ومحطات 

الكهرباء واحلوافز التي تضمن التعاقد بني 
الناس واألمراء، هذا بغض النظر عن دعم 
القوات املسلحة واألمن الداخلي وحرس 

احلدود.
قبل عقود كان السعوديون يقولون إنه 

في حال نفاد النفط يعودون إلى احلياة 
الرعوية، حيث العيش اجلميل في مضارب 

اخليام والتنقل على احليوانات، إال أن 
األجيال احلديثة قد ولدت في عهد السيارات 

والكهرباء واملكيفات وهي غير مهتمة أبدا 
باحلنني الرومانسي إلى حياة البداوة.

ليس صحيحا القول إن النفط هو الثروة 
الطبيعية الوحيدة في السعودية، هناك 
أيضا الفوسفات والذهب حيث املناجم 

أخذت تنمو في الفترة األخيرة، وفي اململكة 
رابع احتياطي للغاز الطبيعي، بعد روسيا، 

وإيران، وقطر. لكن اململكة تستهلك كل غازها 

محليا في توليد الكهرباء للشعب، وتزويد 
مصانعها البيتروكيميائية الضخمة. معظم 

الدخل السعودي يأتي من النفط، وعليهم 
االستمرار بالبيع لتمويل احتياجات البالد.

السعودية تستهلك  2.8 مليون برميل 
يوميا. وفي عام 2010 أصبحت السعودية 

ثاني أكبر دولة يتصاعد فيها االعتماد 
على النفط بعد الصني. فاالستهالك احمللي 

السعودي للنفط تصاعد من 114.6 مليون طن 
عام 2000 إلى 153.2 مليون طن عام 2005 إلى 
198 مليون طن عام  2010 وسيصل إلى 341.6 

مليون طن عام 2020. وكما تقول مؤسسة 
اجلدوى السعودية فإن االستهالك عام 2030 
سيصل إلى 6.5 مليون برميل يوميا، فكيف 
ميكن للدولة االستمرار ببيعه للناس بسعر 

10 دوالرات للبرميل إذا كان االستهالك 
احمللي سيصل إلى مستوى يفوق كمية 

التصدير؟ برنامج دعم الوقود والكهرباء 
يكلف الدولة 38 دوالرا سنويا، ال توجد دولة 

في العالم تدعم بهذا املقدار سوى إيران، 
ولكن سكانها أضعاف سكان السعودية.

عام 2009 مجموعة بحث تابعة جلامعة 
كيمبرج أجابت على السؤال الصعب املتعلق 
بالنفط، ماذا سيحدث بعد عام 2030 ”ستكون 

هناك نقطة حتول عندما يتوقف تنامي 
اإلنتاج في حقل النفط“ وستستمر احلاجة 

إلى النفط لعقدين بعد نقطة التحول هذه، ثم 
يختفي النفط كسلعة.

حاجة السعودية إلى الغاز الطبيعي 
ستصل إلى 14.5 مليار قدم مكعب في اليوم 

بحلول 2030 من 7.1 مليار قدم مكعب عام  
2007، لقد أنفقت السعودية 9 مليارات دوالر 
للتنقيب عن الغاز ونتائج البحث عن الغاز 

في الربع اخلالي لم تكن واعدة أبدا، فلم 
يعثر املنقبون على شيء، وحتى لو عثروا 

لم يكن ذلك الغاز ضمن اجلدوى االقتصادية 
للتنقيب.

فما العمل؟ إما االستمرار بضخ النفط 
بأسعار مخفضة للحصول على الغاز 

املرافق لهذه العملية أو العثور على حقول 
غاز في الربع اخلالي. يحتاجون الغاز 
للصناعة البتروكيمائية وطموحاتهم 

الصناعية، ولكنهم ال ميتلكونه، كما صّرح 
جون ساكياناكيس املدير االقتصادي للبنك 
الفرنسي السعودي وقال في النهاية ماذا 

ميكنهم أن يفعلوا؟
حني تنتهي صناعة النفط ستتحول 

السعودية إلى دولة صناعية متقدمة للبقاء، 
وهذا يحتاج إلى غاز. فكل احلديث عن الطاقة 

الشمسية أو النووية في السعودية مجرد 
كالم مبكر احلديث فيه. السعودية سيبلغ عدد 

سكانها خمسني مليون سعودي بحلول عام 
2030. وستكون بحاجة للغاز القطري لبناء 
امبراطورية صناعية في وقت تنسحب فيه 

الواليات املتحدة من املنطقة.
 هذا باب إلرساء التفاهم املبكر وتعميق 
العالقات القائمة على الثقة وليس التوجس 

من اجلار. بحلول عام 2030 سيكون هناك 
أكثر من مليون مسلم سني قطري بجوار 

عمالق صناعي سعودي بحاجة إلى الغاز. 
هذا مشروع للمستقبل وليس دعوة إلرباك 

املنطقة استراتيجيا.
وّقعت تركيا وقطر قبل أيام قليلة أول 
اتفاقية عسكرية بني البلدين. هناك ثالثة 

آالف جندي من القوات البرية سيتمركزون 
في القاعدة التركية وسيرتفع العدد بحلول 

2030، وهي أول منشأة تركية في الشرق 
األوسط إلى جانب وحدات جوية وبحرية 

ومدربني عسكريني وقوات خاصة. ما الذي 
تخشاه قطر ويستدعي حماية تركيا؟

ستستمر قطر بخلق طائفة إسالمية 
جديدة هي ”طائفة اإلخوان املسلمني“ 

وستنمي التعاون العسكري مع تركيا، ألنه 
ال شيء في نظر البعض يضمن بقاء الدولة 
القطرية الغنية والعمالقة بالغاز إلى جوار 
عمالق صناعي سعودي بحاجة إلى الغاز 

للصناعات البيتروكيميائية وتوليد الكهرباء 
وحتلية املياه بعد أفول عصر النفط سوى 

اجلندي التركي.
هذا يعكس سوء ظن وإشارة إلى مقدار 

تأثير اإلخوان املسلمني على سجية قطر 
العربية السابقة. السعودية لم تبدأ أحدا 

بعدوان، وميكن جدا لعالقات الثقة والتعاون 
أن جتعل من قطر دولة غنية وقوية في 
القرنني القادمني من خالل التعاون مع 

العمالق السعودي الصناعي وتزويده بالغاز 
الذي يحتاج إليه. فالالعب التركي لن يلعب 

إال لصاحله.

رؤية متكاملة

أسعد البصري
كاتب عراقي

عندما يقف املحامي األميركي 

ويمأل سيارته في محطة شيل 

للوقود هو في الحقيقة يدفع 

املال مرة أخرى للسعودية، 

التي تستثمر في بيع النفط 

الخام، ثم بعد بيعه تستثمر 

في التكرير والتوزيع عامليا

¶ إسطنبول -  بينما كانت قوات األمن التركية 
تشـــحذ آالتهـــا القمعيـــة وتتهّيأ في شـــوارع 
إســـطنبول اســـتعدادا للمظاهـــرات المنتظر 
حدوثها بمناســـبة عيد العمال العالمي، الذي 
يوافق األول مـــن مايـــو، كان الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، على الطـــرف اآلخر من 
العاصمـــة التاريخية، يســـتحضر، في خطاب 
”عاطفي قومي“، أمجاد األجـــداد، داعيا أتراك 

اليوم إلى عدم نسيانها.
وكان الحـــدث الـــذي اســـتغلته الحكومة 
التركيـــة، ضمـــن محاوالتها ترميـــم صورتها 
التي هزتها سياسات رجب طيب أردوغان في 
الداخـل من خالل حمالت القمع ضد الخصوم 
السياســــيين والمعارضين واإلعالميين، وفي 
الخارج من خالل التراجع الدبلوماسي ألنقرة 
وخســـارة المواقع لفائدة قـــوى أخرى، ذكرى 
مرور مئة عام على انتصار نادر حققه الجيش 
العثمانـــي خالل الحـــرب العالمية األولى ضد 

قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا في العراق.
ويعتبر استســـالم القوات البريطانية في 
حاميتها في كـــوت العمارة جنوب بغداد آخر 
انتصـــار عثماني في الحـــرب العالمية األولى 
التـــي انتهـــت بهزيمـــة الســـلطنة العثمانية 

وحليفتها ألمانيا.
صـــرح الرئيـــس التركـــي أنه يرفـــض أّي 
نظـــرة إلى تاريـــخ لتركيا يبدأ فـــي 1919 فقط 
الســـنة التـــي اندلعـــت فيها حرب اســـتقالل 
أدت إلى نشـــوء الجمهوريـــة التركية في 1923 

على أنقـــاض اإلمبراطوريـــة العثمانية. وقال 
أردوغان ”نحن نغطـــي تاريخنا وهذا ينّم عن 
عـــدم احتـــرام ألجدادنا وعن أخطـــاء لألجيال 

المقبلة“.
مـــن جهتـــه، قال رئيـــس الـــوزراء التركي 
أحمـــد داود أوغلـــو، أثناء احتفـــال كبير في 
إسطنبول إن ”تركيا تتغير. نحن نتذكر مجددا 
تاريخنا المنســـي ونعيد اكتشـــاف تاريخنا“. 

وأضـــاف داود أوغلو أن هـــذه المعركة ”كانت 
مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى العثمانيين 
وكانت مقاومة كافة شـــعوب الشـــرق األوسط 

لالستعمار“.
ويركـــز القادة األتراك علـــى إحياء الذكرى 
المئويـــة للحـــرب العالميـــة األولـــى لتأجيج 
الشـــعور القومي رغم أن هـــذه الحرب انتهت 
بهزيمـــة اإلمبراطوريـــة العثمانية وانهيارها. 

وكانـــت الحكومـــة التركيـــة حرصـــت العـــام 
الماضي على إحياء الذكـــرى المئوية لمعركة 
غاليبولـــي فـــي 1915 حيـــث صـــدت القـــوات 

العثمانية غزوا بريا للحلفاء.
ويحاول نظـــام أردوغان وحزبـــه الحاكم، 
حـــزب العدالة والتنمية، تقديـــم اإلمبراطورية 

العثمانية كمصدر وحي لألتراك حاليا. 
وكان مراقبون أشاروا إلى أن التركيز على 
االنتصـــارات العثمانية في الحرب يوحي بأن 
تركيـــا تريد التعتيم علـــى صفحات أخرى من 
التاريخ مثل تهجيـــر ومجازر األرمن في 1915 
التـــي تعتبرها يريفـــان حملة إبـــادة؛ وأيضا 
هي رســـائل تبعث بها لشعوب منطقة الشرق 
األوسط واإليحاء من خاللها بأنهما يتشاركان 

التاريخ.
وعكس ذلـــك تصريح أردوغان، الذي يمزج 
في سياسته بين اإلسالم السياسي والقومية، 
إن ”تركيـــا مازالت تعي كيف حكم العثمانيون 
األراضـــي المســـلمة مـــن البلقـــان إلى شـــبه 
الجزيـــرة العربية.. حدودنـــا المادية قد تكون 
فصلتنـــا لكن الحـــدود في قلوبنـــا لم تفصلنا 
يومـــا“. لكن، لم يعد مثل هـــذا الخطاب يالقي 
صدى لـــه خارجيـــا حيث أصبحـــت الصورة 
مهتـــزة ولـــم يعـــد باإلمـــكان ترميمهـــا، وفق 
الخبـــراء الذين قالوا أيضا إن هـــذه الحركات 
والمناســـبات والخطابات لم تعـــد تجد نفعا 
ومــــــن الصعـــب أن تعيــــــد الثقة إلى األتراك 
فـــي حكومة أصبحـــت تتعامل مع من يخالفها 

الـــرأي كأعـــداء، وأيضا ثقة شـــعوب المنطقة 
بسبب المواقف المتناقضة تجاه إيران، ودعم 
جماعــــــة اإلخوان المســـلمين وعدائـــه غيـــر 
المبـــرر لمصر، وســــــعيه للحصــــــول علـــى 
دعــــــم دول مجلــــــس التعـــاون دون االلتزام 
بأّي مواقـــف عملية تجاه مبــــــادرة التحالف 
اإلســـالمي، والموقف من سوريا، واالتهامات 
بدعم اإلرهـــاب، والقائمة تطـــول بما يؤّكد أن 
حالة العداء والشـــك تجاه تركيا في المنطقة، 
وخاصـــة في دول الربيع العربـــي، يصعب أن 

تمحوها ذكرى عمرها مئة سنة.
أما على مســـتوى الداخل فلم يكن متابعا 
لهذا الحدث غير أتباع الرئيس من العثمانيين 
الجدد، أما أغلبية األتراك فكانوا منهمكين في 
التحضير للمظاهرات بمناســـبة عيد العمال، 
والتي ســـتكون مناهضـــة ألردوغـــان. ويأتي 
إحياء عيد العمال هـــذا العام في وقت تعيش 
تركيـــا مرحلة متوترة بعد سلســـلة اعتداءات 
دامية نســـبت إلـــى الجهادييـــن والمتمردين 
األكـــراد. وفي عام 2015 اســـتخدمت الشـــرطة 
خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق 

تظاهرات أول مايو.
ويتوقـــع أن ينتشـــر نحو 25 ألف شـــرطي 
في إســـطنبول مع إغالق العديد من الشوارع. 
وحذرت ســـفارات عـــدة مواطنيهـــا من خطر 
وقوع عنف، وتحدثت سفارة الواليات المتحدة 
عن إمـــكان أن تحصل ”مواجهـــات عنيفة بين 

المتظاهرين وقوات األمن“. مجد الماضي ال يغسل أدران الحاضر

أردوغان يستنجد بتاريخ العثمانيين لترميم صورته



} برليــن - مـــن جديد تبـــرز األهمية الكبرى، 
للبعد الجيوسياســـي الذي تمثله الســـعودية 
يحملهـــا  التـــي  فالبـــالد  وعالميـــًا.  عربيـــًا 
عامـــالن غيـــر قابليـــن للتغيير، كونهـــا منبع 
العـــرب والعروبة، وكونها أرض المقدســـات 
اإلســـالمية، ال تســـتطيع اليوم سوى أن تقوم 
بدورهـــا القيادي فـــي عالم عربي وإســـالمي 
شـــديد االضطراب، مدركة أن األدوات القديمة 
لـــم تعد تصلـــح للعصـــر الجديـــد، ليس فقط 
سياسيًا وعســـكريًا، بل على جميع الجبهات 

وفي آن معًا.

خارطة الحضارات

ليس عبثيـــًا كان اســـتعمال األمير محمد 
بن ســـلمان ولّي ولّي العهد الســـعودي ووزير 
الدفاع، وصاحـــب رؤية 2030، لتعبير ”خارطة 
في الحديث عن االســـتفادة من  الحضـــارات“ 
مرتكـــزات القـــوة في الســـعودية. فتلك البالد 
كما قـــال، لم يبـــدأ تاريخها مع اإلســـالم، مع 
اعتزازها بالحضارة اإلسالمية وعهدها الذي 
بدأ خالل أربعة عشـــر قرنًا قبل اآلن. لكّن ثقًال 
آخر تحمله خارطة الحضارات تلك، وهي التي 
تشرف على أهم ثالث ممرات مائية في العالم، 
عبرت فوق رمالها وأنحائها الشاســـعة قوافل 

الشعوب التي عاشت في العالم القديم.
التأصيل الحضـــاري جزء من تلك الرؤية، 
وهـــو ما يتجاوز اختزال الســـعودية بالهوية 
الضيقة، إلى العالميـــة. ويضعها في موقعها 
الـــذي يجـــب أن تكـــون فيه، حتـــى تتمّكن من 
القيـــام بدورها االســـتراتيجي، وحين يصبح 
العالم شـــريكًا لها، وتصبح هي شريكة له في 

مستقبل واحد.
وقـــد ال يبـــدو للوهلـــة األولى مـــا يختبئ 
خلف هـــذا التوجه، من عمـــق يجعله متصًال 
بمشكالت اإلرهاب والتطرف، وحتى الطبيعة 
المحافظـــة دينيًا. فالمشـــروع أبعد من مجرد 
فتح لبوابات الســـعودية أمام الســـياحة. بل 
أمام الوعي اآلخـــر، بأطيافـــه المختلفة التي 
تســـتطيع تصدير صورة مختلفة عن اإلسالم 
والعروبـــة، بعد االهتزاز العنيف الذي تعّرض 
لـــه مفهوماها خـــالل العقـــود الماضية وهو 

مستمّر حتى اليوم.

ويخطـــئ مـــن يعتقـــد أن مـــا يتغيـــر في 
الســـعودية لـــن يغّيـــر فـــي العالـــم العربـــي 
واإلســـالمي. فالقبلة هـــي القبلـــة. وتأثيرها 
حلفاؤها وخصومها  المركزي متواصل، شاء 
أم أبـــوا. ومملكـــة عربيـــة إســـالمية متقدمة 
حضاريًا وتنمويًا الشك أنها ستكون نموذجًا 
ســـريع التناقل واالستنســـاخ في المحيطين 

العربي واإلسالمي.
تقول رؤيـــة األمير محمد بن ســـلمان، إن 
العالم العربي هو عمق للرياض. بينما تشـــير 
األحـــداث إلـــى أن العالـــم العربي هـــو فضاء 

المشـــروع الرؤيـــوي الجديد الذي ســـيتكامل 
مـــع غيره في محيطه. وســـيبرز إشـــعاعه في 
القـــدرة الثوريـــة علـــى التغيير فـــي مختلف 
مجاالت الحياة، ســـواء على الشعوب العربية 

أو حكوماتها.
وال يقـــف البعـــد الحضـــاري عنـــد العالم 
العربي واإلســـالمي. فالســـعودية شبه القارة 
التي تلتقي على تخومها ثالث قارات، مســـرٌح 
جاهـــز ألحـــد احتماليـــن، تصارع وفنـــاء، أو 
ازدهار وتصالح إنســـاني واسع ومتعدد، بين 
العديد مـــن المحاور في العالم لتكون القاعدة 

الصلبة، والضرورة الملحة للجميع.

االقتصاد والسياسة

يتخذ مشـــروع 2030، الذي يتجاوز حجمه 
الخمسة آالف كلمة بقليل، من االقتصاد جسرًا 
للعبـــور إلى الضفاف السياســـية الراســـخة، 
والتي لم يفـــت ذكرها والتأكيد عليها الذهنية 

التي أطلقت تلك الرؤية.
فاإلدمـــان على النفـــط، والذي عاش طويًال 

كعامـــل إدانـــة ضـــد المجتمعات 
يكـــون  أن  دون  الخليجيـــة، 

لهـــا ذنب فـــي أن الطبيعة 
اختارتهـــا لتســـبح على 

الذهـــب  مـــن  بحيـــرة 
األســـود، جـــاء اليـــوم 
الذي يجري فيه تفكيكه 

ما  إلـــى  منـــه  والمـــرور 
هـــو أكثـــر أمنـــًا وثباتـــًا 

حســـب األميـــر محمـــد بن 
واالستثمار.  هو  أال  سلمان، 

يراهـــم  كمـــا  فالخليجيـــون 
األميـــر، عقليات اســـتثمارية، 

لـــم يتاجـــروا بالنفط، بـــل بما 
وّفره النفط من رخاء. وكانت كل 

نجاحاتهم في العقارات والتجارة 
الخارجية واالســـتيراد والتصدير. 

وتمكنـــوا بفعـــل ذلـــك مـــن تحقيـــق 
الثـــروات الهائلة التي يظلمها المحللون حين 
يرجعونها إلى وجود النفط وشركاته الكبرى.
تصـــّور مـــن هـــذا النـــوع، خلـــق ”إدمان 
النفط“، ليس فقط لدى المجتمعات الخليجية، 
والســـعودية منها على وجـــه الخصوص، بل 
حتى في تعاطي اآلخرين مع تلك المجتمعات، 
ممـــا تســـبب بتعطيـــل القطاعـــات األخـــرى. 
وسيســـاهم فـــي ذلـــك أيضا مشـــروع طرح 5 
بالمئة فقط من أسهم أرامكو الشركة العمالقة، 
لالكتتـــاب، ليكـــون أكبـــر اكتتاب فـــي تاريخ 
العالم. بسبب ضخامة حجم أرامكو التي تقدر 

بتريليوني دوالر. وهو أمر لم يحدث سابقًا.
فما الـــذي يفعله أمـــٌر كهذا، فـــي ما وراء 
الناتج االقتصادي بتحويـــل الدخل من النفط 

إلى االستثمار؟
إن التشارك الذي سينتج عن شراء أسهم في 
أرامكو، ما بين الشعب والحكومة السعودية، 
في شـــركة من هذا القياس والنوع، ســـيعطي 
دفعًا للمواطنة السعودية بشكل خاص. بحيث 
يشـــعر السعودي أنه شريك ليس فقط في بيع 
النفط للعالم، بل في تحويله الصناعي أيضًا، 
حيـــن يجـــري طـــرح الشـــركات المتفرعة عن 
أرامكـــو، والتي تعمل منذ عقود على صناعات 
بتروكيميائيـــة مختلفـــة. إضافة إلـــى كونها 
كما يقول عنها الباحثون ”كيان اســـتراتيجي 
دائـــم“، إذا ما أضفنا انفتـــاح الرؤية على بيع 
أســـهم من أرامكـــو لغير الســـعوديين أيضًا، 
وعلى شـــكل موجات متالحقة، مع األخذ بعين 
االعتبار مكانة وحجم شركة سابك، التي يملك 
صندوق االســـتثمارات العامة أغلبية أسهمها 

(70 بالمئة).
يطمـــح مشـــروع 2030 إلـــى خلـــق بدائل 
باالســـتثمار، مثـــل بنـــاء أول منشـــأة لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمســـية في السعودية، 

وتأســـيس شـــركة إنشـــاءات عمالقـــة ضمن 
أرامكو، وهذه ســـتكون أيضـــًا معروضة على 

العامة لالستثمار فيها.
يقول األمير محمد بن سلمان إنه وبحلول 
العام 2020 ”نهدف إلى أن نرفع اإليرادات غير 
النفطيـــة بأكثر من 100 مليـــار دوالر إضافية. 
أنجزنـــا عددًا مـــن اإلصالحات الســـريعة في 
العام 2015 والتي استطاعت أن ترفع عوائدنا 
غير النفطية بنســـبة 35 بالمئـــة. وهذا العام 
نحـــاول أن نضيـــف 25 مليـــار دوالر إضافية. 
وأعتقد بأننا سوف ننجح في تحقيق أكثر من 
10 مليـــارات دوالر كعوائد غير نفطية إضافية 

خالل العام الحالي 2016“ .
ذلك الكيـــان االقتصادي الجديد بوســـعه 
أن يؤثـــر وبقوة على صناعـــة القرار العالمي 
بتحريـــره مـــن لعبة النفـــط وأســـعار النفط، 
وربطه بآفاق االســـتثمار المتعـــددة. وهو ما 
ســـيعزز من قوة القرار السياسي والخيارات 
السياســـية الخارجية للرياض فـــي المرحلة 

القادمة.

الشعب يراقب

كانت تلك هي المشـــكلة فـــي ربيع العرب 
الدامي، أّن الشـــعب أراد أن يراقب، ولم يسلم 
نظام فـــي المنطقة من تلـــك العالقة المأزومة 
وال من ذلـــك المطلب. لكّن بلدانًا عربية نادرة، 
اختارت قياداتها المضي بنفســـها نحو جلب 
الشـــعب إلى لعـــب دوره في الرقابـــة. وأثمر 
خيارهـــا ذاك عـــن اســـتقرارها وتوطيد صلة 
الحكـــم فيها بالقاعـــدة الشـــعبية. واإلمارات 

والمغرب مثاالن ناجحان لتلك الوصفة.
األمير محمد بن ســـلمان، يختار هو اآلخر 
فـــي رؤيته 2030 أن يعطي ذلك الحق للشـــعب 
عبر التأكيد في كل مرة على مبدأ ”الشـــفافية“ 
كمحصلة لمجمل مشـــاريع الرؤية المطروحة. 
”الشـــعب يراقب“ تكررت أيضـــا في حديثه عن 
إعادة توزيع الدعم علـــى الطاقة والمياه على 
المواطنيـــن. فما أثار اســـتغراب األمير ذهاب 
أكثـــر من 70 بالمئة من الدعـــم لألثرياء. بينما 
يتبقى لمتوســـطي الدخل والفقراء أقل من 30 
بالمئة منه. وهو ما وعد بتصحيحه، وتطبيقه 
على نفســـه أوًال. ومن لم يعجبـــه من األثرياء 
هـــذا القرار ”ليذهب ويصطدم بالشـــارع“ كما 
قال فـــي لقائه مع اإلعالمي تركي الدخيل على 

قناة العربية.
إذن هـــي عالقـــة جديدة مـــا بيـــن الُحكم 
والشـــارع، يعين كل منهما اآلخر على الرؤية 
القادمـــة ورحلـــة المســـتقبل. يعلنهـــا الجيل 
الشـــاب في مؤسســـة الملك في الســـعودية، 
فهل هذا بعيد عن حلم الشـــباب في السنوات 
الخمس الماضية من عمر التحوالت العربية؟

يقـــول البعـــض إن الســـعودية تأتـــي من 
مـــكان بعيـــد. أي أنهـــا تأخـــرت فـــي طـــرح 
رؤيتها السياســـية واالقتصاديـــة اليوم، بعد 
تمـــدد األذرع اإليرانية وانهيار أســـعار النفط 
والقرار األميركي باالنسحاب من الشرق. لكن 
التحوالت التاريخية ال تحسب استباقيًا. وما 
يجـــب أن يكون لن يحصل قبل اكتمال ظروفه. 
ورؤيـــة مثـــل 2030 لم يكن ممكنـــًا لها أن ترى 
النور ســـوى في ظروف مثل هـــذه وبذهنيات 
جديدة وشـــابة كما هو الحـــال اآلن، بحكم أن 

النظام الرســـمي العربي برمتـــه، من المحيط 
إلى الخليج، كان في العقدين الماضيين يشهد 
تغييـــرات كبيرة كجمر تحت الرماد في مواقع 
كثيرة مـــن الخارطـــة، قبل أن تنفجـــر األمور 
فـــي مواقع أخـــرى. والتغيير كان ســـيحصل، 
بحكـــم التطور اآلتي مـــن القادمين الجدد إلى 
المستقبل في الدول العربية، كلٌّ حسب طبيعة 

بالده.
شكل الدولة المحافظة، الذي هو قدر أبدي 
للســـعودية، بحكـــم مرتكزات قوتهـــا ودوافع 
تطورهـــا ذاتها، ال يمكن الفكاك منه، ال ســـيما 
مع شـــخصية مثـــل األمير محمد بن ســـلمان، 

األقرب إلى الحداثي المحافظ.
في عهد الملك ســـلمان، تمت إعادة ترتيب 
البيت الداخلي السعودي، وتمكين التموضع 
السياسي في اإلقليم، والتقدم إلى قيادة العالم 
العربـــي بالتعاون مـــع الحلفاء فـــي الخليج 
ومصر وتركيـــا. وتم تحديـــد طبيعة الصراع 
على النفوذ وآفاقه، سواء في اليمن أو سوريا.

تمكنت النساء من التصويت ألول مرة في 
انتخابات عامة. ففازت عشـــرون سيدة منهن 
في تلـــك االنتخابات. وتم ضبط ســـلطة هيئة 
األمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر 
التـــي كانـــت مطلقـــة بشـــكل غير 

منضبـــط. باإلضافة إلى تغييـــرات كبيرة على 
مســـتوى األداء اإلعالمـــي والثقافي ومحاربة 
الفكر المتطرف، وإعـــادة إنتاج خطاب جديد. 
في الوقت الذي تراجع فيه الخطاب الحضري 
فـــي كل من العراق وســـوريا واليمن، خطوات 

إلى الوراء.

االنعكاس على الفضاء العربي

تبحـــث المنطقـــة عـــن مشـــروع عربـــي، 
بـــدأ بالتشـــكل مـــع الشـــرر الـــذي تطاير من 
فوضـــى انهيار أنظمة هنـــا أو هناك وصعود 
اإلســـالميين. وفـــي الوقت الـــذي ارتفعت فيه 
األصـــوات التـــي تهاجم العرب مـــن كل حدب 
وصـــوب. ولم يكـــن آخرها االنتقاد المســـتفز 
الذي يوجهه الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
للحلفـــاء العـــرب، بين الوقـــت واآلخر، وكذلك 
الهجمـــة اإليرانية التي تفاخـــر باحتالل أربع 
عواصم عربية منهـــا اثنتان مركزيتان لطالما 
ألفـــت الرياض التنســـيق معهما لحفظ توازن 

المنطقة (بغداد ودمشق).
الرياض تقـــع في قلب المشـــروع العربي 
الناشـــئ. وكلمـــا كان هذا القلـــب أكثر نبضًا 
بالحياة والتنمية والتجـــدد كلما تدفقت دماء 
جديدة في جســـد المشروع الذي ال خيار آخر 
له ســـوى أن يكـــون. وكما ينعكس سياســـيًا 
واقتصاديا علـــى مصر والخليج الذي تتكامل 
فيـــه المشـــاريع التنمويـــة ما بيـــن أبوظبي 
والرياض وعواصم شـــقيقة أخرى، سينعكس 
بالتأكيد على ســـوريا والعراق واليمن بصور 

مختلفة وحتمية.

رؤية الحاضر للمستقبل لقبلة العرب واملسلمني

2030

المشروع العربي وضرورة السعودية الجديدة

وجوه

7 األحد 2016/05/01

مشروع 2030  تجسيد لعالقة 

جديدة ما بني الحكم والشارع. 

يواكب كل منهما اآلخر في رحلة 

املستقبل. يعلنها جيل قيادي 

شاب في السعودية، وال يبدو 

هذا بعيدًا عن حلم الشباب 

العربي

إبراهيم الجبين
جديد الذي ســـيتكامل
ســـيبرز إشـــعاعه في
التغيير فـــي مختلف
على الشعوب العربية

حضـــاري عنـــد العالم
ســـعودية شبه القارة
 ثالث قارات، مســـرٌح
ن، تصارع وفنـــاء، أو
ي واسع ومتعدد، بين
 العالم لتكون القاعدة

حة للجميع.

يتجاوز حجمه ، الذي
ل، من االقتصاد جسرًا
ج وز ج ي ي

سياســـية الراســـخة،
التأكيد عليها الذهنية

ط، والذي عاش طويًال
مجتمعات 

ـــون 
عة 

ى 

ا 
ــًا 

 بن 
مار.
اهـــم
مارية،

ـــل بما 
كانت كل
ب

والتجارة 
والتصدير.

مـــن تحقيـــق 
ظلمها المحللون حين
نفط وشركاته الكبرى.

النظام الرســـمي العربي برمتـــه، من المحيط 
إلى الخليج، كان في العقدين الماضيين يشهد 
تغييـــرات كبيرة كجمر تحت الرماد في مواقع 
كثيرة مـــن الخارطـــة، قبل أن تنفجـــر األمور 
فـــي مواقع أخـــرى. والتغيير كان ســـيحصل، 
بحكـــم التطور اآلتي مـــن القادمين الجدد إلى 
المستقبل في الدول العربية، كلٌّ حسب طبيعة 
ى إ ج ين ن ي آل ور م ب

بالده.
شكل الدولة المحافظة، الذي هو قدر أبدي 
مرتكزات قوتهـــا ودوافع  للســـعودية، بحكـــم
تطورهـــا ذاتها، ال يمكن الفكاك منه، ال ســـيما 
مع شـــخصية مثـــل األمير محمد بن ســـلمان، 

األقرب إلى الحداثي المحافظ.
في عهد الملك ســـلمان، تمت إعادة ترتيب 
السعودي، وتمكين التموضع  البيت الداخلي
السياسي في اإلقليم، والتقدم إلى قيادة العالم 
العربـــي بالتعاون مـــع الحلفاء فـــي الخليج 
ومصر وتركيـــا. وتم تحديـــد طبيعة الصراع 
على النفوذ وآفاقه، سواء في اليمن أو سوريا.
تمكنت النساء من التصويت ألول مرة في 
انتخابات عامة. ففازت عشـــرون سيدة منهن 
في تلـــك االنتخابات. وتم ضبط ســـلطة هيئة 
األمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر 
التـــي كانـــت مطلقـــة بشـــكل غير 

[ التأصيل الحضاري جزء من رؤية 2030، وهو ما يتجاوز اختزال السعودية بالهوية الضيقة، إلى العاملية. ويضعها في موقعها الذي يجب أن تكون فيه، حتى تتمكن من القيام بدورها االستراتيجي حني يصبح العالم شريكا لها.



وجوه

} القاهــرة - رمبـــا ال توجد عبارات مناســـبة 
لوصف رفاعي طه ســـوى ما يتـــردد في بعض 
األروقة اجلهادية واألمنية على حد ســـواء، أال 

وهي أنه شيخ اإلرهابيني.
الرجـــل الذي لقى مصرعه في ســـوريا على 
أيدي القـــوات األميركية مؤخـــرا، عاش حياته 
وفيا ملبـــدأ واحد ال يتغير وهـــو العنف، حيث 
آمن بعمق أنه احلل الوحيد لكل املشـــاكل التي 

يواجهها اإلسالم في بالد العرب.
لذا يصنف رفاعي طـــه في أدبيات األجهزة 
األمنيـــة بأنه واحد من أكثر اإلرهابيني شـــغفا 
بالعنـــف والدمـــاء، حيث شـــارك في عشـــرات 

العمليات مبصر وغيرها.
حينما أعلن عدد من قادة اجلماعة اإلسالمية 
في السجون املصرية مبادرتهم الشهيرة لوقف 
العنف في النصف الثاني من تســـعينات القرن 
املاضي، وأفرج مبوجبهـــا عن عدد كبير منهم، 

كان رفاعي طه أبرز الرافضني للمبادرة.
وقتهـــا كلفه موقفـــه هذا، عزله من رئاســـة 
مجلس شـــورى اجلماعة، لكن ذلـــك كان أهون 
عليـــه مـــن التخلي عـــن مبدئه الذي شـــّرع كل 
عمليـــات خروجـــه علـــى القوانـــني الوضعية، 
واملبـــادئ اإلنســـانية ليقتـــل ويـــرّوع اآلمنني 

بدعوى االنتصار لشرع الله.

مهمة رفاعي املعلنة التي ســـافر من أجلها 
إلى ســـوريا، كانت تقريب وجهـــات النظر بني 
جبهة النصرة التي تعتبر فرعا من أفرع تنظيم 
القاعـــدة في ســـوريا وجبهة أحرار الشـــام، ما 
يكشـــف حجم النفوذ الذي امتلكه الرجل وسط 
احلركات اجلهادية للدرجة التي تؤهله للتوسط 

والصلح بني الفصائل املتناحرة.

رمز عاملي للمتطرفني

مكانتـــه املميزة داخل اجلماعة اإلســـالمية 
انعكســـت فـــي الكلمات التي صيـــغ بها البيان 
الـــذي أصدرته اجلماعـــة لنعيه والـــذي اعتبر 
رفاعـــي طه ”َرمزا َعامليا، حظـــَي ِبثقٍة عاليٍة من 
كثيٍر من احلـــركاِت اإلســـالميِة والَتحرريِة في 

مصر والعالم اإلسالمي“.
لكـــن بعيـــدا عـــن االدعـــاء الرســـمي لقادة 
اجلماعة اإلســـالمية، تـــردد أن طه ســـافر إلى 
مســـرح العمليات في مدينة ســـرمدا شـــمالي 
إدلب السورية لقيادة عدة تنظيمات مسلحة في 
عمليات ضد قوات بشـــار األســـد، وهو ما نفته 

قيادات باجلماعة اإلسالمية .
اكتفى عاصـــم عبداملاجد القيـــادي الهارب 
من مصـــر باجلماعة اإلســـالمية بالتغريد عبر 
حسابه على موقع التواصل تويتر، قائال عبارة 

مبهمة حتتمـــل الكثير من املعانـــي مفادها أن 
رفاعي طه ”كان في مهّمة بسوريا“.

فـــي كل األحوال، ما ميكن اخلروج به أن 
وجود رفاعي في سوريا في حد ذاته مبيوله 
املعروفة نحو العنف أمر أثار الشـــكوك في 
دور ومكانة اجلماعة اإلســـالمية في األزمة 

السورية.
فـــي احلقيقـــة لم يكن رفاعـــي طه ممن 
الغـــزارة  بنفـــس  لســـانهم  يســـتخدمون 
واألريحية التي يســـتخدم بها ســـالحه، 
حيـــث كانت يده تســـبق عقلـــه في أغلب 
األوقات، وهـــو ما أّهله عن جـــدارة لنيل 

اللقب احملبب والذي اشتهر به في مختلف 
األوساط وهو شيخ اإلرهابيني.

رمبـــا جـــاء موتـــه فـــي قصـــف جوي 
للطائرات األميركية، ليعطي نكهة إرهابية 
خاصـــة، على غـــرار ما متيزت بـــه حياته، 

حيث كشـــفت مصادر قريبة من اجلماعة 
اإلســـالمية أن هنـــاك رغبة لـــدى بعض 

التنظيمات للثأر له.
إذا صدقـــت هـــذه التســـريبات يكون 
رفاعي طه واحدا من قالئل سببوا إزعاجا 
للواليـــات املتحدة حّيـــا وميتا، حيث كان 

ضمـــن أكثر القادة العســـكريني للجماعات 
اإلرهابيـــة راديكالية طـــوال حياته، كما أن 
مصرعه قد يفتح على القوات األميركية في 

سوريا أبواب جهنم لالنتقام.

لم يبق إال السالح

آخر ظهـــور تليفزيوني لرفاعي طه 
كان فـــي نهاية عام 2014، حني شـــدد 

في لقائـــه مع اإلعالمـــي معتز 
مطـــر علـــى إحـــدى القنوات 
اإلخوانية التي تبث من تركيا 
أنه ”إذا لم يتبق إال الســـالح 

ســـنحمله  السيسي.  إلســـقاط 
إلسقاطه“.

يقبـــل  ال  الـــذي  التشـــدد 
اإلقنـــاع يقود إلى  املفاوضة أو 
البحث في سراديب شبابه املبكر 
حول أســـباب تطرفه املبالغ فيه، 
مقارنة مبا آل إليه حال الكثير من 
أقرانه الذين تركوا طريق اجلهاد 
التفكير  أعـــادوا  بعدما  املزعـــوم، 

فيه.
ولـــد رفاعي أحمد طه عام 1953 
مبحافظة أسوان جنوب مصر، لكن 
بدايتـــه احلقيقية مع التطرف كانت 

بعد التحاقه بكليـــة التجارة في جامعة 
أســـيوط بصعيـــد مصـــر، التي شـــهدت مولد 
اجلماعة اإلســـالمية، قبل بقية جامعات الوجه 
القبلي املمتدة من بني ســـويف وحتى أسيوط 

وقنا.
في ذلك الوقت من عـــام 1971، كان الرئيس 
املصري الراحل أنور السادات قد تخّلص لتّوه 
ممن أســـماهم مراكـــز القوى التابعني لســـلفه 
جمـــال عبدالناصر، وبدأ التفكيـــر في محو ما 
عـــرف بالناصريـــة من عقـــول الشـــباب الذين 

تأثروا بالرئيس السابق.
استعان الســـادات مبحافظ أسيوط محمد 
عثمان إسماعيل لتنشيط الوعي اإلسالمي عند 
الطلبة ودعـــم الطالب ذوي امليول اإلســـالمية 
ملواجهة طالب التيـــار الناصري، وهو ما مّثل 
بداية تكوين التنظيمات اإلســـالمية املتشـــددة 

في جامعات الصعيد.
فـــي أتـــون الصراع الـــذي ميكـــن اعتباره 
عقائديـــا وفكريا منـــت تصـــورات رفاعي طه، 

مـــع رهط من أقرانه آمنوا أن الســـبيل الوحيد 
للتفوق على الناصريني، ورفع كلمة اإلسالم في 
اجلامعة هو العنـــف إلرهاب اخلصوم ودفعهم 

لالنزواء.
الحقا لم يســـتطع أو لم يرغـــب رفاعي طه 
في التخلي عن تلـــك القناعة، رغم أن األمر دان 
بعد ذلك بســـنوات قليلة للجماعات اإلسالمية 
وحدها دون أّي منافســـة مـــع أّي تيار مناوئ، 
وهو ما قد يفسر بأن الرجل ذاق حالوة التفوق 
التي يجلبها العنف فلم يرغب في تذوق غيرها.

يعتبر رفاعي من جيل املؤسسني باجلماعة 
اإلسالمية، وشارك في تأسيسها قبل أن تتحول 
إلـــى تنظيم، ومت القبـــض عليه عقـــب اغتيال 
الرئيس الســـادات عـــام 1981 واتهم في قضية 

تنظيم اجلهاد الكبرى، وحكم عليه بالسجن.

جهاد دولي

ماهر فرغلي الباحث في شـــؤون احلركات 
اجلهادية الذي ســـبق له لقـــاء اجلهادي األكثر 
عنفـــا مبنزله فـــي املنيا يقـــول لـ“العـــرب“ إن 
رفاعـــي طـــه أول من أطلـــق ما يســـمى ”إذاعة 
صوت اخلالفة اإلســـالمية“، وهى إذاعة املساء 

في زنازين السجون.
كما كتب بحثا عن ”وجوب العمل اجلماعي 
والســـمع والطاعـــة لألميـــر“، خالل ســـجنه 7 
ســـنوات بعد ثبوت تورطه فـــي قضية اغتيال 

السادات وتنظيم اجلهاد.
أضـــاف فرغلـــي ”عقب هروبه من الســـجن 
التقيـــت رفاعي مجددا في املنيا يوم زواجه من 
شقيقة الدكتور حســـن طه، الذي قتل فيما بعد 
خـــالل أحداث العنف املتواصل التي شـــهدتها 

مصر في عقد التسعينات من القرن املاضي“.
بعـــد الفـــرح أخذ عروســـه وهـــرب بها من 
مالحقات الشرطة، ولم نره أبدا بعد ذلك سوى 
في فيديو مصور بعنوان ”خالد اإلســـالمبولي 
بطـــل املنصـــة“.. كان يتحدث فيـــه وهو يحمل 
الســـالح، مهـــدًدا الرئيس املصري (األســـبق) 

حسني مبارك بالقتل.
أن رفاعي خطط  كشـــف ماهـــر لـ“العـــرب“ 
بالفعـــل الغتيال مبارك 6 مـــرات تقريبا أبرزها 
عمليـــة مطار ســـيدى براني مبرســـى مطروح، 

التي كادت تنجح، وعملية أديس بابا بإثيوبيا 
عام 1995.

كان طـــه يحظـــى مبكانة كبيـــرة باجلماعة 
االســـالمية، حيث وصـــل إلى منصـــب رئيس 
مجلس شـــورى اجلماعة في التســـعينات من 
القرن املاضي وهي اجلهة املنوط بها اتخاذ 

القرارات اخلاصة باجلماعة.
مـــع إطـــالق مبـــادرة وقـــف العنف من 
جانـــب اجلماعـــة اإلســـالمية مبباركة عمر 
للجماعـــة  الروحـــي  الزعيـــم  عبدالرحمـــن 
اإلســـالمية، املســـجون مـــدى احليـــاة في 
الواليات املتحدة حاليا، لدوره في هجمات 
عـــام 1993 على مركز التجارة العاملي في 
نيويـــورك، أعلنت اجلماعـــة التوقف 
النهائـــي عن العمليات العســـكرية 
عام 1999 وهو ما رفضه رفاعي طه 
والقتال،  القوة  باستخدام  ومتسك 
في مواجهة األنظمة التي ال حتكم 
بالشـــريعة، ما أدى إلى عزله من 

رئاسة مجلس شورى اجلماعة.
واقعـــة قد تفســـر الكثير من 
وتهّوره  طـــه  رفاعي  شـــخصية 
البالـــغ، حيـــث قفـــز مـــن قطار 
إلـــى  نقلـــه  أثنـــاء  الترحيـــالت 
السجن، ليهرب بعد مرور 5 أعوام 
فقط من حكمه البالغ 7 ســـنوات، 
لكّنـــه دفع ثمن هروبه املتهّور عاهة 

مستدمية في يده اليمنى.
بعد خروجه من السجن تنقل 

رفاعـــي بني عـــدة دول، 
مـــن بينها أفغانســـتان 

والتي كان للجماعة اإلسالمية 
املصرية معســـكر فيهـــا في فترة 
الثمانينات، خالل املشـــاركة فيما 
ضد  اإلســـالمي  باجلهـــاد  عـــرف 

الغزو السوفييتي ألفغانستان.
يعتبـــر رفاعي طـــه أحد مؤسســـي تنظيم 
القاعدة، فقد شارك بالتوقيع علي بيان اجلبهة 
العامليـــة لقتـــال اليهود والصليبـــني عام 1998 

والذي حتّول فيما بعد إلى تنظيم القاعدة .
عالقته بالتنظيم بدأت بعد عزله من رئاسة 
شورى اجلماعة اإلسالمية، حيث اقترب بشدة 
مـــن أمين الظواهري وأســـامة بـــن الدن، خالل 
فترة وجوده بالسودان التي استقر فيها لفترة 
كبيرة في التسعينات، والتقي هناك العديد من 

القيادات اإلسالمية من العالم كله .
فـــي أحد حواراته الصحفيـــة أرجع رفاعي 
طـــه الفضل فـــي اندالع ثـــورة 25 ينايـــر 2011 
وبقية ثورات الربيع العربي إلى أسامة بن الدن 
وعمليته الشـــهيرة في 11 ســـبتمبر عام 2001، 
بضرب برجي مركز التجارة العاملي، واعتبر أن 
مقتل الرئيس املصري األســـبق أنور السادات 
لم يكن ســـوى محاولة إلقامة الدولة اإلسالمية 

عن طريق الثورة.
اخلالف الرئيســـي بني رفاعي والظواهري 
أن األول يرغـــب فـــي إقامة دولة إســـالمية في 
مصر، بينما يســـعى الثاني لنشر اجلهاد على 

مستوى العالم.
يشـــرح طـــه رؤيتـــه قائـــال ”إن بـــن الدن 
والظواهـــري يريـــان حاجـــة إلقـــرار العدل في 
العالم، لكـــن اجلماعة اإلســـالمية هدفها إقرار 

العدل في مصر“.

وحول إذا كانت أفـــكاره متطابقة مع أفكار 
تنظيم القاعدة يقول ”نفس األفكار عندما يكون 
هناك نظام مســـتبد، مثل أّي شـــعب في العالم 

يقاوم االستبداد“.

مذبحة السياح

رغـــم األدوار املتنوعة التـــي قام بها رفاعي 
طه في التنظيمات اإلســـالمية املتطرفة، ودوره 
داخـــل اجلماعة اإلســـالمية علـــى النحو الذي 
ذكرناه، فإنه لم يتحول إلى شـــخصية عامة إال 

بعد 20 عاما من البداية.
عقـــب دوره فـــي مذبحة الســـياح األجانب 
مبعبد حتشبسوت مبدينة األقصر 1997، أصبح 
رفاعي طه من اإلرهابيني املرموقني الذين تبحث 
الصحـــف والفضائيات عـــن أخبارهم، وتتابع 
تصريحاتهم وحتركاتهم، ملا ظهر من خطورته.
يعتبر حادث األقصر إحدى احملطات 
املهمة في حياة رفاعي أحمد طه، خاصة 
بعد صدور كتابه ”إماطة اللثام عن بعض 
أحكام ذروة سنام اإلسالم“ الذي تضمن 
اعتراًفا وتبريًرا للمذبحة 
التي صدر ضده فيها 
حكم باإلعدام، لكن 
مت اإلفراج عنه عقب 
ثورة 25 يناير 
2011، مبوجب 
قرار إفراج 
أصدره الرئيس 
اإلخواني محمد 
مرسي.

تفاصيل 
أحداث 
املعبد بدأت 
في الساعة 
الثانية عشرة ظهرا يوم 17 
نوفمبر 1997، حيث هاجم 6 إرهابيني مسلحني 
بأســـلحة نارية وســـكاكني يرتدون زًيـــا أمنًيا، 
مجموعـــة من الســـياح في معبد حتشبســـوت 
بالديـــر البحـــري، وقتلوا 58 ســـائًحا خالل 45 

دقيقة.
خرج رفاعي طه ليعلن مسؤوليته واجلماعة 
اإلســـالمية عن احلادث، ليعيـــد اجلماعة إلى 
قلب املواجهة مـــع النظام واألجهـــزة األمنية 
مجددا، وينســـف مبادرة وقف العنف التي لم 

يكن احلبر الذي كتبت به قد جّف بعد.
اخلالصـــة أن رفاعي لم يكـــن يرى أّي حل 
ملشـــكلة اجلماعة، وإطالق حريتها في الدعوة 
إال باغتيـــال رأس النظـــام، لذا أقام معســـكر 
تدريـــب أطلـــق عليـــه ”معســـكر اخلالفة“ في 

أفغانستان.
بعد تولي القيادي اإلخواني محمد مرسي 
رئاســـة اجلمهورية عـــام 2012 دعا رفاعي طه 
كل اإلســـالميني إلـــى االحتشـــاد خلفه إلمتام 
املشـــروع اإلســـالمي، وقال إن مرسي ”يطبق 

حكم الله في األرض“.
قـــال رفاعي طه، آنـــذاك إن اجلماعة نبذت 
العنف ألن احلكم اإلســـالمي حتقق اآلن لكنهم 
مستعدون حلمل السالح من جديد للدفاع عن 
مرســـي وهم ملتزمون في نهاية األمر بتطبيق 

الشريعة بشكل كامل.
أضـــاف طه، أن هنـــاك حريـــة اآلن لذلك ال 
حاجـــة للعنف، لكنه حذر مـــن يحاول اإلطاحة 

مبرسي بأنه سيواجه بالعنف.
شارك في اعتصامي ميداني رابعة العدوية 
والنهضة، عقب عزل محمد مرسي، وكان دائم 
التحريـــض على العنف، وينســـب له البعض 
املقولة الشـــهيرة ”ها نحـــرق مصر“ حال عدم 
عودة مرسى إلى سدة احلكم التي خرجت من 
ميدان رابعة واعتبرها كثيرون ســـبب التفكير 
باإلســـراع في فض االعتصامني من قبل قوات 
اجليش والشرطة في 14 أغسطس 2013 قبل أن 

يتحوال إلى بؤرة متفجرة.
اختفـــى رفاعي بعـــد فـــض االعتصامني، 
وهرب إلـــى الســـودان ومنها إلـــى تركيا، ثم 
اســـتقر به املقام في ســـوريا، التـــي لقي فيها 
مصرعـــه ليرحل ومعه ســـره وســـبب وجوده 
هناك، رحل وبقيت الدولـــة املصرية التي نذر 

أعوام حياته الـ63 كلها إلسقاطها.

جهادي ناصر مرسي وهرب إلى تركيا ليلقى مصرعه في سوريا

شيخ اإلرهابيني لم يكن ممن 

يستخدمون لسانه بنفس الغزارة 

واألريحية التي يستخدم بها 

سالحه، حيث كانت يده تسبق 

عقله في أغلب األوقات، وهو ما 

أهله ألن يحتل موقعا متقدما في 

صفوف اإلرهابيني

ماهر فرغلي الباحث في شؤون 

الحركات الجهادية، الذي 

سبق له لقاء الجهادي األكثر 

عنفا بمنزله في املنيا، يقول 

{العرب} إن رفاعي طه أول من  لـ

أطلق ما يسمى {إذاعة صوت 

الخالفة اإلسالمية}، وهي إذاعة 

املساء في زنازين السجون

قادة الجماعة اإلسالمية في 

السجون املصرية حني أعلنوا 

مبادرتهم الشهيرة لوقف العنف 

في النصف الثاني من تسعينات 

القرن املاضي، وأفرج بموجبها 

عن عدد كبير منهم، كان رفاعي 

طه أبرز الرافضني للمبادرة

محسن عوض اهللا

[ رفاعي طه يعتبر من جيل المؤسسين بالجماعة اإلسالمية، وشارك في تأسيسها قبل أن تتحول إلى تنظيم، وتم 
القبض عليه عقب اغتيال الرئيس السادات عام 1981 واتهم في قضية تنظيم الجهاد الكبرى، وحكم عليه بالسجن.

رفاعي طه

انطلق من مصر إلى العالمية يرافقه لقب {شيخ اإلرهابيين}

األحد 8882016/05/01
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} بروكســل - يمر القطار منتقال بين محطات 
بروكســـل العاصمة والخوف الذي بدا ساكنًا 
في الجنبـــات خالل األســـابيع الماضية عقب 
األحـــداث اإلرهابيـــة التـــي ضربـــت المدينة، 
يصبح جـــزءًا مـــن تاريخها رغـــم اإلجراءات 
األمنية التي يلحظها الزائر والعابر والمقيم.

أخطـــو بالقـــرب مـــن مركـــز المفوضيـــة 
األوروبية في ســـاحة شـــومان بـــاالس حيث 
يقـــع مركز االتحاد الدولـــي للصحافيين وفيه 
ســـتلتقي ”العرب“ كأول وســـيلة إعالم عربية 
مـــع أنتوني باليغر األمين العام لالتحاد الذي 
يجمع تحت مظلتـــه أكثر من 60 ألف صحافي 

في 120 دولة حول العالم.
االتحـــاد الدولـــي للصحافييـــن هـــو أكبر 
منظمـــة عالميـــة للصحافيين. تأســـس للمرة 
األولى عام 1926، ثم أعيد تأسيسه مرة أخرى 
عام 1946 واســـتقر علـــى شـــكله الحالي بعد 

إعادة تأسيسه للمرة الثالثة عام 1952.

ويعمل االتحاد الدولـــي للصحافيين على 
المستوى العالمي للدفاع عن حرية الصحافة 
والعـــدل االجتماعـــي مـــن خـــالل اتحـــادات 
صحافيين قويـــة، وحرة، ومســـتقلة، دون أن 
يتبنى توجها سياســـيا معينـــا، ولكنه يرّوج 
والتعددية،  والديمقراطيـــة  اإلنســـان  لحقوق 
ويعارض كل أنواع التمييز ويدين اســـتخدام 
للترويـــج  أو  الدعائيـــة  لألغـــراض  اإلعـــالم 
للتعصب وعدم التســـامح والصـــراع. مؤمنًا 

بحرية التعبير السياسي والثقافي.
االتحاد الدولـــي للصحافيين هو المنظمة 
التي تتحدث باســـم الصحافييـــن داخل نظام 
األمـــم المتحـــدة وضمـــن الحركـــة النقابيـــة 

العالمية.
 يصادف بعد غد الثالثاء الثالث من مايو، 
احتفال المؤسســـات الدولية باليوم العالمي 
لحرية الصحافـــة. على إيقاع هذا اليوم تعود 
للذاكرة صوُر الزمالء واألصدقاء الذين قضوا 
نحبهم خالل مهّمات عديدة في عواصم ومدن 
انتشرت على امتداد النقاط الساخنة في العالم 
المنكوب. أسماء ما لبثت أن تحّولت إلى أرقام 
في البيانات الســـنوية التي تصدرها المراكز 
العالمية وبقيت معنا، نحن الصحافيين، بكّل 
الذاكرة التي من الممكن أن يحملها من يشتغل 

بهذه المهنة.

الصحافي هو الضحية

أنتونـــي باليغـــر األميـــن العـــام لالتحاد 
الدولـــي للصحافيين منـــذ 2015 وحتى اليوم، 
ولد في لومونس الفرنســـية، وعاش في غربي 
فرنســـا قبل أن يدخل جامعة لومونس دارسًا 
التاريـــخ القديـــم، ليتابع دراســـته العليا في 

جامعة ”أونجي“ متخصصًا في تاريخ القرون 
الوسطى.

بـــدأ حياته الصحافية باكـــرًا حيث انتظم 
في العمل كمتطوع في العديد من المؤسسات 
الصحافية قبل أن ينضـــم لنقابة الصحافيين 
الفرنســـيين، ويدخل العمل النقابي من خالل 
االنخـــراط في المنظمات الدولية، ليكون نائب 
األمين العام لالتحاد الدولي للصحافيين عام 

2014 ثم أمينًا عامًا في عام 2015.
خالل مسيرته المهنية ملك أنتوني اّطالعًا 
واســـعًا على الواقع الصحافي في بلدان عدة 
بين الشـــرق والغرب، يتحدث بتفاصيل كثيرة 
تتعلـــق بأماكـــن زارها في العراق وفلســـطين 

وباكستان وغيرها.
التقارير الخاصة بالشرق األوسط صادمٌة 
منـــذ ســـنوات. فســـوريا والعـــراق تتصّدران 
قائمة الدول األســـوأ بالنســـبة إلى الصحافة. 

التضييـــق يشـــمل دوًال أخـــرى ال 
تخرُج من قائمـــة طويلة تمتد 

فـ13  ثـــالث،  قـــارات  عبـــر 
بالمئـــة مـــن ســـكان 
ينعمـــون  العالـــم 
بصحافة حرة بينما 

يعيش نحـــو 46 بالمئة 
في دول تنعدم فيها حرية 

 31 ويبقـــى  الصحافـــة 
لشعوب  بالمئة 
بحريات  تتمتع 
محدودة في ما 

بالعمل  يتعلـــق 
الصحافي.

نواجـــه ضيفنـــا بداية بهذه 
الِنســـب فيقول إنه مـــن الصعب 

الحديـــث عن هـــذه األوضاع وذلـــك لتعقيد 
الملفات الخاصة بالشرق األوسط، وخاصة 
في ما يتعلق بالحكومات. غالبًا هذه التقارير 

تتحرى الدقـــة، وهذه األوضـــاع موجودة في 
العديـــد من الدول في العالـــم، إنه من الصعب 
أن تكـــون صحافيًا هذه األيـــام في ظل تقارير 
صادمة تســـّلط الضوء على الفترة بين عامي 
1990 و2015. هـــذه التقاريـــر تتحدث عن مقتل 
أكثـــر مـــن 300 صحافي في العـــراق و146 في 
الفليبين و120 في المكســـيك و109 في روسيا 
االتحادية و106 في الجزائر و95 في الهند و75 
في الصومال و67 في سوريا و62 في البرازيل 
و56 فـــي كولومبيـــا و51 في روانـــدا و48 في 

يوغوسالفيا و45 في أفغانستان.

صحافة حرة أم حرية الصحافة

في الحديث عـــن ثنائية حريـــة الصحافة 
والصحافة الحرة، نسأل األمين العام لالتحاد 
الدولـــي للصحافييـــن عـــن مســـاعي االتحاد 
فـــي هذا االتجـــاه فيقول ”من خـــالل التجربة 
فـــي أوروبـــا، نجد أنـــه من الممكـــن أن تكون 
صحافيًا حرًا، لكن عليك االشتغال على وجود 
صحافة حـــرة. هذه الثنائيـــة خاضعة لجملة 
مـــن القوانيـــن، وهنا يبـــرز ذكاء الصحافيين 
بالتعامل مع الدكتاتورية في ســـوريا واليمن 
والعـــراق مثـــاًال. الرغبـــة بالصحافـــة الحرة 
عالية لكن اإلمكانات محدودة. وهذا ما رأيناه 
خالل الســـنوات السابقة. ومع انطالق الربيع 
العربـــي لم يختلف الواقع أبـــدًا. هناك جهات 
كثيرة تتدخل في عمل الصحافة، دور االتحاد 
الدولي للصحافيين يأتي هنا، من خالل تقديم 

الدعم للعديد من الجهات“.
”نحن ال نملك أسلحة“ يتابع باليغر حديثه 
عن اســـتراتيجية االتحـــاد الدولي الذي يتخذ 
مـــن بروكســـل مقرًا لـــه. اســـتراتيجية قائمة 
على التدريـــب والتأهيل والدعم والمســـاعدة 
علـــى خلـــق واقع صحافـــي صحـــي. بالطبع 
واجهـــت هـــذه االســـتراتيجية العديـــد مـــن 
العقبـــات، أهمهـــا اختيار الشـــبكات التي من 

الممكـــن العمـــل عليهـــا فضال عـــن اختالف 
النظرة للمستقبل بين الداعم والمدعوم الذي 
ينظـــر إلى أّي مرحلـــة على أنهـــا آنية حالية 
فقط، بينما يشـــتغل االتحاد على خطط طويلة 

المدى.
مـــن جهة ثانيـــة تبدأ الصعوبـــات عندما 
تنتهي المشـــاريع ويبدأ الصحافيون بالعمل 
على آليات جديـــدة، يصطدمون بواقع صعب 
يحكمـــه الجمـــود أو بصورة أخـــرى يحكمه 
البحـــث عن آليـــات عمل جديدة ضمن ســـقف 

الحريات المحدود.
يعتقـــد باليغـــر أن الصحافييـــن يؤمنون 
اليـــوم بأن الصحافة الحرة هي الباب الوحيد 
الذي يمكن العمل من خالله للوصول إلى بيئة 

طبيعية مليئة باإلبداع.

مفهوم السالمة املهنية

بالحديث عن دورات السالمة المهنية التي 
ينظمهـــا االتحاد الدولـــي للصحافيين ألولئك 
الصحافيين الذين يعيشون في ظروف صعبة 
للغاية ضمن بلـــدان تعاني مـــن اضطرابات، 
ينطلـــق باليغـــر في حديثـــه هنا مـــن نظرته 
العالمية حول حق الصحافي بالحصول على 

كل أنـــواع التدريبـــات الممكنة. لكن 
هذه األمانـــي محكومـــة بواقع صعب 
يســـعى االتحاد لمعالجته في سوريا واليمن 
والعـــراق ومصر. يرغب ضيفنـــا أن يعلن من 
عن تحضيـــر كبير يجري اآلن  خالل ”العرب“ 
من قبل االتحـــاد الدولـــي للصحافيين للقيام 
بـــدورات عالمية ســـيتم تقديمهـــا مجانا عبر 
شـــبكة اإلنترنت للصحافييـــن الذين يصعب 

الوصول إليهم في أماكن عديدة من العالم.
نتحدث، ونحن اليوم الثالثاء 3 مايو 2016، 
عن مؤتمر في المملكة المغربية سينطلق خالل 
ساعات، سيتضمن نقاشًا بين قضايا متعددة 
أبرزهـــا اإلعالن الخاص بمبادئ حرية اإلعالم 
في العالـــم العربي. عن هذا يقـــول باليغر إن 
المؤتمر سيعقد في الدار البيضاء بين الثاني 
ل  والرابـــع مـــن مايو الجـــاري، حيث سُيشـــكِّ
هـــذا المؤتمر في جوهِره عملية المشـــاورات 
اإلقليمية لتأسيس آلية إقليمية لحرية اإلعالم، 
علـــى غرار آليـــات إقليمية مشـــابهة في إطار 
االتحـــاد األفريقـــي ومنظمة التعـــاون واألمن 
األوروبي ومنظمة الدول األميركية، باإلضافة 

إلى اآللية الخاصة باألمم المتحدة.
 خـــالل جلســـات المؤتمـــر ســـيتم نقاش 
اإلعـــالن المبدئي عـــن مبادئ حريـــة اإلعالم 
وهي المقترحات التي ســـيقوم عليها األساس 

الذي ســـُتبنى به اآلليـــة التي تتضمن 16 مبدأ 
من ضمنها ســـالمة الصحافيين واســـتقاللية 

اإلعالم العمومي ومناهضة خطاب الكراهية.
ُيضيُف باليغر إن هذا التأسيس ”سيكون 
بمعـــزل عن الجامعـــة العربية التـــي تحكمها 
العديـــد من الظروف“، هنا نســـأل أنتوني عن 
معايير اإلعالن الجديـــد ليوضح أن ”المعيار 
هو مـــا أضافته هذه اآلليـــات لصحافيين في 
مناطـــق أخـــرى مثـــل أفريقيـــا 
والجنوبية،  الشـــمالية  وأميركا 
أمـــا فائدة هذه المبـــادرة فتكمن 
في خلـــق مظلة تنظيمية تشـــريعية 
جديدة تقوم على محاســـبة الدول 
التي تنتهـــك حرية الصحافة في 

العالم العربي“.

إحباط الصحافيني

رغم الدعوات المتكررة لوجود آلية تحمي 
الصحافيين، إال أّنه وفي كل عام، نلحظ تزايدًا 
فـــي معّدل إحباط الصحافيين في العالم تجاه 

تحميهم.  يقـــرُّ مظلـــة  هـــذا  أمـــام 
بوجود  باليغر 
مـــن  الكثيـــر 
في  المصاعب 
التـــي  البلـــدان 
تشـــهد اضطرابات، 
للصحافيين  بخاصة 
الذين اضطروا لتغيير 
أماكن عملهم في بلدان 
وخضوعهـــم  أخـــرى 
لقوانيـــن البـــالد الجديـــدة، وفي هـــذا االطار 
يتواصل االتحـــاد مع المنظمـــات الصحافية 
فـــي هذه البلـــدان محاوال إيجـــاد آلية خاصة 

للتعامل مع الصحافيين الذين يعانون.
هذا التواصل يقودنـــا للحديث عن جدلية 
فكيـــف  المواطـــن،  والصحافـــي  الصحافـــي 
يتعامل االتحاد مع هذه المسألة، يقول باليغر 
إن ”الصحافـــي هو مواطـــن بالدرجة األولى، 
والمواطـــن الصحافـــي غير مقبول بالنســـبة 
إلى االتحاد الدولي للصحافيين. فبإمكانك أن 
تمتلـــك غيتارًا في بيتك ولكـــن لن تكون عازفًا 
ماهرًا. وفـــي ذات الوقت، بإمكانـــك أن تمتلك 
كاميـــرا حديثة ولكن هـــذا ال يعني أنك مصور 
محتـــرف. الصحافـــي يخضـــع لمعايير عامة 
يجـــب أن تتحقق“، مضيفـــًا أنك ”إما أن تكون 
صحافيـــًا أو ال تكـــون. فعندما تقـــوم بعملك 
المهنـــي وتبحث عـــن الحقيقـــة أو المعلومة 
ضمن إطار األعمدة التي تقوم عليها الصحافة 
بمفهومها العملي، فهذا يعني أنك صحافي“.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة يتمنى 
أنتوني باليغر األمين العـــام لالتحاد الدولي 
للصحافيين، لـــكل الصحافيين العرب الحرية 
التـــي تقوم على قول الحقيقـــة دون الخضوع 
ألّي معيـــار أبـــدًا، يقـــول ”أنتـــم لســـتم فقط 
صحافييـــن. أنتم مقاومون مقاتلـــون بالكلمة 
ونحـــن نتفهم تمامـــًا الظـــروف المحيطة بكم 

وندعمكم في مسعاكم“.

األمني العام لالتحاد الدولي للصحافيني في اليوم العاملي لحرية الصحافة

{العرب}: أنتوني باليغر لـ

نحن الصحافيين ال نملك أسلحة غير الكلمات
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{العرب}  أنتوني باليغر يقول لـ

إن هناك تحضيرا كبيرا يجري 

اآلن من قبل االتحاد الدولي 

للصحافيني للقيام بدورات 

عاملية سيتم تقديمها مجانا 

عبر شبكة اإلنترنت للصحافيني 

الذين يصعب الوصول إليهم في 

أماكن عديدة من العالم

التقارير الخاصة بالشرق 

األوسط صادمة منذ سنوات، 

فسوريا و العراق في صدارة 

الدول األسوأ بالنسبة إلى 

الصحافة، التضييق يشمل دوال 

أخرى ال تخرج من قائمة طويلة 

تمتد عبر قارات ثالث، فــ13 

باملئة فقط من سكان العالم 

ينعمون بصحافة حرة

عبداهللا مكسور



} لندن - تلتقيه رســـاما غير أن تلتقيه ناقدا. 
ارتباك الرســـام وقلقه ال يذكـــران بثقة الناقد 
وقـــوة حيلته. في احلالني فإن أســـعد عرابي 
يبـــدو متوترا ومشـــدودا ومنضبطـــا ودقيقا 
فـــي حركته كما في كلماته. وهو ما تعّلمه من 

الدرس األكادميي يوم درس الفلسفة.

من بردى إلى مدينة الزجاج

رسام على قدر كبير من الغنائية احلزينة. 
وناقـــد يبحث فـــي األصول الكالســـيكية عن 
أســـرار اجلمال احلـــي. لغتـــه التعبيرية في 
الرسم تكشـــف عن جرأة وحرية استثنائيتني 
االجتماعيـــة  املوضوعـــات  تنـــاول  فـــي 
والسياســـية بالرغـــم من أنه يحـــن بني حني 
وآخر إلى التجريد الـــذي يضفي على نزعته 
التعبيريـــة طابعـــا تأمليـــا هـــو أقـــرب إلى 
شـــطحات املتصوفة التي لـــم تقف بينه وبني 
االلتفـــات إلى ما هو عابـــر ويومي وزائل من 

وقائع.
لوحاتـــه مرويـــات دمشـــقية متـــزج قوة 

الصورة مبا يرافقها من همس عاشق.
هناك بالد تتشـــكل على ســـطوح لوحاته 
كما في ذاكرته هي ما تبّقى من حياة عاشـــها 
على عجل قبـــل أن ينفتح على العالم بثقافته 
الشاسعة لينظر من شباك شقته في ديفانس 
(الضاحية الباريســـية) إلـــى العالم باعتباره 

مدينة من زجاج.
ما أن يلقي املـــرء نظرة إلى لوحاته حتى 
يتأكـــد أنه ورث من احملترف الفني الســـوري 
ما لـــم يرثه إال القلة ممـــن تربوا في أحضان 
ذلك احملترف. صالبة فـــي البناء التصويري 

وشاعرية في التعبير احلر.
ما لم يختره أسعد عرابي أن يكون سوريا 

بالرغم من أصوله اللبنانية.
”مـــا الفرق؟“ سيتســـاءل البعـــض. الفرق 
يظهـــر حني يكون املـــرء فنانا. أمـــا أن يكون 
ذلـــك املرء أســـعد عرابي فإن شـــبهة التخلي 
ســـتالحقه. فاحملترف الفني اللبناني ال ميّت 
بصلة إلى احملترف الســـوري. هما محترفان 

مختلفا املزاج واألفكار والرؤى واألساليب.
كان عرابي مخلصا ملا تعّلمه في دمشق. ال 
على مستوى التقنية بل وأيضا على مستوى 
النظر إلى احلياة. تراه اليوم دمشــــقيا أكثر 
من أّي زمن مضــــى، بالرغم من تلك األربعني 

سنة الباريسية التي تفصله عن دمشق.

الفنان الذي هو آخر دائما

”كما يهر ب الناس مـــن وحدتهم، فقد ُقدر 
لي أن أهرب من املكان الذي أتعلق به. هذا هو 
شأني مع مدن الوجدان، دمشق وصيدا“ يقول 
أسعد عرابي الذي ولد في دمشق عام 1941 في 

عائلة لبنانية.
بالنســـبة إليه ليـــس هناك شـــيء مؤكد، 
حتى ســـنة والدته. غير أن ذكريـــات طفولته 
الدمشـــقية تعود إلى ما قبل عـــام 1948 حني 
عاش فـــي كنف عائلة أمه التي تنتســـب إلى 
(البهلـــول) األخ الزاهد واملتصـــوف للخليفة 

العباسي هارون الرشيد.
في ســـن اخلامسة عشـــرة اكتشف الرسم 
الـــذي ســـّلمه إلـــى عالـــم ال يـــزال يتـــوارى 
مبقتنياته خلـــف حجب من ضباب. عام 1966 
أنهى دراسة الرسم في جامعة دمشق، ليتوزع 
وقتـــه بـــني التدريس فـــي اجلامعة نفســـها 
والتنقـــل بني صيدا وبيروت، حيث أتيحت له 
والقرب من  فرصة العرض في ”غاليري وان“ 

الشاعر يوسف اخلال.
عام 1976 سيشـــد الرحال إلى باريس في 
بعثة إلكمال دراســـته الفنية. ومنذ ذلك احلني 
وهـــو يقيم هنـــاك. بالرغم مـــن حصوله على 
شـــهادة الدكتوراه في علم اجلمال وفلســـفة 
الفن فإنه عمل قليال فـــي التدريس اجلامعي 
وأحيانا كان يتعاون مع مؤسســـات نشر وال 
يزال  ينشـــر مقاال أسبوعيا عن الفن، غير أنه 
في املقابل رســـم كثيرا. بـــل ميكنني اعتباره 
واحدا من أكثر الرســـامني العـــرب غزارة في 
اإلنتـــاج وتنوعـــا في األســـاليب. لقـــد فّضل 
عرابي أن يتفرغ للفن، بالرغم من صعوبة ذلك 

اخليار على املستوى املادي.
حـــرص الفنـــان بحكم دربته فـــي الكتابة 
ومتّكنه مـــن الدرس الفلســـفي علـــى توثيق 
خبرته فـــي الفن مـــن خالل كتاباتـــه، إن في 
الصحـــف أو فـــي مؤلفاته التي يقـــف كتابه 
”وجـــوه احلداثة فـــي اللوحـــة العربي“ الذي 

صدر  في الشارقة عام 1999.
يقول عرابي ”أســـعى جهدي ما استطعت 
أال أسلك طريقا كنت قد طرقته سابقا“ وهو ما 
يعني أن الفنان الذي عرفته في أوقات سابقة 
هو ليس الشـــخص نفســـه الذي التقيته آخر 
مرة في غربته الباريسية التي صارت وطنا.

مزاج نضر وجمال متشنج

غير مـــرة وقف عرابي أمـــام املوت وجها 
لوجـــه. وهو مـــا جعلـــه يتأمـــل جتربته في 
احليـــاة باعتبارهـــا مجموعـــة متالحقة من 
الوقائـــع التـــي ال تتكرر. ”أبتـــدأ اللوحة من 
حدث تشـــكيلي صدفوي عابر يقترح املرحلة 
الثانيـــة بالتداعي قبل أن أتوقف عند احملطة 
األبلغ احتداما“. وهو ما يعني أن الفنان يبدأ 
تأســـيس لوحته على قاعدة شكلية منضبطة 

التفكير فيه شكليا، تقـــع خارج مـــا ينوي 
ثم يأخذ كل شيء مجراه في اجتاه املوضوع 
الذي يشـــغل حيزا من خياله في مرحلة رسم 

تلك اللوحة.
املوضـــوع هو مـــا ال يتكرر لـــدى عرابي. 
فلكل مرحلـــة موضوعها، غير أن بنية لوحته 
تظـــل واحدة. وهي بنية تنتمـــي إلى املرحلة 
التي لم تفـــك فيها احلداثة عالقتها باألصول 
احلرفية للرســـم. ال يزال هناك الشيء الكثير 
من بول سيزان في لوحات عرابي، على األقل 
على مستوى البناء الرصني واحملكم، بالرغم 
من أن خبرة الفنان باملوت جعلته يقبل بشيء 

من التشظي الذي ال يقع خارج سيطرته.
وألن عرابي يـــرى لوحته من موقعني، من 
داخل الرســـم ومن خارجـــه، فإن حرصه على 
متانة البناء الشـــكلي ال يتعـــارض كثيرا مع 
رغبتـــه في الهـــروب من قواعد الرســـم. وهو 
مـــا منح أعماله قوة تعبيريـــة صادمة. أليس 
ذلك كفيال بتفسير قدرة رسومه على أن تبقي 
جمالياتها نضرة في تأثيرها، متشـــنجة في 

انفعالها؟

تأملته وهـــو يقف أمام أبطالـــه النازحني 
في آخر سلســـلة من أعمالـــه مثل طفل ال ميلك 
أجوبـــة على األســـئلة التي تتدفـــق من عينيه 
مبتلة بالدموع. شعرت أنه يفتح طريقا جديدة  
للوحتـــه بعـــد أن لـــوح ألولئـــك الهاربني من 
اجلحيم السوري بيده. لم تخدش احلرب مرآة 
شـــغفه املطلق باحلياة. لقد تعلم من املوت أن 

يكون أقوى مما يتوقع.

كائنات قادمة من وقائع منسية

في أقصـــى جتريدياته صفاء يظل أســـعد 
عرابي ممسكا بخيط رفيع يقود إلى اإلنسان. 
وفي املقابل فإن رســـومه التشخيصية تغّص 
باملســـاحات التجريدية التي يختبر الرســـام 
مـــن خاللها ســـبل معاجلتـــه ملوضوعاته. في 
احلالـــني ينتقل عرابي بخفة واسترســـال كما 
لو أنه يفعل الشـــيء نفسه. فالفنان الذي يجد 
حريـــة في أن ميد يده إلـــى إرث الفن احلديث 
كلـــه باعتبـــاره إرثـــه الشـــخصي، وهو محق 
فـــي ذلك ال يجد أن املســـافة التـــي تفصل بني 

التجريد والتشـــخيص ممكنة النظر. فعرابي 
بكل ما تنطوي عليـــه صوره من متعة بصرية 
ليس رســـام معان، بالرغـــم من أنه يجازف في 
الكثيـــر من صوره في القبـــض على العالقات 
اإلنسانية من جهة ما تشّكله من أبنية جاهزة، 

ميكن اتخاذها أساسا لبناء الصورة.
وألن عرابي يســـتلهم في ما يرســـم وقائع 
حية، قد يكون جـــزء منها متخيال، بالرغم من 
أن ذلـــك اجلزء كان قد التحق بالذاكرة واندس 
بني ثناياها، فإنه يحرص على أن يســـتحضر 
انفعاله وتوتره حلظة الرسم كما يفعل الرسام 
االنطباعـــي وهو يراقب التغّير الســـريع الذي 
يطـــرأ على املرئيـــات بتأثير مباشـــر من قوى 

الطبيعة.
قوة الرسم لدى هذا الفنان تكمن في تقلب 
مزاجـــه، فرمبا ال تكون حاضـــرة في ذهنه كل 
تلـــك االنقالبـــات قبل أن ميارس فعل الرســـم. 
بالنســـبة إلى عرابي فإن الرسم يفعل ما يشاء 

وليس على الرسام سوى أن يقتفي أثره.
مبصيرهـــا  املســـكونة  عرابـــي  كائنـــات 
تشـــبه رسامها الذي يســـعى إلى وصف تيهه 

الشخصي.

وجوه
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رسام وعارف بين التشخيص والتجريد

أسعد عرابي

التعبيري المسبوق بجمال متشنج

فاروق يوسف
لغة عرابي التعبيرية في 

الرسم تكشف عن جرأة 

وحرية استثنائيتني في تناول 

املوضوعات االجتماعية 

والسياسية بالرغم من أنه يحن 

بني حني وآخر إلى التجريد الذي 

يضفي على نزعته التعبيرية 

طابعا تأمليا هو أقرب إلى 

شطحات املتصوفة

كار والرؤى واألساليب.
صا ملا تعّلمه في دمشق. ال
يب و رؤ و ؤر

ية بل وأيضا على مستوى
دمشــــقيا أكثر تراه اليوم
ى، بالرغم من تلك األربعني

تفصله عن دمشق. يي

آخر دائما

س مـــن وحدتهم، فقد ُقدر
ان الذي أتعلق به. هذا هو
يقول جدان، دمشق وصيدا“
1941 في 1ولد في دمشق عام

ليـــس هناك شـــيء مؤكد،
أن ذكريـــات طفولته غير
حني لى ما قبل عـــام 1948
ئلة أمه التي تنتســـب إلى
زاهد واملتصـــوف للخليفة

رشيد.
سة عشـــرة اكتشف الرسم
ى عالـــم ال يـــزال يتـــوارى
م ر ر

حجب من ضباب. عام 1966
في جامعة دمشق، ليتوزع
س فـــي اجلامعة نفســـها
 وبيروت، حيث أتيحت له
والقرب من ”غاليري وان“

ال.
ــد الرحال إلى باريس في
ته الفنية. ومنذ ذلك احلني
 بالرغم مـــن حصوله على
 في علم اجلمال وفلســـفة
ال فـــي التدريس اجلامعي
ن مع مؤسســـات نشر وال
سبوعيا عن الفن، غير أنه
ثيرا. بـــل ميكنني اعتباره
ســـامني العـــرب غزارة في
في األســـاليب. لقـــد فضل
ي ر ز رب ني

ن، بالرغم من صعوبة ذلك
املادي. ىى

بن بحكم دربته فـــي الكتابة ي رب م التجريد والتشـــخيص ممكنة النظر. فعرابيب

لغة عرابي التعبيرية في

الرسم تكشف عن جرأة

وحرية استثنائيتني في تناول 

املوضوعات االجتماعية 

والسياسية بالرغم من أنه يحن

بني حني وآخر إلى التجريد الذي

يضفي على نزعته التعبيرية 

طابعا تأمليا هو أقرب إلى

شطحات املتصوفة

الفنان والناقد في آن معا 

يستلهم في ما يرسم وقائع 

حية، قد يكون جزء منها متخيال، 

بالرغم من أن ذلك الجزء كان 

قد التحق بالذاكرة واندس 

بني ثناياها، إال أنه يحرص على 

أن يستحضر انفعاله وتوتره 

لحظة الرسم كما يفعل الرسام 

االنطباعي



} اليـــوم ممطـــر هنا. أخرجت بعـــض نباتات 
الداخـــل لتنتعش ولتكتشـــف بعضهـــا ما هو 
المطر. تزحلقت، وكان غيري لينكســـر (عظامي 

قاسية كرأسي).
نباتاتي كانت تبتسم.

***

ثمـــة عرف متـــوارث في أســـبانيا يقول إن 
القوى العاملة (الحّيـــة) في أّي ضيعة أو قرية 
هم الخوري والشـــرطي والعمدة والصيدالني 

ومعّلم المدرسة (وكأنما بقية الناس موتى).
فرانكو ألغى المعّلم من القائمة.

***

بعـــد نزوحهـــا، كّلما التقيت أّمي تســـألني 
باليبرودي ”شو صور عمرك؟“ أقول لها فتعّلق 
مندهشة ”يا شّحوري! صرت ختيور! (ختيار)“.

”ألنك صبية أنت!“.
فتضحك.

أحّب ضحكتها.

***

بعدما ُترجمت ”.. وبعض من أيام ُأخر“ إلى 
األســـبانية أخذت نسخة لوالدتي، التي ال تقرأ 

العربية.
عّلقـــت بعد قراءتها ”هل مـــن الضروري أن 

تعّلق غسيلنا الوسخ؟!“ فضحكت.

حدث أن أعارت النســـخة لمغتربة كانت في 
زيارة في يبرود. فعادت تلك بعد أيام وســـألت 
أمـــي ”ما رأيت لك ابًنا ُمقعـــدا“ (في الروايتين 
شـــخصية بالء الذي يعيش في صندوق، وهو 
رمز لعبء تتوارثه أجيال)، فانتفضت أّمي ”كّل 

أوالدي وال أحلى من هيك! ”.

***

ثرفانتـــس  رحيـــل  علـــى  عـــام  أربعمئـــة 
وشكسبير في اليوم ذاته.

اتفقا عـــن بعد ودون فيســـبوك على أنه ال 
جدوى.

***

لـــم يعجن أحـــد اللغة األســـبانية كما فعل 
فالييخو.

ال نســـتطيع القول بأن هناك لغات يبست، 
هناك من ال يجيد العجن.

***

صحيفـــة ”إيـــل بايـــس“ تعّد لشـــهر مايو 
إلصـــدار كتـــاب موســـيقي مرفـــق بنصـــوص 
لمســـاعدة النازحين السوريين عبر ”أطباء بال 
حدود“. طلبوا مشـــاركتي فقبلت. اليوم أجروا 

مقابلة هاتفية.
ذّكرتهم أن السوريين (الشعب) لم ينصبوا 

خياًما للنازحين من العراق ولبنان.

***

معلومة جديدة ال يعرفها سواي وهي:
بيتي فـــي المزرعة كان قريًبا من الســـفارة 

الســـوفييتية، وكان من المداومين على زيارتي 
المســـؤول عن وكالة تـــاس وضابط في جيش 
النظام (حســـين أبو دياب، من ضيعة سعدالله 
وّنوس، حصيـــن البحر- واســـطة التعارف-) 
الفرنســـي  المركـــز  فـــي  العامليـــن  وبعـــض 
جواســـيس)  بينهـــم   ) العربيـــة  للدراســـات 
وصداقـــات من الســـفارة الكوبية التي ســـبق 
لـــي أن عملت بها أواخر الســـتينات، والملحق 

العسكري السوفييتي..
عرض علّي األخير العمل لصالح الـ“كا جي 
بي! (المخابرات السوفييتية)، سألته ”لماذا؟“ 
فأجابني لحماية ســـوريا مـــن أعدائها. قلت له 
”نحميهـــا من موســـكو ونحـــن هنـــا؟ ”فأنهى 

الحديث.. فّكر بالموضوع“.
لـــم يطل بـــي الزمـــن ورحلت إلـــى مكمني 
هذا، لذا لم أســـتغرب أن تالحقنـــي وتراقبني 

المخابرات األسبانية لسنوات.. دون جدوى.
لـــم يفهم أحـــد منهم أنني مخبـــر لآلالم، ال 

أكثر.

***

حول السياسة غير الحكيمة:
معظم خسائر السوفييت في الحرب الثانية 

سببتها سياسة ستالين الرعناء والمجرمة.
قبل هجوم النازيين أعلمه بذلك من اليابان 
الجاسوس ريتشارد سورغ (أو زورغ) ووصلته 
المعلومة ذاتها من شـــبكة المقاومة الفرنسية 
”األركســـنرا الحمراء“ ولم يأبه.. فكانت كوارث 

كان يمكن تفاديها.
لكنـــه عّلـــق أوســـمة النصـــر الدامية على 

صدره.

***

الرئاسة األميركية تذّكرني باألفالم الهندية: 
بيـــن األغنية واألغنيـــة أغنيـــة. وعندهم: بين 

األحمق واألحمق أحمق.
يمكن استبدال الحماقة بالجريمة.

***

كانت معارضي الثالثة المتزامنة في دمشق 
لوزارة  ســـنة 96-97 تحت الرعاية ”اإلجبارية“ 

العّطار.
أذكر كيـــف قال لي طارق الشـــريف مرتبًكا 

”الدكتورة أمرت بأّال نشتري منك“.
يبـــدو أن األمـــر لم يصـــل للقائميـــن على 

المتحف فاقتنوا نحًتا نافًرا.

***

تعّلمـــت كثيـــًرا من أســـاتذة كبـــار، لكنني 
تعّلمت أكثر من بســـطاء الناس المسحوقين.. 

ومن آالمي، بالطبع.

***

(حماتيات)
هـــي مضربة عن الـــكالم منذ أيـــام. ابنتها 
والفتـــاة التـــي ترافقها صباًحـــا واألخّصائية 
التـــي تزورها صباًحا ومســـاًء حاولـــن كثيًرا 

اليوم دون جدوى.
قلت لها ”ســـآخذك لســـوق بيع الحماوات 

وأعرضك بالمّجان“ فنطقت! قالت ”بشع!“.

***

أحار عندما يسألونني ”من أنت؟“.
أطبيعّي هذا؟
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يوم ممطر ونباتات تبتسم

الثقافي

} تتميـــز الســـلطة الدكتاتوريـــة فـــي أّي 
بلـــد تحكمـــه باحتـــكار القوة العســـكرية 
واألمنية واإلدارية. وجميع الدكتاتوريين 
بال اســـتثناء أصحـــاب ســـلطة مطلقة، 
وينظرون إلـــى البالد والعباد على أنهم 

ملكية خاصة.
وأمـــا ما تبّقى من قـــول حول آليات 
استخدام القوة في حال السلم وفي حال 
تهديد السلطة فأمور معروفة في التاريخ.
ودراســـة ســـلوك عدد من الدكتاتوريين 
وهتلـــر  تونـــغ  وماتوتســـي  كســـتالين 
وموســـيليني وفرانكـــو وعبدالناصر تبين 
أنهم يتوافرون على أيديولوجيا شـــمولية 
يســـعون لتحقيقها وبعضهـــم يفكر خارج 
حدود الدولة التي يحكمها عبر كل أشـــكال 
القـــوة، وتســـير وراءهـــم فـــي لحظـــة من 
اللحظات قوى شـــعبية كبيـــرة وكبيرة 
جـــدًا أحيانًا، فالشـــيوعية تقف وراء 
ســـتالين، والنازيـــة تقـــف وراء 
وراء  تقـــف  والفاشـــية  هتلـــر، 
التحرر  وشـــعارات  موسيليني، 
والقوميـــة العربيـــة تقـــف وراء 

عبدالناصر.
هذا النمط من الدكتاتوريين يحتلون في 
وعـــي جمهور من النـــاس دور المخلصين، 

وشيئا فشيئا يتألهون.
كان األلمـــان حيـــن يطـــل هتلـــر عليهم  
يصرخون فـــي حالة جنون ويذرفون الدمع 
بطريقة هســـتيرية. وقالت لـــي يومًا بوابة 
المدينـــة الجامعية التي كنت أســـكن فيها 
في سان بطرسبورغ ”ماما شورى“: عندما 
جاءنـــا خبر موت ســـتالين أصبنا بصدمة 
هائلة والكل كان يتســـاءل ماذا سيحل ِبَنا 
بعد موت ستالين، لقد ركبنا القطارات دون 
أجر وهرعنا إلى موســـكو والدموع تنهمر 

من عيوننا.
ما إن كان يعلن المذياع بأن عبدالناصر 
حتى  ســـيلقي خطابًا في الســـاعة ”كـــذا“ 
تتكـــون حلقات االســـتماع وتتوقف الحياة 
العمليـــة، وحيـــن مـــات عبدالناصر أصاب 
الناس شـــعور هائـــل بالفقـــد، يومها بكت 
دمشق وذهب اآلالف إلى السفارة المصرية 

بحالة عفوية.
كان الدكتاتوريون بكل قسوتهم وقسوة 
أجهزتهـــم األمنيـــة التي تصل حـــد القتل 
ينظرون إلى البلدان من زاوية قوتها. فلقد 
ارتبطت الصناعة الســـوفييتية بســـتالين، 
وارتبـــط تقدم ألمانيا التقني بهتلر وارتبط 
تقدم مصر بعبدالناصر حيث حقق اإلصالح 
الزراعي وأّمم قناة الســـويس وأشاد السد 

العالي، وبنى مصانع الحديد والصلب.
ال شـــك بـــأن الدكتاتورييـــن يخّلفـــون 
وراءهم خرابًا مجتمعيًا وثقافيًا وإنسانيًا 
وبخاصـــة بعـــد موتهـــم  لكنهـــم كحالـــة 
تاريخية هم هكذا، فضـــًال عن ذلك، فجميع 
الطغـــاة  األيديولوجييـــن   الدكتاتورييـــن 
كاألســـماء التي ذكرتها، يزهدون بكل شيء 
إال الســـلطة السياسية، ولهذا فهم يموتون 
فقراء، ويتحدث العقـــل العامي عن زهدهم 

بنوع من المدح.
أذكر هؤالء الدكتاتوريين الذين مازالوا 
حاضرين في الوعـــي  على أنحاء مختلفة، 
وأنـــا أتأمل دكتاتوريينـــا الكاريكاتوريين، 
الذيـــن ال عصبيـــة أيديولوجيـــة شـــمولية 
عندهم، وال هم شاعرون بأهميتهم، وكل ما 
يفعلونه سرقة العباد والبالد، ويستدعون 
الطوائـــف،  كل  أوبـــاش  مـــن  المجرميـــن 
ويستقوون على شعوبهم  بجيوش غريبة، 
ويلقون بالقنابـــل على قرى البالد ومدنها. 

وحولهم مجموعة من المجرمين الُخّلص.
ال شك بأن كل دكتاتورية شر، ولكن هذا 
النمط مـــن الدكتاتوريين المســـخرة، ليس 
شـــرًا عاديًا، بل هو الوسخ التاريخي الذي 
ينشـــر وباء الشـــر المطلق  لتدمير الحياة 

كلها.

دكتاتوريون لكن 

كاريكاتوريون

قالت لي يومًا بوابة املدينة 

الجامعية التي كنت أسكن 

فيها في سان بطرسبورغ {ماما 

شورى}: عندما جاءنا خبر موت 

ستالني أصبنا بصدمة هائلة 

والكل كان يتساءل ماذا سيحل 

بنا بعد موت ستالني

} كم هو دافئ هذا الحضن المســـمى كتابة؛ كم 
هـــو معطاء ودود، أبّي وشـــامخ، يمنحنا وطنا 
حرا، يمنحنا وهج اللحظة، البهجة، وال ينتظر 
مقابال أو هبات ســـلطانية، اللهم صدقا وكلمة 

”تخرج من القلب وتقع في القلب“ (الجاحظ).
يحتوينـــا هـــذا الحضـــن، يلملم شـــغفنا، 
جنوننا، فوضانا، مزاجيتنا، ينســـج كينونتنا 
الحقيقيـــة، يجعلنا نخوض من جديد في ”لعبة 
الوجود“، يســـترق الســـمع لرنين الالشـــعور 
ولوشوشـــات وذبذبات وعطور وأحالم تنسرب 
مـــن بيـــن شـــقوق الزمـــن، يمنحنا الســـكينة، 
يجعلني في ســـفر دائم خارج مدارات الشـــائع 

والملموس والعياني.
باذخة هاته اإلمبراطورية المسماة ”كتابة“، 
منحتننـــا وطنا حرا نمارس فيـــه بوحنا بعيدا 
عـــن أجهـــزة التنصت وعيـــون الرقابـــة، دون 
اســـتجوابنا أو السؤال عن هويتنا، أو جنسنا 
أو مدارســـنا أو تياراتنـــا، احتوتنـــا وكل مـــا 
تعرفـــه عّنا أننا قدمنا من زمن الصمت والعزلة 
حســـب  و“العزلـــة تعنـــي المـــوت أو الكتابة“ 
مارغريـــت ديوراس،  وما نبحـــث عنه رحم ثان 
بالمعنـــى الفرويدي للكلمة، لنعيد فيه تشـــكيل 
ذواتنـــا وتفكيرنا ومخيلتنا، نبحث عن جســـد 
آخر ألحالمنا وهواجســـنا ومعاناتنا غير هذا 
الجســـد المنمط الـــذي صنعه لنـــا اآلخر، وما 
ننـــوي القيام به هـــو قهر هذا العالـــم وغزوه، 
طبعا ليـــس بالقنابـــل البشـــرية وال بالغازات 
المســـيلة للدموع، لكن بسالح الخيال واإلبداع 

والجمال..
فما تطمح إليه المـــرأة العربية الكاتبة هو 
كتابة متميزة مختلفة بعيدة عن كل تنقيص أو 
تحقيـــر أو تهجين مقابل اآلخـــر الرجل، بعيدا 
عـــن كل تصنيـــف أو تجزيء ”فالعقـــل العظيم 
ال يحمـــل نوعا، فإذا تم هـــذا االنصهار النوعي 
يغـــدو العقل في ذروة خصوبته ويشـــحذ كافة 
طاقاتـــه“ (كوليـــدرج)؛ كتابة تحمـــل مالمح من 
أنوثتهـــا ووهج وتوقد روحهـــا وجذوة فكرها، 
وحيـــن ينجلـــي لكـــم بعض مـــن هـــذا التفّوق 
احذروا أن تســـحبوا من تحت أقدامها سجادة 
األنوثة ودســـها في صف الرجال، أو الزعم بأن 
في كواليســـها رجال يملي وينقح (قضية سنية 

صالح وزوجها محمد الماغوط…).
تكتب المـــرأة وتحلـــم بأن ترفـــع عقيرتها 
بالشـــكوى في فضاءات مكشوفة وفي واضحة 
النهار، وأن تســـتلهم حبيبا فعليـــا أمام المأل، 

دون إشـــهار ســـيف االتهام على رقبتها بتهمة 
ممارسة غواية الكتابة في وضح النهار، ودون 
التعـــرض لغـــزو التتـــار، وإن حـــدث ووجدتم 
حبيبا مندّســـا في فـــراش الخطيئة فالمســـوا 
لهـــا العذر مثل رفيقها الرجـــل واعتبروه رمزا، 
إيحـــاء لوطن مفقود، أو ما شـــئتم، أو فاتركوه 
وشـــأنه. وال تحاكموا أقالمـــا، فقط ألنها فّكرت 
يوما بأن تتسّلل خلسة إلى تلك األقبية المظلمة 
للمجتمع، تكسر األقفال، وتفرج عن حقيقة مرة 
تجلس هناك في عتمتها، مذعورة، يائسة (ليلى 
العثمان ونوال الســـعداوي)، ليتّم إدراج أدبها 

في خانة األدب المغضوب عليه.
ســـافروا في تشـــّعب نصوص جادة 

وأصغوا لنبضهـــا وال تصغوا فقط 
تقبع  وأسرار  وآهات  لتأّوهات 

بيـــن ثنايـــا الســـطور. وال 
تتلصصـــوا على نصوص 
بحثـــا عـــن الكاتبـــة في 
شـــخصياتها،  إحـــدى 
فقـــد تخطئ فراســـتكم، 
الضروري  مـــن  فليس 
أن تكـــون إحدى هذه 
هـــي  الشـــخصيات 

ففلوبيـــر  الكاتبـــة، 
قال ”مـــدام بوفاري 

هي أنـــا“، وقد يعود 
هذا المتلّقي أو الناقد 
خـــاوي  الفاحـــص 

الوفاض، فسفره هذا لم يشف 
فضوله، الشـــخصي طبعا ال النقـــدي، فلم يجد 
الكاتبة المرأة بين ثنايا هذه السطور، وال شأن 

له بالموضوع واللغة.
وقـــد تحّيـــر المـــرأة الكاتبة بعـــض هؤالء 
المتمرســـين علـــى نبش  المتلقيـــن ”النقـــاد“ 
األســـرار، فتكتب أحيانـــا بأنوثتهـــا الجمالية 
واالســـتعارية اللغوية، وأحيانا تكتب بفحولة 
قـــد يجمـــع الـــكل علـــى أنهـــا كتابـــة بشـــنب 
وعضـــو ذكـــوري، فجســـارة جـــورج صانـــد، 
ولظروف العصر الســـائدة آنـــذاك، كتبت كتابة 
ذكورية ”اتفـــق المالحظون على أن األســـلوب 
واالنطباعـــات كانـــت على درجة مـــن الفحولة 
مما ال يطرح مجاال للشـــك في أن صاحبها رجل 
(بياتريس ديدييه: ”الكتابة امرأة“). وقد يحدث 
أن ينشـــغل الرأي العام الذكوري بعمل إبداعي 
صـــدر حديثا لكاتبة شـــابة، وليس مـــن المهم 
البحـــث في موضوعه.. المهـــول أن هذا العمل 
تكتنفه صور جنسية جريئة، والكل ينتظر على 
أحّر من الجمر معرفة صاحبة هذه الجرأة غير 
المعهـــودة، من تكون؟ هل هذه الصور تعّبر عن 

تجاربها الشـــخصية؟ وهل هي جميلة؟ وشالل 
مـــن األســـئلة تتمحـــور كلها حول شـــخصية 

الكاتبة بعيدا عن أسئلة الكتابة.
صحيـــح أن هنـــاك كاتبـــات عربيات، 

الكاتبـــات  بالذكـــر بعـــض  وأخـــص 
الســـعوديات ممن أخـــذن يمتطين 

إلثـــارة  الجنـــس  صهـــوة 
ه  نتبـــا ال ا

إلـــى كتاباتهن فـــي مجتمع منغلق 
ومكبـــوت، وتقديم أدب رخيـــص تتهافت عليه 
دور النشـــر؛ أدب يميل إلى االبتذال والميوعة، 
قابـــع في قوقعة اإلغراء واالســـتفراغ الروحي، 
لكـــن في المقابـــل ثمة أقالم عرفـــت كيف تعلن 
عن جرأتهـــا وتميزها، بعيدا عن أّي ســـطحية 
وإســـفاف، تتجـــاوز تلـــك الصـــورة النمطيـــة 
االختزاليـــة للمـــرأة العربية ”فالمـــرأة ال تولد 
أنثى بالمعنـــى التداولي التنميطي للكلمة لكن 
المجتمع يجعلها كذلك“ (سيمون دي بوفوار).

أقالم جعلت من أعمالها اإلبداعية ناطحات 
سحاب تثقب غشاء أوزون هذا العالم المترهل 
البطريركي، وتحطم كل تلك الخيام التي تسكن 
عقـــل المجتمع العربـــي: غادة الســـمان، نوال 
الســـعداوي، ليلى العثمان وفاطمة المرنيسي، 
وغيرهـــن،..؛ أقـــالم جعلـــت الرجـــل الناقد أو 
المتلّقـــي يذعـــن لها بـــكل احتـــرام واعتراف، 
يعترف أمـــام المـــأل بجدارتهـــا وتميزها، وال 
يكتفي بالمـــرور مرور البخـــالء على نصوص 
عّله يجد ما يســـعفه في بنـــاء عبارة جميلة أو 
إطراء طريف يليق بجمال الكاتبة، بل يعاشـــر 
هذه النصوص معاشـــرة كاملة، ينصت بعمق 

لنبضهـــا، يكشـــف عـــن مقوماتهـــا 
الجماليـــة بـــكل جديـــة وموضوعية 
وحيادية. فتتكّســـر أحالم المـــرأة الكاتبة على 
عتبة هذا الواقع الثقافي الموبوء، وتتكّسر على 
عتبة بيتها كأّم وزوجة، تســـترق النظر خلسة 
وعن بعد لمكتبة زوجها بحسرة وألم، فنادرا ما 
تلج هذا الباب الســـحري، فقد تنازلت منذ زمن 
عـــن ”غرفتها الخاصة“، تلـــك التي ناضلت من 
أجلهـــا فرجينيا وولف ”إن النســـاء لكي يكتبن 
بحاجة إلى دخل مـــادي خاص بهّن وإلى غرفة 
مســـتقلة ينعزلن فيها للكتابة“، لتعود بسرعة 
إلـــى المطبخ خوفا من احتـــراق األكل وال أحد 
سيلمس لها العذر. كّلما حاولت اإلمساك بفكرة 
شاردة أو صورة شعرية جميلة، يجول بفكرها 
موعد العشـــاء وماذا ســـتطبخ لـــألوالد. عليها 
توزيع االبتســـامة على الضيوف حتى لو كانت 
منهكة كي تكون تلك المـــرأة المضيافة؛ عليها 
توفير الهدوء للزوج الكاتب، فالكتابة بالنسبة 
إليه أساسية لكن بالنسبة إليها ثانوية، لألسف 
ضاعـــت تلك الصـــورة التي ظلت طيلـــة اليوم 
ترّصصهـــا وتنّقحهـــا بمجرد تذّكرهـــا لموعد 
اجتماع في مدرسة ابنتها، فوضى في البيت ال 
أحد سيلمس لها العذر إن تركتها كما هي، لكن 

هل هناك من يشعر بفوضاها الداخلية؟

الغرفة السرية

أصوات المرأة الكاتبة

أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين

رسحان
ط: ساي 

* تخطي

عاصم الباشا
نحات وكاتب من سوريا

إكرام عبدي
شاعرة وكاتبة من المغرب

تتميـــز {
بلـــد تحك
واألمنية
بال اسـ
وينظرو
ملكية
وأم
ي

استخد
تهديد الس
ودراس
كســـتالين
وموســـيل
أنهم يتوا
يســـعون
حدود الدو
القـــوة، و
اللحظا
جـــ

هذا الن
وعـــي جم
فش وشيئا

دكتات

كاريك

االتهام على رقبتها بتهمة
بة في وضح النهار، ودون
تتـــار، وإن حـــدث ووجدتم
ـــراش الخطيئة فالمســـوا
ها الرجـــل واعتبروه رمزا،
، أو ما شـــئتم، أو فاتركوه
وا أقالمـــا، فقط ألنها فّكرت

م

سة إلى تلك األقبية المظلمة
ر و

فال، وتفرج عن حقيقة مرة
متها، مذعورة، يائسة (ليلى
ـعداوي)، ليتّم إدراج أدبها 

ضوب عليه.
ـــّعب نصوص جادة 

وال تصغوا فقط 
تقبع  سرار 

وال  طور.
صوص
ة في
تها، 
تكم، 
ري 
ه
ي

د
قد 
ي

يشف لم ا

تجاربها الشـــخصية؟ وهل هي جميلة؟ وشالل 
مـــن األســـئلة تتمحـــور كلها حول شـــخصية 

الكاتبة بعيدا عن أسئلة الكتابة.
صحيـــح أن هنـــاك كاتبـــات عربيات،

الكاتبـــات  بالذكـــر بعـــض  وأخـــص 
الســـعوديات ممن أخـــذن يمتطين 

إلثـــارة الجنـــس  صهـــوة 
ه نتبـــا ال ا

إلـــى كتاباتهن فـــي مجتمع منغلق 
عليه تتهافت ص رخي أدب وتقديم وت، ومكب

لنبضهـــا، يكشـــف عـــن مقوماتهـــا
الجماليـــة بـــكل جديـــة وموضوعية
وحيادية. فتتكّســـر أحالم المـــرأة الكاتبة على
على وتتكّسر الموبوء، الثقاف الواقع هذا عتبة

رسحان
ط: ساي 

* تخطي
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ثورات أم حركات اجتماعية

ــــــد: يحــــــاول الغــــــرب قــــــراءة الثورات  ] الجدي
العربية، وهناك ثقة لدى الكثير من الباحثين العرب 
بالدراســــــات الغربية فيأخــــــذون مقوالتهم ويبدأون 
ــــــى واقعنا بغض النظــــــر عن كونها  بتصديرهــــــا عل
ــــــة حصلت في بالد  ــــــق أم ال، فالثورات العربي تنطب
عربية وشــــــهد عليها العرب، ولكن مع ذلك نجد من 
يقول إن الثورات العربية بحســــــب دراســــــات غربية 
ــــــة، ما رأيك بموضعة الثورات  هي حركات اجتماعي
ــــــة داخل إطــــــار الحــــــركات االجتماعية وأن  العربي

مقّومها األساسي مقّوم عاطفي وهو الثأر؟

[ فـــواز طرابلســـي: صدرت فــــي البلدان 
الغربيــــة قراءات متباينة للثــــورات العربية، 
واألهــــم أن معظمها جــــرى تبّنيه محليا على 

نطاق واسع.
إذا كانــــت شــــعارات المالييــــن من الذين 
اجتاحوا الشــــوارع والســــاحات ذات داللة، 
طالمــــا أنها تــــرددت من البحــــر األحمر إلى 
األطلســــي ومن تونس والقاهرة إلى الشمال 
الســــوري، فإنهــــا تقــــّدم لنا تعريفــــا للثورة 
وأهدافها والمشــــكالت واألزمــــات التي تريد 
التعبير عنها ال يحتاج إلى كثير من التنظير.

«الشــــعب يريد إســــقاط النظام» يستعيد 
فكرتيــــن محورّيتيــــن تعــــودان إلــــى حقبــــة 
التحــــرر الوطنــــي وإلــــى الفكــــر الجمهوري 
الديمقراطي في آن معا: الشــــعب (حّل محله 
المجتمع المدني) واإلرادة الشعبية بما هي 
مصدر الســــلطة، وهي جوهــــر الديمقراطية، 
دون أن تكون مفردة أثيــــرة لدى الليبراليين 
ودعــــاة التعددية والتنوع. وإســــقاط النظام 
(والتمييز واضــــح بين نظام ودولة) بما فيه 
من فعل إرغامي. إلى ذلك كانت هتافات «عمل، 
حريــــة، عدالــــة اجتماعية، كرامة إنســــانية» 
بمثابة برنامج أهداف هو نفســــه تشخيص 
ألسباب الثورة: البطالة االستبداد، الفوارق 
المناطقيــــة والطبقيــــة، امتهــــان األفراد في 

قيمتهم اإلنسانية.
طغــــت تســــمية «الربيــــع العربــــي» التي 
أطلقتها الصحافة الغربية على كل المسّميات 
واألفــــدح أن تصوير الثــــورة على أنها حدث 
«طبيعي» حّولهــــا الى حدث دوري تكراري ال 
يحمل أّي مفاجأة وكأنه ال يتطّلب البحث في 
أســــبابه أو مســــاراته أو مآالته. وإنه لمعّبر 
جدًا أن يجري اختيار شعارين من الشعارات 
األربعة الرئيسة هما «حرية وكرامة» وسرعان 
ما جرى تجيير كل هذه الشــــعارات إلى هدف 
أوحد: «االنتقال الديمقراطي». صارت الحرية 
تعــــادل االنتقال الديمقراطــــي. أما «الكرامة» 
فقد شــــاع استخدامها وسهل القبول بها بما 
توحي به داخليا من «شــــيمة» أو قيمة يجري 

بواســــطتها توطين الثورات عربيًا ، محليًا، 
وتلقى صدى استشراقيًا إيجابيا في الدوائر 

الغربية.
عن «الحركات االجتماعية» نموذجًا نظريًا 
لفهم الثــــورات العربية يجب القول إنها  في 
األصــــل منتوج سوســــيولوجي فــــي الغرب 
الصناعــــي بعد الســــبعينات، شــــديد التأثر 
بانتفاضات ربيع 1968 الفرنسية والعالمية، 
أريد منه تعديل أحاديــــة الجانب في اعتبار 
الطبقــــة العاملــــة الطبقة الوحيــــدة المؤّهلة 
للثورة والتغيير، واإلشارة إلى وجود تركيٍب 
من القــــوى المجتمعية والعمرية قابلة للعب 
هــــذا الّدور. علــــى أن الحــــركات االجتماعية 
عادة ما تقتصر أدوارها كحركات احتجاجية 
أو مطلبيــــة أو إصالحية، ونــــادرا ما تتطّرق 
للتغييــــرات البنيويــــة أو الجذرية أو تطرح 
مسألة الســــلطة إضافة إلى طابعها السلمي 
الغالب. بهذا المعنى يصعب اعتبار الثورات 

«حركات اجتماعية».
ال زلت ال أفهم تمامًا ما المقصود بفقدان 
الكرامــــة واســــتعادتها في مجتمــــع حديث. 
اللهم إال إذا كان المقصــــود تعيين أصالتها 
برّدها إلى الشــــيمة التقليدية العربية إياها 
ففي األمر استشــــراقية مبتذلــــة. أما إذا كان 
المقصــــود اختــــزال الكرامة بامتهــــان الفرد 
في قيمته كإنســــان – فيصبح السؤال: أليس 
الفقــــر والقمــــع والبطالة والتمييــــز الطبقي 
منوعات  والمناطقــــي واإلثني والمذهبــــي – 
من االنتقــــاص من كرامة البشــــر؟ في إحدى 
النــــدوات عــــن الثــــورات، المنعقــــدة مؤخرًا 
ببيروت، ســــمعت أحد كبــــار موظفي إحدى 
المؤسســــات التنمويــــة وهو يعــــّرف الثورة 
الســــورية علــــى أنها ثورة كرامة، مســــتثنيًا 
سائر التفسيرات، ليعلن أن الشعب السوري 
كان راضيــــًا بحكــــم بشــــار األســــد لــــوال أنه 
كان يحتــــاج إلــــى الكرامة. والرجل ســــورّي 
بالمناســــبة. وينتمــــي إلــــى هــــذا الفصيــــل 
التحليلــــي المجابهــــة بين الخبــــز والكرامة 
بإنكار أن الثورة في ســــوريا هــــي ثورة من 
أجل الخبز – أي القضايا المعيشــــية – وهي 

فقط من أجل الحرية والكرامة.
هكذا خصمت من شعارات الثورات رموز 
العمل والعدالــــة االجتماعية وجرى االكتفاء 
برمزْي: الحرية والكرامــــة.  وإنه لمعّبر جدًا 
أن من تمســــك بشــــعاري الحريــــة والكرامة 
هي قــــوى محافظة حتى ال أقول يمينية ممن 
أراد احتــــواء الثــــورات وإفراغهــــا مّما فيها 
من مطالــــب وحقوق. عندما انتفض ســــكان 
األريــــاف واألطراف والعاطلون في القصرين 
خالل فبراير 2016 تحت شــــعاري «التشغيل 
والتنميــــة» لــــم يجد القائد السبســــي رئيس 
الجمهورية التونســــية، وأحــــد أركان الردة 

ضد الثــــورة التونســــية، أكثر مــــن أن يذّكر 
المنتفضين بأن الثورة قامت من أجل الحرية 

والكرامة.
وثمة محاوالت تطبيق لمقولة «الحركات 
االجتماعيــــة الجديدة» علــــى الحالة العربية 
والجديــــد هنا هو قراءة الحركات الشــــعبية 
االحتجاجيــــة من خالل المشــــاعر التي تعّبر 
عنهــــا أو تســــودها. فبعــــد «الكرامــــة» لديك 
«العيــــب»، الذي اكتشــــف المستشــــرق فؤاد 
عجمي أن الشــــعوب العربية قد تحررت منه 
بعــــد أن كان العقبــــة الجوهريــــة التاريخية 
أمــــام االنتقــــال الديمقراطي، ولديــــك الغزل 
على منوال «كسر الخوف» ناهيك عن تفسير 
للثــــورات يرّدها إلــــى الكبت الجنســــي لدى 
شــــباب عربي مســــلم مكّبل بتحريمات الدين 
والعــــادات والتقاليــــد، وصاحــــب التفســــير 
المستشرق برنارد لويس، مستشار الرئيس 
بــــوش األب واالبــــن وأبــــرز دعــــاة احتــــالل 
العــــراق. وها هو شــــعور «الثأر» يجري على 
المنــــوال ذاته مــــن االستشــــراق المضروب 
بالثقافويــــة البعد حداثية، يدلــــو بدلوه في 
تحرير الثــــورات من المصالــــح والتطلعات 

والحقوق.

ثورات وردات مضادة

] الجديد: هل تتفق في رأيك مع عزمي بشارة 
في كتابه الصادر عام 2014: ”ســــــورية: درب اآلالم 
ــــــورات العربية تمر في مرحلة  نحــــــو الحرية“ بأن الث
ــــــه الثورات  ــــــرى وتصف ما تمر ب ــــــة؟ كيف ت انتقالي

العربية، ال سيما الثورة السورية؟

[ فواز طرابلســـي: مرحلة انتقالية، نعم. 
إذا شــــخصنا معالــــم االنتقال مــــن أين إلى 
أيــــن. لنتفاهم أوال على أننــــا بصدد ثورات. 
أي انفجارات شــــعبية، على عفويتها، تجهر 
بنّيتها إســــقاط الســــلطات القائمة، وإحالل 
ســــلطات بديلة محلها، بقصــــد تغيير الدولة 
والمجتمــــع تغييــــرًا جذريًا بقــــوة الماليين 
مــــن أبناء الشــــعب، من الشــــباب خصوصًا. 
لم تكتف تلــــك الجماهير بهذا وإّنما جاهرت 
بأهــــداف جذرية تنــــّم عن مشــــكالت جذرية. 
فشــــعارات عمل-حرية-عدالــــة اجتماعيــــة-

كرامــــة إنســــانية، التي ترددت مــــن المحيط 
إلــــى الخليــــج ومــــن اليمــــن إلــــى ســــوريا، 
أعلنت أيضا أســــباب االنفجــــارات: البطالة، 
االستبداد والقمع، نمو الفوارق االجتماعية 
وحقوقهم.  باألفراد  واالستهتار  والمناطقية، 
أما انتقال هذه الحركات من طابعها السلمي 
إلى العنف فمرهوٌن بطريقة استجابة أو عدم 

استجابة النظام القائم لمطالبها.
علــــى  المبكــــر  األميركــــي  التدخــــل  كان 

نمــــط واحد، تّم باســــم الهدوء واالســــتقرار 
وأمن األنظمــــة والحــــدود (خصوصا حدود 
إســــرائيل)، ومؤداه التضحية بالرئيس عند 
الضــــرورة إلنقاذ النظــــام، (ومعّبــــر جدا أن 
يكون هــــذا اإلجراء هو ما يأخــــذه فالديمير 
بوتيــــن على أوباما!). أمكــــن تطبيق ذلك في 
أربــــع حــــاالت: ليبيا، اليمن، مصــــر، تونس: 
بالقتل في ليبيــــا وبالتنحي في حال مبارك، 
المختلف مع الجيش على موضوع التوريث، 
وبن علي، الذي تخّلت عنه القوات المسلحة 
وقســــم كبير من حزبه، وعلي عبدالله صالح 
الذي قضــــت المبادرة الخليجيــــة في اليمن 
منحــــه الحصانة لقــــاء تخّليه عن الرئاســــة 
وتســــليمها إلى نائبه. وجــــرى دعم اإلخوان 
المســــلمين لالرتقــــاء إلى ســــّدة الحكم، على 
اعتبارهــــم «اإلســــالم المعتــــدل»، فــــي نظرة 
للمنطقــــة كانــــت وال تــــزال مرتهنــــة ألولوية 
«الحــــرب الكونيــــة ضد اإلرهــــاب». في مصر 
وتونــــس، توّلى فرعــــا اإلخوان المســــلمين 
الحكــــم بعد الفــــوز فــــي انتخابــــات نيابية 
ورئاســــية. وفي اليمن، حيث انشق الجيش، 
علــــى موضــــوع التوريث، فجــــرى دعم حزب 
اإلصــــالح اليمني، التحالف بين زعماء قبيلة 
حاشــــد مع اإلخوان المسلمين، للوصول إلى 
الواجهة. في المعارضة السورية، ألقي الثقل 
وراء قيــــادة «المجلس الوطني» التي شــــّكل 

اإلخوان المسلمون أبرز قواه.
بدل عمومية االنتقــــال، األحرى القول إن 
الثــــورات اســــتولدت رّدات مضــــادة للثورة، 
أو ثــــورات مضادة، حســــب التعبير الدارج. 
وهذه لها أشــــكال مختلفة، ناعمة نسبيًا في 
مصر، حيث االنهيار الســــريع لحكم اإلخوان 
تحــــت الضغط الشــــعبي فصــــادره الجيش 
الذي أمســــك بالســــلطة ســــاعيًا إلى تجديد 
الحكم الفردي. في تونــــس نجحت النقابات 
المهنيــــة وجمعيــــة حقوق اإلنســــان في عقد 
وانتخابات  دســــتورًا جديدًا  تسوية أنتجت 

رئاســــية ونيابية ما لبثت أن جاءت بتساكن 
بين قســــم من النظام القديم وحركة النهضة 
اإلسالمية. ولكن ما لبثت سياسات التحالف 
النيوليبرالية وإهمــــال المطالب االجتماعية 
والمعيشــــية للتونسيين أن أدى إلى انطالق 
حــــركات االحتجــــاج في منتصــــف يناير في 
منطقة القصرين فحشــــدت شــــبانا عاطلين 
عــــن العمل وجماهيــــر ريفية مهمشــــة أدت 
إلــــى اشــــتباكات مع قــــوى األمــــن. وتوالت 
حركات االحتجــــاج والتضامن في أكثر من 
16 والية تونسية بما فيها المدن الساحلية 
والعاصمة تتحرك تحت شــــعاري «التشغيل 

والتنمية»..
ما ســــبق قولــــه يعنــــي أن االنتفاضات 
كانــــت في األصل متعددة المكونات والقوى 
يتنازعها تيــــاران على األقــــل: تيار حداثي 
يريد تغيير األنظمــــة وتطوير الدولة ذاتها، 
باتجــــاه دولة ديمقراطية ذات توجه إنمائي 
اجتماعــــي، وتيــــار يرى في الســــيطرة على 
السلطة وسيلة لتحويل طبيعة الدولة ذاتها 
إلى دولة إســــالمية بتطبيق الشريعة. هناك 
أنــــواع من الثــــورات المضــــادة أو من قوى 
الــــرّدة، فنجد فــــي منوعات دفــــاع األنظمة 

فواز   طرابلسي وحديث في الفكر والعاصفة
من البحر األحمر إلى المحيط األطلسي ومن تونس إلى الشمال السوري

على اليسار أن ينافس اإلسالميين في الشوارع
التيار القومي ساند أنظمة االستبداد

رأيفكر

عــــن بقائها تجديد العصب الزيدي للســــلطة 
بواســــطة انقالب الحركة الحوثية المسلحة 
في اليمن، واحتاللهــــا العاصمة واندفاعتها 
للســــيطرة العســــكرية علــــى البلــــد كلــــه ما 
استدعى التدخل السعودي الخليجي ووقوع 
أفقر بلد عربي في هذا المزيج المأســــوي من 
حرب أهليــــة وتدخل خارجــــي. وهناك دفاع 
نظام عن نفسه على طريقة البحرين، مدعوما 
وبتواطؤ  الســــعودي  العســــكري  بالتدخــــل 
وإهمــــال كبيرين في المنطقــــة والعالم. ولقد 

أسهبت أعاله عن سوريا فلن أزيد.

اليسار والثورات

ــــــد: غياب الفكر اليســــــاري أحد التهم  ] الجدي
ــــــع العربي وأحد  ــــــورات الربي ــــــي توصــــــم بها ث الت
األسباب التي يتكهن بها المحللون لسيادة الديني 
على الساحات بدًال من الحزبي الثقافي والفكري، 
ــــــأ به وجهة  ــــــرى في االتهام والســــــبب المتنب هل ت
نظــــــر؟ وإن كان األمــــر كذلك لمــــاذا لم يتجنب 
لبنان الطائفيــــة والفئــــات الجهادية بالرغم 
من أن األحــــزاب اليســــارية المتنوعة تلعب 
دورًا رئيســــيًا فيه من مثل الحزب الشيوعي 

اللبناني ومنظمة العمل الشــــيوعي وغيرهم 
كثر.

[ فواز طرابلســـي: في الســــؤال سؤاالن، 
أبدأ باليسار والثورات.

عندما باشــــرنا بإصدار مجلــــة «بدايات» 
الفصليــــة الفكرية الثقافيــــة في مارس 2012، 
منبرًا يســــاريًا  يواكــــب الثــــورات العربية، 
كتبنــــا أن الثــــورات فرصة تاريخيــــة إلعادة 
بنــــاء اليســــار، ليوضــــح هويتــــه الفكريــــة، 
ويجــــدد تمثيله االجتماعــــي للفئات الكادحة 
والمهمشــــة فــــي المجتمع، ويعيــــد االعتبار 
لترابــــط قيمتي الحرية والمســــاواة، ويعمد 
إلــــى إعــــادة بنــــاء عتــــاده النظــــري ورؤيته 
وبرامجه ردًا علــــى تحديات عصر جديد هو 
عصر العولمــــة النيوليبراليــــة. ودعونا إلى 
يســــار يضمن اســــتقالله الفكري والسياسي 
ووسائل  استراتيجيات  ويبتكر  والتنظيمي، 
النضال وأشــــكاال تنظيميــــة أكثر مالءمة لما 

تحّول في الفكر والمجتمعات والسلطات.
عن الثورات، أول ما يجب قوله إن شباب 
وشابات اليســــار العربي كانوا سّباقين إلى 
النزول إلى الشــــوارع والساحات منذ األيام 

األولــــى لالنتفاضات. وتعّرضــــوا إلى جانب 
رفاقهــــم مــــن كافــــة التيــــارات واالتجاهات 
لالعتقال والقتل والزالوا يتعّرضون للتشريد 
واالضطهاد. وطبيعي أن ال تقتصر مشــــاركة 
اليســــاريين واليســــاريات على الشباب. لكن 
عنصر الشــــباب أســــهم في إعطــــاء الثورات 
زخمها وشــــعاراتها وأشكاال مبتكرة وخالقة 
في التنظيم والتضامن والتفاني واإلخالص.
على الصعيد السياســــي، وصل اليســــار 
إلى الثورات بما هو بقايا أحزاب وتنظيمات 
مثخن بعقود من القمع، والنزاع مع السلطات 
الحاكمة، قبل أن يتلّقى ضربة انهيار االتحاد 

السوفياتي وكتلته.
لم يكن أداء اليســــار الحزبي بمســــتوى 
التوقعــــات قياســــًا إلــــى جذريــــة العمليات 
الثوريــــة ذاتهــــا وال كان بمســــتوى تطلعات 
وآمال وحماس منتسبيه أو المتطلعين إليه 
من الشــــباب خصوصــــا. رأت بعض أحزاب 
اليســــار في الثــــورات مناســــبة للمشــــاركة 
في الســــلطة. وفي معظم الحــــاالت، ارتضى 
يساريون أن يختزلوا هويتهم بالعلمانية وأن 
يصّنفوا أنفســــهم طرفًا في ثنائية علماني/
إســــالمي، والتركيز على معارضة اإلســــالم 
السياســــي، حتــــى لــــو اضطرهــــم األمر إلى 
التحالف االنتخابي مع قــــوى النظام القديم 
أو االنحيــــاز له ضد االســــالميين.  واألفدح 
هــــو أن هــــذا االختــــزال للنفــــس بالَعلمانية 
أدى لالرتضاء بتغييب القضايا االجتماعية 
المتعلقــــة بالبطالة والفقر والتفاوت الطبقي 

والمناطقي وغيرها.
هنــــا أوّد القــــول إن مــــن أراد منافســــة 
حركات اإلسالم السياسي كان األحرى به أن 
ينافسها في الشارع وبين الناس وأن يسّدد 
ضرباته إلى نقاط ضعفهــــا الفعلية، أي إلى 
البطن الرخو لكل مشاريع اإلسالم السياسي 
الذي هو القضية االقتصادية االجتماعية، ال 
ألن تلك القوى مبدعة في السياســــة والثقافة 
ولكن ألنهــــا تكاد تكــــون مفلســــة اقتصاديًا 
واجتماعيــــا، اللهــــم إال إذا اعتبرنــــا تأتأتها 
النيوليبرالية وخدماتها الخيرية واإلحسان 
مشــــروعًا اقتصاديــــًا واجتماعيــــًا. وليــــس 
أدل على مــــا أقول من انهيــــار عهد اإلخوان 
المســــلمين في مصر أمــــام العجز عن التقّدم 
بــــأّي فكــــرة وأّي مشــــروع لمعالجــــة قضايا 
البلــــد المزمنــــة والمتفاقمــــة، ومثلــــه عجز 
حركة النهضة التونسية ما دفع إلى تصاعد 
الّدعوات في أوساطها لالعتراف بالفشل في 

تحّمل المسؤولية واالنسحاب من الحكم.
ثمة مشــــكلة أخرى ســــيطرت على معظم 
قوى اليسار عشية الثورات بعدما رفع الغطاء 
األيديولوجي الســــوفياتي عنه هي انشقاقه 
بيــــن تيارين:  تيار قومي ذو خطاب فج معاد 
للكولونياليــــة يغــــّرب المشــــكالت الداخلية 
تحت عنوان مطاردة «مشــــاريع» استعمارية 
ضد المنطقة (ليس أنها غير موجودة، بل ألن 
التشــــخيص والتعيين قاصران أيما قصور 
عن تبّين المرحلة الجديــــدة من االمبريالية) 
وهــــو تيــــار وقــــف فــــي معظمه إلــــى جانب 
أنظمة االستبداد بحجة أن الرجعية العربية 
والواليــــات المتحدة تناصبهــــا العداء (مثال 
موقف اليسار التونسي المؤيد لنظام البعث 
ودكتاتورية بشار األســــد الذي حظي بتأييد 
تيارين قديمين من تيارات اليسار السوري) 
الديمقراطيــــة  أن  يتوهــــم  ليبرالــــي  وتيــــار 
ســــوف تأتيه محّملة على أساطيل وطائرات 
ودبابات أميركا والحلف األطلســــي. األقلية 
هم من نجح في اللقاء خارج هذا االستقطاب.

اليســــار بحاجة إلى إعادة تأسيس يقوم 
علــــى تعاقــــد جديد بيــــن أفــــراده ومكوناته 
يحــــّل محّل التعاقدات القديمــــة التي تغّيرت 
معطياتهــــا إلــــى أبعد حد. هــــذا هو التحدي 
التاريخي الذي يواجهه. لســــت واثقا من أنه 
يمكــــن بناؤه بالحجارة القديمة. لكني أتمنى 
أن يعــــاد تأسيســــه على يد جيــــل جديد من 
اليساريات واليساريين، يواكب ما يولد اآلن 
من تنظيمات يسارية تنهض ضد االستبداد 
والنيوليبرالية في كافة أنحاء العالم، مزيجًا 
مــــن بقايا يســــار قديــــم، أمكنه العبــــور إلى 
الحاضر والتطلع للمستقبل، ومن جيل جديد 
من اليســــاريات واليساريين قادم من تجارب 
جديدة وأفكار جديدة ووســــائل عمل جديدة. 
والمشــــّجع أن مثل هذا اليسار قابل ألن يولد 
بســــرعة ويصل إلى كسب شــــعبية سريعة، 
في حال التقط القضايــــا المركزية التي تهّم 
األكثرية الشعبية، كما هو حال تنظيمات من 
مثل ســــيريزا اليونان وبوديموس أســــبانيا 
وجبهــــة اليســــار الموّحــــد فــــي البرتغــــال. 
ويجــــب القــــول إن ألوانــــًا مــــن الماركســــية 
الحّية المتجددة، بعد الســــوفياتية، تشــــكل 
مصدر االســــتلهام األساسي لتلك التنظيمات 

والتجارب سابقة الذكر.

} هذا حوار فكري شــــــامل وحار مع املفكر اللبناني فواز 
طرابلســــــي يثير فيه  إشــــــكاليات فكرية وسياسية وثقافية 
متعددة، ويفتح بابا آخر للنقاش في قضايا العرب الراهنة.  
مع احملور املتعلق بالثورات العربية يتداخل العام باخلاص 
والفكري بالروحي واألدبي باملعيش. يســــــتذكر طرابلسي 
تاريخه الشخصي بصفته نصيرًا ومشاركًا في احلركات 
االجتماعية للبالد العربية وثوراتها عبر مايزيد على نصف 

قرن.
وحني يشعر طرابلسي أن لغة احلوار قد أخذت منحًى 
فلسفيًا يهبط بها عن سابق حرٍص نحو لغة تعايش  احلدث 
اليومي، فيفتحمــــــع احملاِور نوافذ ليكشــــــف تفاصيل من 
ــــــق أحالمهم بالعدالة  ــــــاة   الناس وكفاحهم  ألجل حتقي حي

واملساواة.
يدرك املفكر أن مفاهيم البشر  في مطالبهم وحاجاتهم 
وطــــــرق تعبيرهم عنها ليســــــت مفاهيم جامدة نخرجها من 
علبة التغليفلتســــــتهلكها الشعوب. بل يدركها بعمِق إدراِك 
الشــــــعوِب ذاتهــــــا خلصوصية مجتمعاتهــــــا وجتاربها مع 
تبّنيها ملفاهيمها. ومن البدهي أن ال ينحاز فواز طرابلسي 
إلى أّي من األصوليات التي متأل املشــــــهد اليوم. فهو يقرأ 
بعمق عالئق وتشــــــعبات ومفارقاتخصوصيات املجتمعات 

ــــــى تنوعهــــــا، ويقاربها مع توجهــــــات كثير من  العربية عل
العلمانيني والدينيني واليساريني.

يؤمن طرابلسي بأن الكتابة ليست تنظيرًا عن بعد حلياة 
أو ثقافة شــــــعوب بل يجب أن تقترن باملعاينة واملعايشــــــة، 
ــــــاس ودوافعهم للفعل  ــــــه مّتصلة بأحالم الن لذا تأتيكتابات
السياسي. فال يســــــعى للتعريف بالواقع بل مبسببات ما 
آل إليه الواقع. احلــــــوار معهمدهش، ال يكتفي بالنظريات 
بل بكيفية املمارسة، ودوافع تشكل الرؤى واملفاهيم. ورمبا 
ســــــلوكه البحثي والكتابي ذاك هو ماعناه يومًا عندما رد 
على إحدى شــــــخصيات كتابه ”صورة الفتى باألحمر“: لم 

يكن لينني يكتب بالعربية، أما أنا فقررت التفرغ.
ينتقد طرابلســــــي حركات اليســــــار نقدًا بناء، ولكنه ال 
يغبنهــــــا حقها ، فيخبرنا عن إجنازاتها في اليمن والعراق 

وغيرها،  وما نالهامن مالحقات ومتاعب.
كتبه تتحدث عن حلظات تاريخية، وعن حيوات تنتقل عبر 
ــــــوم بعيد،  فتصّر هي  الزمن من خالل ســــــطور خطها في ي
أن يبقى هوقريبًا، وذلك بأن تتكرر أحداث تلك الســــــطور في 
أزمنة مختلفة، ففوبيا اإلرهاب من العربي أو املســــــلم والتي 
جتتاح العالم في عام2016 ليســــــت إال حلظة متكررة عاشها 
يومًا فواز طرابلسي لكونه عربيًا في مطار باريس عام 1986.

ــــــرة  يأتي من أرض  ما يكتبه طرابلســــــيفي أحيان كثي
التذكر، واحلــــــق في املعرفة، وضــــــرورة التوثيق والقراءة 
ــــــدّون احلروب األهلية والصراعات في  البحثية املتعمقة.في
املناطــــــق التي شــــــهدها،  ثم يخاف على الفــــــرح والثقافة 
الشــــــعبية أن ُتنســــــى وســــــط صخباملوت ، فيدّون الدبكة 
واألغنية وروائح الدباغة في مشغرة، فإذا باملنطقة العربية 
تتشكل تاريخًا من حرير وعنف ورغباتدائمة في نيل احلب 
والعدالة والســــــالم، وإذا بذاكراتنا تنسجها بساطًا ملونًا 
منقوشًا بكل ما سبق يحلم بالطيران يومًا وجتاوزالواقع.

ــــــة فواز  ــــــز على جترب رغــــــم أن احلــــــوار  أراد التركي
طرابلسي الفكرية، ورؤيته للعصف الفكري الراهن ومدى 
ــــــه للحظةالتاريخية التي متر بها املنطقة، إال أن أثر  مواكبت
ــــــي جتتاح  الثورات العربية طالت  العواصف والزوابع الت
احلوار، فدلف من أكثر منبّوابة باجتاه األراضي العربية، 
واحتفى بأحقية الشــــــباب بثوراتهم، وتعّرف خلفية مظالم 
هؤالء التي ُتِرَكت ِلُتدفَن مع ضحايااحلروب، في حني تبقى 
ر قراءة احلدث فقط مستســــــلمة  عيون بعض الباحثني تدوِّ

ألفكاٍر من مثل انتشار األسلمة واندثار اليسار.

* قلم التحرير

شعار {الشعب يريد} يستعيد حقبة الفكر الجمهوري

 إن   شباب   وشابات   اليسار   العربي  
 كانوا   سباقني   إلى   النزول   إلى  

 الشوارع   والساحات   منذ   األيام  
 األولى   لالنتفاضات .  وتعرضوا  

 إلى   جانب   رفاقهم   من   كافة  
 التيارات   واالتجاهات   لالعتقال  

 والقتل   والزالوا   يتعرضون  
 للتشريد   واالضهطاد

* أجرت   الحوار   في   بيروت: آراء عابد الجرماني

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

} مـــن النادر جدًا، كما يقول الناقد اإلنكليزي 
بيرسي لبوك، صاحب الكتاب الشهير ”صنعة 
الروايـــة“، أن تجـــد عمـــًال روائيـــًا حديثًا ال 
يســـتخدم فيه الروائي تقنية ”المشهد“، التي 
يغيـــب فيها الســـارد، أو يجـــري تحييده أو 
إخفاؤه وراء الشخصيات لتبدو في حواراتها 
كأنها تعّبر بتلقائية عن نفســـها على مســـرح 

األحداث تمامًا مثل المسرحية.
إن للمشـــاهد الدراميـــة فـــي الرواية دورا 
مهما في مســـَرحة األحداث، أو إضفاء منحى 
درامـــي عليهـــا، وفي الكشـــف عـــن الطبائع 
النفســـية واالجتماعية للشـــخصيات، ورصد 
خفاياها، وإظهار تمزقها. ولذلك يعّول عليها 
بعـــض الروائييـــن كثيرًا، ويســـتخدمها لبث 
الحركة والتلقائية في الســـرد، وكذلك لتقوية 
أثـــر الواقع فيـــه. وقد قام أحـــد النقاد العرب 
بإحصاء المشـــاهد في بعض روايات نجيب 
محفـــوظ، مثـــل ”القاهـــرة الجديـــدة“، فوجد 
فيها 33 مشـــهدًا حواريًا متنوعًا (حوار أفقي 
ورأســـي وواصف وحوار داخلي)، كما بلغت 
المشـــاهد الحوارية فـــي الثالثية مئة وأربعة 

وثمانين مشهدًا حواريًا متنوعًا.
لكن بعـــض الروائيين أفـــرط في تضخيم 
هـــذه التقنيـــة، ضمن محـــاوالت نزوعهم إلى 
األســـلوب غير المباشـــر، أو تفعيال لخاصية 
حضور الشـــخصيات واألصـــوات في النص، 
أو إخفاء المســـافة بينها وبيـــن الحبكة، إلى 
درجة ابتالع النص كله، أو تحويله إلى جنس 
هجين أطلق عليه مصطلح ”المسرواية“، كما 
في روايات توماس هاردي وفلوبير وجيمس 
جويـــس، علمًا أن هذا النمـــط الروائي، الذي 
عرفـــه األدب الغربي في نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، ظهر بســـبب عـــدم اســـتقرار التقاليد 

الروائية.
وقد درس العديد من النقاد تقنية المشهد 
في ســـياق تداخل األجنـــاس األدبية، وجرى 
التركيز فـــي هذا المبحث علـــى جانبين هما 
”الزمـــن“ و“وجهة النظر“، ذلـــك أن التعارض 
بين الثنائية الزمنيـــة (زمن الحكاية الخاص 

بالعالـــم التخّيلـــي، وزمـــن الســـرد المرتبط 
بعملية التلفظ) يّمحـــي حينما يجري الحدث 
فـــي لحظـــات وقوعـــه المحـــددة، الكثيفـــة، 
المشحونة، وينجم عنه تضخم نصّي تتحاور 
فيـــه الشـــخصيات وهـــي تتحرك، وتمشـــي، 
وتفكـــر، وتندهش، وتتأمل، علـــى العكس من 
التـــي ُيختـــزل فيها زمن  تقنيـــة ”الخالصة“ 
الســـرد أو يجري تســـريعه للقفـــز على زمن 
الحكايـــة. كما أن وجهات نظر الشـــخصيات 
ومنطوقاتها هـــي التي تبـــرز، حيث ال راوي 

عليم يتحكم بها أو يصوغها.
مـــن النصـــوص األدبيـــة العربيـــة، التي 
تداخلت فيها الصيغتان الدرامية والســـردية، 
يمكن أن نذكـــر، تمثيال ال حصرا ”بنك القلق“ 
لتوفيق الحكيم، ”ملف الحادثة �67 إلسماعيل 
لغائب  فهد إســـماعيل، ”ظالل على النافـــذة“ 
لنجيب محفوظ،  طعمة فرمان، ”أمام العرش“ 
لمؤنس الرّزاز. وقد  و“قبعتان ورجل واحـــد“ 
وّســـع األخير الصيغة الدرامية لتطال جســـد 
النـــص كامًال، باســـتثناء االســـتهالل، وكأنه 
أخـــذ بنصيحـــة هنـــري جيمـــس للروائيين: 
”مســـرحوا… مســـرحوا..“، بمعنـــى اكتبـــوا 
مشـــاهد، وتجاهل تحذير لوبوك من اإلسراف 
فـــي ذلك ألنه، حســـب تصوره، يخـــّل بالبناء 
الروائـــي ويضعفـــه. وقـــد أثار هـــذا النص 
أثناء صدوره إشـــكالية التجنيس مرًة أخرى، 
فعّده الرّزاز نفســـه روايًة، وقـــرأه أحد النقاد 
بوصفـــه ”مســـروايًة“، ونعته ناقـــدان آخران 
بأنه ”مســـرحيًة ذهنيًة“. وكان لي، في حينها، 
رأي مختلـــف خالصتـــه أن النـــص أقرب إلى 
شكل القصة القصيرة الممسرحة، أو ما يمكن 
االصطـــالح عليـــه بـ“القصرحيـــة“، منه إلى 
شكل الرواية أو ”المســـرواية“، استنادًا إلى 
مجموعة معايير ذكرتهـــا بالتفصيل، أبرزها 
طوله الذي ال يزيد عن 30 صفحة، وشخصياته 
التي تبدو ”مؤســـلبة“ وكأنها تتحاور وتفعل 
وفقًا لتقاليد مشابهة للحقيقة والمعقولية، ال 
لتقاليد الواقعية، وظهورها كأقنعة اجتماعية 
وتجليـــات رمزية تتحول إلـــى مجاز، أي أنها 
تصبـــح واقعة في خطاب مـــن صنع مجازها 
وهاجسها الخاص. وأخيرا تقديم األحداث ال 
بوصفها أحداثا محتملة الوقوع، بل بوصفها 

نتاجا لقوة الخطاب أو متطلباته.

} ضمن رؤيـــة التحول الوطنـــي 2030، التي 
أقّرهـــا مجلـــس الـــوزراء الســـعودي مؤخرًا 
أخـــذت الحالـــة الثقافيـــة حقها مـــن الرؤية 
االســـتراتيجية، وذلـــك عبر تصّور شـــمولي 
اشـــتمل علـــى تخصيـــص األراضـــي إلقامة 
المتاحف والمســـارح، وكذلك دعم الموهوبين 
مـــن الكّتـــاب والمخرجين والفنانيـــن. ويرى 
المتابعون للمشـــهد الثقافي الســـعودي بأن 
الفرص الثقافية المتوافرة حاليًا ال ترتقي إلى 
تطلعات المواطنين الذين كبر وعيهم بالعالم 
وثقافاتـــه، والمقيمين الذين أتـــوا من بيئات 

ثقافية مختلفة لها عمقها اإلنساني.
هـــذا المشـــروع الوطني الضخـــم وضع 
المثقفين الســـعوديين أمام مجموعة أســـئلة 
حول مدى جدية التطلعات الثقافية السعودية 
المســـتقبلية في مشروع التحّول الوطني، من 
مسرح، وســـينما، وموسيقى، ورقص، وفنون 
جســـدية تعبيرية. فهل هنالـــك تفاؤل من قبل 
المثقفين والمشتغلين في الثقافة بالمستقبل؟ 
وهل ســـتغيب حاكمية التيار الديني السلفي 
وآثـــاره على المنتج الثقافي في الســـعودية؟ 
وهل ســـينعكس ذلـــك علـــى ثقافـــة التعليم، 
فســـتحّيد المناهـــج الدينيـــة ذات المرجعية 
الوهابية، وســـتدخل بديًال لهـــا في المناهج 
الجديـــدة العلـــوم اإلنســـانية التـــي تحّفـــز 
علـــى التفكير وخلق األســـئلة، مثل الفلســـفة 
والمنطق المحّرمتين؟ وهل ســـتحّدث مناهج 
جديدة في تعليم الموســـيقى المحّرمة ضمن 

التعليم الرسمي العام؟
إنهـــا أســـئلة حقيقيـــة، ال يمكـــن اإلجابة 
عنهـــا إال بالتكّهن. فالنظـــر لمعطيات الواقع 
الحالية يقودنـــا إلى أن هنالك مواقف تقّدمت 
بهـــدف  بالداخـــل  السياســـية  اإلرادة  بهـــا 
تهيئة األرضية الســـتكمال المشروع الثقافي 
والتعليمي الوطني المستقبلي دون معّوقات 
من التيار الديني الســـلفي. لهذا واجهنا قبل 
فترة بســـيطة تحجيم هيئة األمر والنهي عن 
المنكر، وكذلـــك الضرب بيد من حديد من قبل 
الداخليـــة على األصوات الدينيـــة المعارضة 
لهذا التوجه دون أن تتنازل عن عمقها العربي 
واإلسالمي بسبب وجود الحرمين الشريفين.

لو اســـتمرت المملكـــة فـــي عملها ضمن 
الرؤية التنمويـــة الثقافيـــة المحافظة فنحن 
أمـــام معضلة تكـــرار الـــذات عبر إكســـابها 

مالبـــس جديدة دون تغييـــر حقيقي في عمق 
تجربتها، نحن بذلك سنكون قد قّدمنا واجهة 
ثقافيـــة براقة خلـــف بيوت للصفيـــح. فحين 
تذهـــب الرؤيـــة المســـتقبلية فـــي طموحهـــا 
الفتتـــاح أكبـــر متحف إســـالمي فـــي العالم، 
ومضاعفة المواقع األثرية في اليونسكو، وما 
إلى ذلك من المشـــروعات التـــي كان يحاربها 
التيار الديني طوال السنوات الماضية بشكل 
رســـمي، وذلك عبر تحريم زيارتها مثل مدائن 
صالح التي ســـمح بزيارتها مـــن وقت قصير 
جدًا، وبعـــض المقابـــر القديمة فـــي مناطق 
مختلفـــة من المملكة، والقالع الثماني األثرية 
الهامـــة، وقبر (أمنا حواء) الذي تم إغالقه عن 
طريق طمره باإلسمنت على إثر قرار من هيئة 
األمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر في عام 
1975، علـــى خلفية صالة بعـــض الحجاج في 
المقبرة أثناء موسم الحج لذلك العام. وكذلك 
تهديم أضرحـــة مقابر البقيع األثرية، وإغالق 
المساجد السبعة في المدينة المنّورة، وغيرها 
من المواقع التاريخية التي يعود بعضها لما 
قبل اإلسالم بمئات السنين. األمر الذي يدللنا 
على مدى ”شّح الخدمات الثقافية“ التي أشار 
لهـــا ولي ولي العهد الســـعودي األمير محمد 
بن ســـلمان. حيث يجب أن نتســـاءل معه عن 
أسباب هذا الشح، وعن كيفية معالجته ضمن 

الخطة االستراتيجية القادمة.
وعليه، ال بد من وضع قواعد قبل االنطالق 
فـــي االســـتراتيجية الثقافية القادمـــة، وذلك 
أوًال بكف األســـباب الدينية المعّوقة، وإطالق 
اليـــد الثقافيـــة، وأيضـــًا عبـــر دمـــج األندية 
األدبيـــة والجمعيـــات الثقافية ضمـــن مراكز 
ثقافيـــة موحدة لها رؤيتهـــا الفنية الناضجة 
وميزانيتهـــا ومخصصاتهـــا التي تتناســـب 
مع هذه الرؤية، وتســـليمها لمـــدراء ثقافيين 
أصحـــاب خبرة إداريـــة وفنية عاليـــة. وقبل 
ذلك كله ال بد من تشـــريع نظام يسمح بإنشاء 
جمعيـــات للكتـــاب والمثقفيـــن الســـعوديين 
لتكـــون مظلة مســـتقلة تحميهم من التلصص 
عليهم من هواجر الصحـــراء ومن التأويالت 
الدينية المفتوحة. وضمن هذه االستراتيجية 
يجب استقالل وزارة الثقافة عن وزارة اإلعالم 
حتـــى ال يكـــون المثقـــف جـــزءًا مـــن اإلعالم 
الرســـمي. أو إطالقها ضمن هيئة ثقافية عليا 

في البالد.
صحيـــح أننا أمـــام 14 عامًا مـــن التحّول 
التدريجي المنتظر، ولكن يجب علينا أن نضع 
أقدامنا علـــى أرض ثابتة إن أردنا فعًال القفز 

عاليًا دون التعثر بالحجارة.

حين يغيب السارد

 حتى ال نتعثر بالحجارة

عواد علي
كاتب من العراق

زكي الصدير
شاعر وكاتب من السعودية



حوارالثقافي

} بعيدًا عن السياســــِة وقريبــــًا من التاريِخ 
واألدب، سنخُرُج مع ضيِفنا في هذا الحوار 
عبر صفحاِت العرب من بواَبِة ســــفارِة دولِة 
ُل بالَدُه بصورِة  لبنــــان في القاهرة حيُث ُيمثِّ
ــــف واألديب، ســــنغوُص  األكاديمــــي والمثقَّ
بعيدًا في تاريِخ الحاضر وحاضِر المستقبل 
بحثًا عن فهٍم لما يحُدث من حوِلنا، فصاحُب 
الســــعادِة اليــــوم نســــتقبلُه بثــــوِب األديب 
وحضــــور الخبيــــر التاريخــــي الــــذي عَرَف 
ة ســــبرًا فــــي اإلصدارات  أوجــــاَع هــــذه األمَّ
األكاديميــــة والبحثية والســــردية الروائية، 
قت شــــهرًة واســــعًة  تلــــَك األخيــــرُة التي حقَّ
ِتِه التي حكى من خاللها تاريَخ مسقِط  بثالثيَّ
نًا إياها  رأِســــِه في طرابلس اللبنانية ُمضمِّ

جزءًا من سيرِتِه الذاتية.
ســــيرُتُه التي بدأت في الشمال اللبناني 
حيُث ُوِلــــد في طرابلس عام 1952 م، وحَصَل 
علــــى إجــــازة فــــي الفلســــفة مــــن الجامعة 
اللبنانيــــة ولُيتاِبع مســــيرَتُه العلمية حيُث 
حــــاَز على درجــــة الدكتــــوراه في الفلســــفة 
واألدب من جامعة السوربون في باريس، لُه 
العديد من األبحاث والدراســــات األكاديمية 
واألدبية فضًال عن انشغاله األدبي من خالل 
الســــرد الروائي، ُيعَتَبر الدكتور خالد زيادة 
ًا لُه حضوُرُه األدبي واألكاديمي  ــــرًا عربيَّ ُمفكِّ
والسياســــي حيُث يشغل منصب سفير دولة 
لبنان فــــي جمهورية مصر العربية ومندوب 
بــــالده الدائم في الجامعــــة العربية منذ عام 

2007 م.

رؤية بانورامية

بدايُة حديثنا أسأُلُه عن سياسّيي العهِد 
ل في الثورة العربية الكبرى، فهل وقعوا  األوَّ
فــــي الخطأ حيــــَن طالبوا باالســــتقالل دون 
ة فأنتجوا لنا نحــــُن األجيال الالحقة  الحريَّ
حياًة معطوبة، ليقول إنَّ الحديث عن الخطأ 
ممكٌن حين يتعلق األمر بقرارات يتخذها فرد 
أو أفراد في موقع المســــؤولية، أما الثورات 
فإنها تندرج في ســــياقات ينبغي البحث في 
مســــّبباتها ونتائجها بالنظــــر إلى الظروف 
المحيطة بها. الثــــورة العربية الكبرى التي 
انطلقت فــــي الحجاز عــــام 1916 م تأتي في 
ســــياق متصاعد مــــن األحداث المتســــارعة 
في مطلع القرن العشــــرين، ففي عام 1908 م 
حدث ما يعرف باســــم االنقالب الدســــتوري 
في إســــطنبول والذي أعاد العمل بالدستور 
الذي عطله الســــلطان عبدالحميد عام 1877 
م، هذا االنقالب أطلَق حركات سياســــية كان 
شعارها الحرية والمساواة تأثرًا بشعارات 
الثورة الفرنســــية الكبــــرى، في نفس الوقت 
الذي أطلق فيه المشــــاعر الوطنية للشعوب 

المنضويــــة حتــــى ذلــــك الوقت فــــي الدولة 
العثمانية. وكان الندالع الحرب العالمية أن 
ع األحداث، يتابُع ضيُفنــــا بأنَّ الثورة  يســــرِّ
العربية الكبرى هي نتيجــــة لتنامي الوعي 
بالعروبــــة على امتــــداد عقود ســــابقة. وقد 
جــــاءت الحــــرب العالمية واشــــتراك الدولة 
العثمانيــــة التي كان يحكمهــــا آنذاك حزب 
االتحاد والترقي ذو النزعة القومية التركية، 
مناسبًة إلطالق شرارة االنفصال عن الدولة 

العثمانية.
بشكٍل أو بآخر يقول الدكتور خالد زيادة 
إن الثــــورة العربيــــة عــــام 1916 م لم تحقِّق 
مشــــروعها أو حلمها بإقامــــة مملكة عربية 
بســــبب المطامــــع االســــتعمارية اإلنكليزية 
والفرنســــية، ولكّنها أكدت االنتماء العربي 
لســــكان المشــــرق العربي، وكانــــت الفاعل 
فــــي والدِة لبنان وســــوريا والعراق واألردن 

وفلسطين.
 فكــــرة االســــتقالل عند ضيفنــــا تنطوي 
علــــى مفهــــوم الحريــــة، إال أن الحرية تعني 
تحريــــر شــــعب أو أّمــــة أو جماعــــة، وليس 
الحريــــة الفرديــــة بمفهوِمها الــــذي أطلقته 
الثورة الفرنسية في إعالن حقوق اإلنسان. 

-والحديُث  األحــــوال  جميــــع  وفــــي 
لضيِفنــــا- فإن الفتــــرة التي 
العالميــــة  الحــــرب  أعقبــــت 
مفاهيم  تنامي  شهدت  األولى 
والثورة  والوطنية،  االستقالل 
المصرية عام 1919 م مثاٌل على 
ذلك بحيُث أطلقت حرية التعبير 
الدســــتوري  التفكيــــر  لينمــــو 
تنطلــــُق الحيــــاة الديمقراطيــــة 
والتعددية وهو أمر شهدناه في 
مصر وســــوريا والعراق ولبنان، 
لتأتي مرحلــــة العقود الثالثة من 
الزمن بين عشرينات وخمسينات 
القرن العشــــرين، تلَك التي عَرَفت 
نمــــوًا لالتجاهــــات الفكريــــة التي 
تنطــــوي علــــى تجديــــد وتحديــــث 

الثقافــــة العربيــــة وإطالق مفاهيــــم جديدة، 
ومن هــــذه النقطة يدعو الدكتور خالد زيادة 
إلــــى إعادة قــــراءة تلَك المرحلــــة الغنية في 
األفكار والمبادرات والتي شهدت التعبيرات 
عــــن مفاهيم الديمقراطية وتداول الســــلطة، 
فالتراجــــع الذي أصاب الحريات -بحســــِب 
ضيفنــــا- جــــاء مــــع األنظمــــة العســــكرية 
التســــلطية في الخمســــينات والســــتينات، 
التي أوقفت المســــار الديمقراطي وفرضت 
األحادية السياســــية وقيــــدت حريات الرأي 

وألغت األحزاب.
أستاُذ الفلســــفِة يدعو إلى ترِك الحقبات 
التاريخيــــة المغرقة في الِقــــَدم طالبًا قراَءَة 
التاريخ األقرب عهدًا، في القرن التاسع عشر 
حيَن بدت كل الشعوب ذات التاريخ العميق 
عاجزة أمام طغيان الحضارة األوروبية كما 

يقول.
لمــــاذا نهضت الصين والهنــــد واليابان 

وكوريا وماليزيا؟ يطرُح ضيُفنا هذا السؤال 
ويتابع المشهد ناظرًا إلى المنطقة العربية 
هــــا عَرَفت  ــــر رغَم أنَّ التــــي غِرَقــــت في التأخُّ
النهَضَة في النصف األّول من القرن التاسع 
عشــــر في مصر مع محمد علي باشــــا، هذا 
ُه الدكتور زيادة إلى ما أســــماُه  اإلخفاق يردُّ
إخفــــاق القومية العربيــــة الراديكالية، التي 
عجزت عــــن تحقيق أّي من شــــعاراتها، فال 
هي حّققت الوحدة العربية وال هي انتصرت 
على إســــرائيل، بــــل أورثتنا أنظمة فاشــــلة 
فــــي االقتصــــاد ســــلبت الشــــعوب حرياتها 

ومبادراتها.

حكاية فيصل

”التاريــــُخ ال ُيعيُد نفَســــُه“ هكــــذا يؤمُن 
الســــفيُر اللبناني فــــي القاهرة، هــــَو الذي 
تنــــاوَل التاريخ كعامــــل موضوعي وبنيوي 
ُث عن  في روايِتِه ”حكاية فيصل“ التي تتحدَّ
الثورة العربية الكبــــرى، الروايُة كما يراها 
اليوم تعيش ازدهارًا عالميًا واسع النطاق. 
حيُث يعتقُد أن الســــبب فــــي ذلك يرجع إلى 
انفتــــاح الروايــــة على كافة أنــــواع التعبير 
والعلوم، بينمــــا الروائي عنَدُه 
قادٌر على الكتابِة في أّي ميدان 
شاء من الرواية العاطفية إلى 
النفســــية إلى البوليسية إلى 
التاريخيــــة إلــــى الفلســــفية، 
باألســــلوب الذي يشــــاء، عدا 
عن ذلك فــــإن الرواية تغّطي 
مساحات ال يغطيها اإلنتاج 
فــــي مجــــاالت اإلنســــانيات 
الــــذي  ضيفنــــا  بحســــِب 
التاريخية  الروايــــة  يعتبُر 
ألنَّ  تأريخًا  وليســــت  أدبًا 
التأريــــَخ لُه أصــــوٌل تقوُم 
على التوثيق والفهرســــة 
المصــــادر  واعتمــــاد 
والمراجع، وعن تجربِتــــِه الروائية يقول 
ُه أخذ شــــخصية األمير فيصــــل والثورة  إنَّ
العربية ليضيء على جوانب في شــــخصيِة 
األميــــر كمــــا فهَمــــه، ولُيبــــرز التناقضــــات 

والجوانب اإلنسانية التي رافقت الثورة.

رواية طرابلس

حديُثُه عن السرد الروائي دفعني لسؤاِلِه 
الت المــــكان تاريخيًا وسياســــيًا  عن تحــــوُّ
في مدينِتِه طربلس التــــي تناَوَلها أدبيًا في 
ِتِه ”يــــوم الجمعة يــــوم األحد، حارات  ثالثيَّ
ُه اختاَر  ليقــــول إنَّ األهل، بوابــــات المدينة“ 
الكتابــــَة عن المدينة بمادٍة سوســــيولوجية 
وأنثربولوجيــــة. المــــادة السوســــيولوجية 
تتعّلــــق بالتحــــّوالت تحــــت تأثيــــر الحداثة 
العمرانيــــة. والجدلية بين القديم والحديث، 
أما األنثربولوجية فهــــي تتعلق بالثنائيات 
مثــــل تأرجح المدينــــة بين النهــــر والبحر، 

والعالقة بين المســــلم والمسيحي، وعالقة 
الحداثــــة باألوقات كيوم الجمعة يوم األحد، 

وبالليل والنهار.
باالنتقــــال إلــــى موضــــوٍع آخــــر يتناوُل 
ضيُفنــــا في الكثيــــر من أبحاِثِه فكــــرًة تقوم 
علــــى ضــــرورِة مواجهــــِة التطــــرُّف بالفكر، 
ــــِة المواجهة ليقول إنَّ  أســــأُلُه عن فهِمِه آلليَّ
عي  الحــــركات المتطرفــــة علــــى تنوعهــــا تدَّ
أنها تمتلك مشــــروعًا يســــتند إلى مرجعية 
فكرية هي الشــــريعة. ومشــــروعها كما تقول 
هو إقامة الدولة اإلســــالمية، حيُث ال يشــــكُّ 
الدكتور زيادة بأن انتشــــار هذا الفكر، ناتج 
عــــن تراجــــع األفــــكار الليبرالية وانحســــار 
تأثيرها االجتماعي بحيُث أسهمت األنظمة 
األحادية التــــي ضيقت علــــى الفكر ومنعت 
وألغــــت األحزاب،  التعّدد وتداول الســــلطة 
فــــكان أن انتشــــرت االتجاهات اإلســــالمية، 
ألّن المســــجد كان المــــكان الوحيــــد المتاح 
للمــــرء أن يعبر فيه عن ميولــــه بحرية ومن 
هنا -بحسِب ضيفنا- كان اللجوء إلى الدين 
يعني رفض اســــتبداد الســــلطات الحاكمة، 
ُه يعتِقَد أنَّ المشــــاعر اإلسالمية كانت  بيَد أنَّ
موضع تالعب واستغالل حيُث يضرُب مثاًال 
عــــن تشــــجيع الواليات المتحــــدة األميركية 
لالتجاه اإلســــالمي في تركيا بهدِف الوقوف 
ضد االتحاد السوفييتي ثم استخدام الدين 
فــــي أفغانســــتان فــــي الصراعــــات الدولية 
ثــــم اقتحام رجــــال الدين في إيــــران للمجال 
السياسي وإقامة نظام يستند إلى مرجعية 
مذهبيــــة. واليــــوم كالألمس يتمُّ اســــتخداُم 

الجماعات المتطرفة لسرقة الثورات.
ومــــن هنــــا تكمــــُن الحاجــــُة -والحديُث 
ألســــتاذ الفلســــفة- إلى أفكار لمجابهة هذا 
التطرف، بــــل تحتاج إلى قاعدة نظرية، على 
غرار التجارب اإلنسانية في العصر الحديث، 
فرنسا على سبيل المثال تستند إلى مبادئ 
الثورة الفرنســــية في الحرية والمســــاواة، 
ومبــــدأ الجمهورية هو الــــذي يحكم الحياة 
السياســــية. والواليات المتحــــدة األميركية 
تســــتند إلى المبادئ الليبرالية والدســــتور 
الــــذي صاغه اآلباء المؤسســــون، متابعًا إنَّ 
العــــرب صاغوا فكرة القوميــــة العربية بين 
األربعينات والســــتينات من القرن الماضي، 
تلــــَك الفكــــرُة مســــتندة إلى مبــــادئ الحرية 
واالشــــتراكية والوحدة. ومنذ إخفاق الفكرة 
القوميــــة لم تنتــــج أفكارًا بديلــــة وال مبادئ 
ترشــــد حياتنا االجتماعية والفكرية بحسِب 
ضيفنــــا الذي أســــألُه عن مالمِح مشــــروِعِه 
َم لــــُه في كتاِبِه  النهضــــوي العربــــي الذي قدَّ
ُه  مــــُه للعرب“، ليقول إنَّ ”لم يعد ألوربا ما ُتقدِّ
فــــي ذلَك الكتــــاب اســــتعرَض المراحل التي 
مّر بها الفكر العربــــي الحديث، من النهضة 
إلــــى اإلصالح إلى األنيريولوجيا في مرحلة 
النهضة ثم تمثــــل لقيم الليبرالية األوروبية 
وخصوصــــًا أفــــكار الحرية والدســــتور مع 
البســــتاني  وبطــــرس  الطهطــــاوي  أمثــــال 
وخيرالدين التونسي. وفي مرحلة اإلصالح 

جــــرت إعــــادة النظــــر بالتفكير اإلســــالمي 
علــــى ضوء ما أنجزتــــه أوروبا وأحرزته من 
تقدم. وفــــي المرحلة األيديولوجية تم األخذ 
باألفكار االشتراكية والقومية التي ازدهرت 

ما بين الحربين العالميتين.

مشروع نهضوي

ُه في تلــــك المراحل كان  ــــُد ضيفنا أنَّ يؤكِّ
لألفــــكار األوروبيــــة تأثيرهــــا الواضح على 
تطــــور الفكــــر العربــــي. لكننا اليوم نشــــهد 
انحســــارا للتيــــارات الفكريــــة الكبرى على 
المســــتوى اإلنســــاني الشــــامل، ومــــن هنا 
تبــــُرُز الحاجــــة لضــــرورة أن ُينِتــــَج العرُب 
أفكاَرُهــــم فما يدعو إليــــِه الدكتور زيادة هو 
اســــتعادة تراث النهضة واإلصالح والبناء 
عليه من أجل صياغة أفكار تناســــب واقعنا 
وعصرنا، ضرورُة العودِة إلى تراث النهضة 
ألن النهضوييــــن صاغوا ما يمكــــن اعتباَرُه 
برنامجــــًا يتأســــس علــــى مبــــادئ وأفــــكار 
الحرية والدستور والتربية وتحرير المرأة، 
وهي أمور لم ننجح في إنجازها -بحســــِب 
ضيفنــــا- فال بد من وضع تصورات وبرامج 

تستند إلى هذه األفكار.
في ظلِّ ضرورِة هذا المشروع النهضوي 
الشامل أسأُل ضيُفنا األكاديمي والسياسي 
واألديــــب عن دور المثقــــف ووظيفته ظّل ما 
يحــــدث لنا ومــــن حولنا، ليقــــول إنَّ وظيفَة 
ــــِف تتلّخــــص بأن يــــؤدي عمله بكل ما  المثقَّ
يتطلبــــه األمر من إتقــــان، فنحن بحاجة إلى 
الكاتــــب المبــــدع واألســــتاذ الجامعي الذي 
يعلــــي شــــأن العلــــم واإلعالمي الــــذي يقدم 
الحقيقــــة إلــــى الجمهــــور بينمــــا على ذات 
الســــياق فإنَّ مهمــــًة كبيرًة تقــــُع على كاهِل 
رجال الفكر من المشــــتغلين بالفلسفة وعلم 
االجتمــــاع والتاريخ باإلســــهاِم فــــي إنتاج 
األفكار التي تشــــكل أساســــًا لرؤيتنا لذاتنا 

ومستقبلنا.

خالد زيادة: ال بد من مشروع عربي جامع وعلى العرب صناعة أفكارهم

ف يواجه بالفكر وباستعادة تراث النهضة واإلصالح
ُّ
التطر

العرب بحاجة إلى رؤية جديدة للذات الجماعية 

املشاعر اإلسالمية كانت 

موضع تالعب واستغالل ومثال 

ذلك تشجيع الواليات املتحدة 

األميركية لالتجاه اإلسالمي 

في تركيا بهدف الوقوف ضد 

االتحاد السوفييتي ثم استخدام 

الدين في أفغانستان في 

الصراعات الدولية ثم اقتحام 

رجال الدين في إيران للمجال 

السياسي وإقامة نظام يستند 

إلى مرجعية مذهبية
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ستوبار تريفونوفيتش تكتب رواية بارعة عن نساء يوغسالفيا األمس

فازت مع 12 كاتبا من العالم بـ {جائزة االتحاد األوروبي لألدب} 2016
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} لعـــّل الطفولة مطرح مناســـب للبدء. تكون 
االنطباعات فـــي الطفولة عميقة وعصّية على 
المحـــو، كأثر قدم فـــي كونكريت طرّي. واآلن، 
إنها آثار الطمي فحسب، ومن السهل شطفها. 
لقد صرت منـــذ أمد طويل ســـاحة مرصوفة، 
ملعًبا مكتمًال قرب الشـــاطئ، ورصيًفا مهّيًئا 
قرب الطريق؛ صار كل شيء في داخلي صلًدا. 
لم تعد خطوات اآلخرين مجرد آثار. فالماضي 
منزل تنتهي فيه الفكرة الطائشة، والذكريات 

تضغط كجدران متخمة بالتصاوير.
كنُت أســـير على طـــول الشـــاطئ، أجمع 
األصـــداف البحرية. صرخت أّمـــي ألّن كثيًرا 
من الشـــمس علـــى ظهـــري. كان إهابي يعتم 
ويلسع ويشتّد. لم أشعر بشيء. شعرت بذلك 
فيمـــا بعد. إّنني اآلن أبحـــث، ليس إّال.  كانت 
عينـــاي حيوانـــان ضاريان يجوســـان بحًثا 
عـــن الطرائـــد، وحجـــرا مغنطيـــس يجذبان، 
وشـــّحاذتان تتوّســـالن. وكانـــت األصـــداف 
البحرية هنـــاك، متناثرة فـــوق الحصى على 
طول الشـــاطئ. مواد نفيســـة تنتظر كي يتم 
التقاطها. وحين قلبتها، كانت بيضاء والمعة 
(كبطنـــي)، ومعتمة في بّرانيتهـــا (كظهري). 
كالحيـــاة. بيضـــاء والمعة. تأتـــي الحياة من 
مـــكان ما، وتبـــدأ في عقـــول البنـــات، المعة 
وبيضـــاء، كدخيلة صدفة بحرّيـــة. في عقول 

بنات خائفات ومهيبات في تشّوفهن.
كان العرس بســـيًطا. ال شـــيء أبيض. وال 

شيء يلمع.
لم تنفتح الصدفـــة البحرية طيلة الطريق 
البّتـــة. كانـــت الحافـــة حـــاّدة جـــًدا. جرحت 
إصبعي. لســـع ملـــح البحر دمـــي، إّنه يلدغ 
(دفعـــت إصبعـــي تحت المـــاء، كيـــال تراها 
أّمي). وعبر تلك اإلصبع رشـــف البحر بعًضا 
مّنـــي، ذهب بعـــض مّني إلى البحـــر. لم يكن 
البحـــر ظالًما، دخل بعض منه فـــيَّ (غالًبا ما 
تجعلني الشـــواطئ المجهولـــة أترّنح، غالًبا 
ما تســـتخّفني، فال أكاد أنهـــض على قدمّي). 
وحيـــن يلحس جلـــدي، يقول إّنه لـــم ينم مع 

امرأة أملح قّط. كمن يستحّم بماء البحر.
شيء ملحّي ينام في جلدي. بحر أسير.

تســـهر أّمي عليَّ كنورســـة تطارد فريسة 
ســـاذجة. إيمـــاءة ســـادرة ســـوف تخوننـــي 
وتوقف هذه المجازفة تحت الشـــمس. موجة 

تأخذنـــي ونداء صـــوب منقارها، فـــي الظّل. 
في الســـكينة. تحت األثلة الخضـــراء. تحت 
الصنوبرة الزاهية. تحـــت الّتينة التي تقطر 
من ثمرتها الناضجـــة عصارة لزجة وقارصة 

فوق إصبعي.
كانـــت الشـــّقة صفيًحـــا، يتضـــّوع فيها 
المسك وآمنة. بعيدة جًدا عن البحر. وضعت 
أصدافي علـــى الرفوف. خنقتنـــي. أفزعتني. 
شـــّدة دنّو الجدران. مصداقيـــة غرفة الخزين 
وهـــي تمنح بحـــذر هواءهـــا البائـــت: وفي 
الوقت الذي تقبض فيـــه على مرطبان مرّبى، 
فإّنه ســـوف يكون قد قّص عليك تاريخ الفقر 

بأكمله، فقرك وفقر شخص آخر.
وحين نظرت على الطريـــق الرمادية عبر 
النوافذ الصغيرة ارتعدُت. كان البحر بعيًدا، 
ولكّن المّد كان قريًبا في الداخل. والعواصف 
والصباحـــات باألســـماك منثـــورة على طول 

الشاطئ. كان ثّمة شيء يكبر.
ذات يوم، سوف يسبح خارًجا مّني شيء 

ما.
انزلْقَت ســـاقًطا على فخـــذّي الملحّيتين، 
منقوًعا بمياه البحر وبالدم. لقد وقع الشـــيء 
ثانيًة. تمّلص بعض مّني منزلًقا فيك، وبعٌض 
منـــك قد اندّس فّي. وقع التبادل. دمدمنا مًعا. 
وفـــي الصيف، جمعنا الّصـــدف. كان لعينيك 
بريق عيون أولئك الذين يفّتشـــون. يفّتشـــون 

عن البريق األبيض الساطع تحت الحصى.
نظـــرت أّمـــي إلـــّي غاضبة حين مشـــيت 
الهوينا متراخية صـــوب البيت. كان هاجس 
ضيـــق أليـــم قـــد بّطـــأ خطواتـــي. كانت في 
انتظـــاري. وبّختنـــي. لقـــد بحت عـــن طيش 
بأســـرار العائلة إلى الجيران. لم يكن علّي أن 

أخبر أحًدا باألشياء التي قالوها عّنا.
في الداخل.

داخل أربعة جدران.
شيء يخّصنا.

أفشيته.
لقد ســـألني. كنـــت صادقـــة. ظننت بأّن 
ا  جميع اآلخرين مثلنا، وبأن ال شيء خاّصً
في تلك األســـرار العائلية الصغيرة. وفي 
الداخل، كان كل شيء يبدو ذاته إلى حّد 
بعيـــد. كل واحد يكذب على اآلخر. كي ال 

يسيء إليه.

لم أستطع فهم أّي شيء من ذلك.
إّنه يؤلم.

يتوجـــب أن تبقـــى صامًتا حيال أشـــياء 
كهذه. لم يعّلمني التوبيخ شيًئا.

لم يكن األمر يســـتحق ذلـــك. كان العرس 
بســـيًطا. مالت أمي برأســـها في جهة، وأبي 

مال برأسه في الجهة األخرى.
خرج أبي ليصطاد في البحر. توسلُت إليه 
أن يأخذني معه. قالت أّمي إّن ذلك ليس آمًنا، 
أن يأخذ طفلة إلى البحر العاصف في الصباح 
الباكـــر. أن يأخذ مثل هـــذه الطفلة الصغيرة 
إلى مثـــل ذلك البحر العظيـــم، فقد تكون ثمة 
ريح شمالّية هناك، وثمة اآلن شيء من الريح. 
هـــل أنتما مجنونـــان؟ ال تفعـــال. أرجوك، يا 
أبي. فأخذني معـــه. كان أبي والرجال هناك. 
كانـــوا مســـرورين وصاخبيـــن. كان صباًحا 
بارًدا ونهاًرا حامًيا. جعلت الشـــمس جلودنا 
مشـــدودة. كما لو كنت واحدة منهم. اصطدنا 
حّباًرا. بّقع الســـائل األســـود داخـــل القارب 
األبيض. لم أشـــمئز، لم يكـــن األمر بمثل تلك 
البشـــاعة، ولـــم أكن خائفـــة من أن أّتســـخ، 
مثلما لـــم يكونوا كذلـــك هم. وحتـــى الحًقا، 

وحين كانوا موزعين بطريقة 

اســـتراتيجّية على طول الخطـــوط األمامّية، 
يحفـــرون فـــي تربـــة عميقـــة وخصيبـــة، لم 
يكونوا خائفين من أن يّتســـخوا. لم يظهروا 
أّي خـــوف. لقـــد نهضـــوا مبّكرين. أشـــعلوا 
ســـجائرهم وغادروا، كما لو كانـــوا ذاهبين 
إلى صيد األســـماك. ولكنني أصبحت خائفة، 

خائفة جًدا.
لم أعد واحدة منهم.

اشتّد الخوف فّي.
سال حبر الحّبار حكايًة.

عار عليك، قال أبي. أال تخجلين من نفسك. 
كنت خجلة من كل األخطاء. وال ُبّد أنها كثيرة 
كجراب الذرة الذي أكلته بالصدفة الدجاجات. 
لم يكن ثمة شيء أمامي، سوى جراب الخزي 
الفـــارغ ذاك. لقد أكل الوقـــت جميع األخطاء، 
ولكّنني ما زلت أشـــعر بالخجل. وأبي أيًضا 
يشـــعر بالخجل. عار عليك، قالـــوا له أيًضا. 
لقد ســـرقت ليمونة، قطعت السياج، وهشمت 
نافـــذة الجـــدران. وإّنه ليشـــعر بالخجل في 
الصورة الفوتوغرافّية، على الجدار، ورأســـه 

مائل فـــي جهة، ورأس أّمـــي مائل في الجهة 
األخرى في عرسهما.

يـــا إلهي، إنها ضخمة. جـــاء من الخلف. 
حاول أن يقبض عليهـــا. ربما تحتاجين إلى 
مســـاعدة في حملها، ســـوف تكســـر ظهرك. 
تأرجحـــت بعيـــًدا. لحقتنـــي تلـــك اًألصابع 
كحّبـــار، بمجّســـات تنتـــأ فـــي الهـــواء على 
الجلد، تنهب األكســـجين. هل لديك عشـــيق؟ 
هل يلمســـك؟ لماذا تذهب قناديل البحر دائًما 
إلى صدورنـــا، إلى قلوبنا، كـــي تترك خلفها 
حروقها المسّممة؟ لقد كان األمر مختلًفا حين 
كنت يافًعا. لـــم ترغب في النوم معي. قناديل 
البحر حزينة، شـــّفافة وساّمة. تسبح قناديل 
البحر دائًما قرب األطفـــال. ال ينبس األطفال 
آلبائهـــم ببنـــت شـــفة، ألّن اآلبـــاء يفضلون 

تصديق قناديل البحر.
من كان بال خطيئة فليرجم الحجر األّول، 

قال أبي بصوت حزين وضرب رأسه.
وإّياك، إّيـــاك أن تخبري أحًدا باألشـــياء 
التي نتحدث بها في البيت، قالت أّمي. أبًدا.

نتحدث عّم؟ عّم؟ دمدم البحر الذي فّي.
تعرفين مـــاذا يقولون عنك؟ قالت 
ابنتي (أنت قلت) ثم حّدقت في عينّي 

تماًما.
أعـــرف، قلت. ثم رحـــت أضحك. 
إنـــك ال تحبيـــن ضحكتـــي. إنها من 
النـــوع الـــذي ال يـــروق ألحـــد قّط. 
ولكنها كانت أكثر ألًما وأسرع مّني.
لقد انتبذ المصّور الفوتوغرافي 
مكاًنا جانبًيا. هكذا أفّســـر الحكاية، 
لهـــذا نحن مائالن فـــي الصورة، في 
عرسنا. إنه ينتصب واقًفا. فلو أردت 
معرفـــة الزاوية المناســـبة، فانظري 
إلـــى الكتفين. ولكنني ملت برأســـي 
فـــي جهة، بعيًدا عنه، فأمال المصور 

يده. هكذا كّل شيء مائل قليًال.
في بطني-البحر، تســـبح سمكة، 

ال تعرف بأنها هناك.
وفـــي بطن أّمي-البحـــر، أتأرجح 
بعصبّيـــة، ال أعـــرف بأننـــي قد كنت 

هناك.

(تر: ت. خ)

تحسين الخطيب
كاتب من األردن

ــــــاًء باملؤلفــــــني اجلــــــدد والناشــــــئني،  احتف
تأّسست ”جائزة االحتاد األوروبّي لألدب“ 
ــــــى إدارة  فــــــي العــــــام 2009. يشــــــرف عل
اجلائزة ومتويلهــــــا البرنامج الثقافي لدى 
االحتــــــاد األوروبّي، بالتشــــــارك مع احتاد 
ــــــس األوروبي  ــــــة واملجل ــــــات األوروبّي املكتب
للكّتاب واحتاد الناشرين األوروبّيني. تبلغ 
ــــــورو، متنح  قيمة اجلائزة خمســــــة آالف ي
لكل فائز من املؤلفني املختارين، كما ينال 
ــــــالزم لترجمته إلى لغات  الكتاب الدعم ال

أخرى والعمل على ترويجه.
 في النصــــــف األول من شــــــهر أبريل 
اجلاري، أعلن املفــــــوض األوروبي للتعليم 
والثقافة والشــــــباب والرياضة عن أسماء 
ــــــي  ــــــزة االحتــــــاد األوروب ــــــن ”بجائ الفائزي
للعام 2016، حيث مت اختيار اثني  لألدب“ 
عشر مؤلًفا من اثنتي عشرة دولة أوروبّية 
مختلفــــــة، وعلى النحو التالي: البوســــــنّية 
تانيا ســــــتوبار تريفونوفيتش، عن روايتها 
”ســــــاعات حوائط حجرة أّمي“؛ والبلجيكي 
كريســــــتوف فان غيريوي عن روايته ”حتى 
هذا الوقت“؛ والقبرصي أنتونيس جورجيو 
ــــــوم حكايات“؛ والدمناركي  عن روايته ”ألب
ــــــه ”اإلهاب  ــــــورن راسموســــــن عن روايت بي
ــــــة الطويلة التي حتيط  هو األكمام املطاطي
باجلســــــد كّله“؛ واألســــــتونّي بافو ماتسني 
عن روايته ”ديســــــكو غوغــــــول“؛ والفنلندّية 
ســــــيليا آهافا عن روايتها ”أشــــــياء تسقط 
من السماء“؛ واملقدوني نيناد خولديسكي 
ــــــة ”كل ببحيرته  ــــــه القصصّي عن مجموعت
اخلاّصــــــة“؛ واألملانّي بنيدكــــــت فيلس عن 
روايته ”في نهاية العزلة“؛ واللوكسمبورغي 
ــــــوم يخّبئ  غاســــــت غرويبر عــــــن روايته ”ي
ــــــو فلوريان عن  آخــــــر“؛ والروماني كالودي
روايته ”عصور اللعبة-شــــــارع سيتاديل“؛ 

والّسلوفيني ياســــــمن فريلتش عن روايته 
خيســــــوس  واألســــــباني  ”في/نصــــــف“؛ 
كاّراسكو عن روايته ”األرض التي منشي 

عليها“.
ومن بني هؤالء الفائزين، تبرز -بالنسبة 
ــــــّي على األقل- رواية ”ســــــاعات حوائط  إل
حجرة أّمي“ (والتي ســــــأقدم، هنا، ترجمة 
ــــــل منها) جلهة شــــــعرّية نثرها  ملقطع طوي
العالية، وقدرتها البارعة على خلق صورّية 
تتناسل في اللغة كأحالم في وضح النهار.

يصف موقع اجلائزة الرواية على أّنها 
”حكاية عن أّم وابنتها، وعن حياة النســــــاء 
في يوغسالفيا السابقة: األّم مرآة حتاول 
ــــــور على ماضيها  ــــــة من خاللها العث البطل
ــــــم احلديث،  ــــــدرك مســــــتقبلها في العال لت
بالعودة إلى عني البداية، إلى بيت طفولتها 

الرعوّي في الساحل الدملاسي“.
”تعّرف البطلة/الساردة نفسها بوصفها 
روائّية، فيما تعمل آنا -شخصيتها البديلة، 
أو أناها الثانية- على شــــــطر الشــــــخصية 

إلى اثنتني، مدّشــــــنة بذلك مساحة تعبيرّية 
مزدوجــــــة، ســــــامحة لنشــــــوء أواصر بني 
ــــــة املختلفــــــة والتجــــــارب  العالقــــــات البينّي
ــــــب  ترّك ــــــة.  الزمنّي واألدوار  الرومنســــــّية 
الذكريات مع بعضها البعض كفسيفساء، 
وتصبح الرواية جوقة من األسالف الذين 

ّمت جتاهلهم وقمعهم في السابق“.
”تنحشر الســــــاردة بني حالتني وحياتني 
وعشقني وكتابني غير مكتملني: متزّقها هذه 
االزدواجّية، فيمــــــا ترتدي أقنعة اجتماعية 

مقبولة لشــــــفاء اقتالعها املفاجئ من نعيم 
ــــــة واألدب بيتها  ــــــح الكتاب ــــــة. تصب الطفول
ــــــد، حيث تصير  األوحد ومالذهــــــا الوحي
ذاتها املقســــــومة واحــــــدة وكاملة في آخر 

املطاف“.
تريفونوفتش  ســــــتوبار  ــــــا  تاني ــــــدت  ول
في العــــــام 1977. تكتب الشــــــعر والعمود 
الصحفي واملراجعات األدبية. تعيش ببنيا 
لوكا في البوســــــنة والهرسك، حيث تعمل 

محررة للمجلة األدبية ”بوتيفي“.

ـون
لحصى.

حين مشـــيت  ضبة
صـــوب البيت. كان هاجس 
قـــد بّطـــأ خطواتـــي. كانت في 
ج بي وب

تنـــي. لقـــد بحت عـــن طيش 
ي ي و ب

الجيران. لم يكن علّي أن  لى
ء التي قالوها عّنا.
ي م جير ى

دقـــة. ظننت بأّن 
ا  ال شيء خاّصً
غيرة. وفي 
إلى حّد 
ي

 كي ال 

ب
تلك  ثل ب
أن أّتســـخ،  من
ــك هم. وحتـــى الحًقا، 
خ ن خن

موزعين بطريقة 

د سـ
نافـــذة
الصور

لخجل. ب

فصل من رواية ساعات حوائط حجرة أمي

نة، قطعت السياج، وهشمت 
وإّنه ليشـــعر بالخجل في 

و ج ي

ة، على الجدار، ورأســـه 

قال أبي بصوت ح
وإّياك، إّيـــاك

ي

التي نتحدث بها
نتحدث عّم؟ ع
تعرفي
(أن ابنتي

تماًما.
ي

أعـــر
إنـــك ال ت
النـــوع

إ

ولكنها ك
وع

لقد ا
مكاًنا جا
لهـــذا نح
عرسنا. إ

ه

معرفـــة
إلـــى الك
جهة فـــي
يده. هكذ
جه ي

بط في
ال تعرف
وفـــي
بعصبّيـــة

هناك.

ـــرقت ليمونة
ة الجـــدران. وإ
و ي ر

رة الفوتوغرافّية،



سينماالثقافي

األحد 162016/05/01 116

} ال ينسى عشاق السينما في العالم فيلمين 
من أكثر أفالم السينما األميركية إثارة وعنفا 
ولكـــن بأســـلوب فنـــي متميز، همـــا ”كاري“ 
(1983) للمخرج  (1976) و“الوجـــه ذو الندبة“ 
بريـــان دي بالمـــا، وهو من أكثر من ســـاروا 
على نهج ألفريد هيتشكوك سيد أفالم اإلثارة 
والتشويق، وأخلصوا لهذا النوع من األفالم، 
بل وقد تميز دي بالما عن هيتشـــكوك، سواء 
في كمية الدماء التي تسيل على الشاشة، أو 
-وهو األهم- بالمدخل الســـينمائي المشوق 
للفيلم، أي بالمشـــاهد األولى التي تصلح في 
حد ذاتها فيلما مســـتقال قائمـــا بذاته، وهي 
مشاهد ُتدرس في معاهد السينما في العالم.

إن من يشاهد فيلم دي بالما ”المرأة القاتلة“ 
ال يمكنه أن ينســـى قط مشاهده األولى التي 
تدور وقت انعقاد مهرجان كان الســـينمائي، 
داخل قصر المهرجان الشـــهير وكواليســـه، 
وتســـتغرق نحو عشـــرين دقيقة مـــن المتعة 
الســـينمائية الخالصـــة، من خـــالل التعبير 
والصـــورة والحركة والموســـيقى مع أقل ما 

يمكن من كلمات الحوار.
لكن يظل من أكثر أفـــالم دي بالما دموية 
وإثـــارة ومتعة فيلمه الشـــهير ”قمة األناقة“ 
للتعبيـــر  وجدتهـــا  ترجمـــة  أفضـــل  وهـــي 
اإلنكليـــزي Dressed to Kill، لكـــن دي بالمـــا 
(وهو كاتب ســـيناريو فيلمه) يقصد التالعب 
بالتعبير الشـــهير ليجعله يشـــير أيضا إلى 
معنـــى قريـــب من ”جاهـــز للقتـــل“ أو ”تزّين 
ليقتل“، فبطل فيلمه طبيب نفســـاني يتخّفى 
في ثياب امـــرأة لكي يرتكـــب جريمته، وهو 
مصاب بنـــوع من فصـــام الشـــخصية، فهو 
يتمتع بجاذبية خاصة للنســـاء (يقوم بالدور 
مايكل كين) لكنه يشعر، في قرارة نفسه، بأنه 
امرأة، وبالتالي يستشيط غضبا إذا ما كشفت 
امـــرأة نقطة ضعفه وهي أنـــه ال يمكنه إقامة 
عالقة جســـدية سوية معها. وهذا تحديدا ما 
تفعله الســـيدة كيت ميللر التي تقوم بدورها 
ببراعـــة إنجي ديكنســـون (وكانت وقتها في 
التاســـعة واألربعين من عمرها لكنها كانت ال 
تزال تتمتع بجاذبية شـــديدة). والسيدة كيت 
تعاني من تعثر عالقتها الجنســـية بزوجها، 
وتتردد على الطبيب النفساني ليساعدها في 
التغلب على مشـــكلتها، لكنهـــا في لحظة ما، 

تحاول إغراءه لكنه ال يستجيب لها.
مؤخـــرا، احتفلـــت شـــركة ”كرايتيريون“ 
بمرور 35 ســـنة على ظهـــور الفيلم فأصدرت 
نسخة جديدة منه على األسطوانات الرقمية 
المدمجـــة وأقراص البلـــو راي. وكان الفيلم 
قد أصبح بعد فترة مـــن ظهوره من أيقونات 
ســـينما اإلثارة رغم ما تعـــرض له من هجوم 
عنيف وقت عرضه األول، من جانب ناشطات 
الحركة النسائية العتقادهن أنه مهين للنساء 

عموما.

تأثير هيتشكوك

اقتبس دي بالمـــا اإلطار العريض لفيلمه 
من فيلم هيتشـــكوك الشهير ”سايكو“، ولكنه 
اســـتبدل شـــخصية الســـكرتيرة الحســـناء 
(جانيـــت لي) التي تختلـــس مبلغا من المال 
من الشـــركة التي تعمل فيهـــا، بامرأة تخون 

زوجها مع رجل غريب.
غيـــر أن المشـــاهد األولـــى مـــن الفيلـــم 
ال عالقـــة لهـــا بفيلم هيتشـــكوك، بـــل تحمل 
البصمـــة الخاصة لســـينما دي بالمـــا. يبدأ 
الفيلم بمشهد صامت تماما لمسز كيت وهي 
تســـتحم، تراقب رجال يقف في الجانب اآلخر 
من الحاجز الزجاجـــي، يحلق لحيته. تحّدق 

فيـــه في شـــبق، وتحك صدرهـــا بالصابونة، 
ثـــم تهبط إلى الجزء األســـفل من جســـدها.. 
في مشـــهد إيروتيكي يمهد لموضوع الفيلم، 
أي الكبت الجنســـي. تقتـــرب الكاميرا منها، 
تتصاعد الموســـيقى، الرجل يبدو غير مبال 
بوجودهـــا، وفجـــأة يهجم عليهـــا ويخنقها، 
تقاومـــه ثم تصـــرخ، يمأل البخار الشاشـــة، 
ثم نـــراه معها في الفـــراش، يمارس الجنس 
معها بقـــوة، وبعد أن يصل االثنان إلى ذروة 

النشوة، ننتقل إلى الماضي القريب.
فـــي نفـــس اليوم قبـــل أن تغـــادر المرأة 
منزلها، تحاول إقناع ابنها المراهق الشـــاب 
بـــأن يصطحبها إلى المتحف، لكنه مشـــغول 
باختراعاتـــه وبتكنولوجيـــا الدوائر المغلقة 
التـــي يغرم بها. لقد أطلعنـــا الفيلم اآلن على 
عنصريـــن: أن المـــرأة تعاني مـــن هواجس 
جنســـية، وأن االبـــن مهتـــم بالتكنولوجيـــا 
الرقمية الحديثة. في المشـــهد التالي نتعرف 
على الشخصية الثالثة الرئيسية أي الطبيب 
النفســـي عندمـــا تـــزوره المرأة فـــي عيادته 
التـــي تقع في الطابق تحت األرضي، وهو ما 
يوحي بطابع السرية والتكتم المحيط بعمله 
وحياته. من سياق المشهد يتضح أن الطبيب 
يعـــرف المرأة جيـــدا فهو يناديها باســـمها 
المجرد، ويسألها عن ابنها، ويتناول الشاي 
معهـــا، وبعد تبـــادل الحديث لفتـــرة يتحول 

اتجاه الحوار ليصبح على النحو التالي:
- هل ترانـــي جذابة؟ هل تريد أن تمارس 

الجنس معي؟
- نعم

- ولم ال تفعل إذن؟
فعلـــت  وإذا  زوجتـــي..  أحـــب  - ألّننـــي 
فســـيقوض ذلك زواجي.. هل األمر يســـتحق 

بالنسبة إليك تقويض زواجك؟
تفكر المرأة وتســـرح بعيـــدا ببصرها ثم 

تجيب ببطء…
- ال أعرف…

ينتقـــل دي بالمـــا بالكاميـــرا إلى ســـلم 
فـــي نيويورك حيث  متحـــف ”متروبوليتان“ 
تصعد المرأة في لباسها األبيض. تدلف إلى 
المتحف، تتطلع في نوع من الحسد إلى شاب 
وفتـــاة يتبادالن قبلة. تســـجل مالحظات في 
دفتر صغير تحمله في يدها، تشـــاهد صورة 
لقرد يســـتلقي، يتسلل رجل يجلس بجوارها 
على المقعد المستطيل في المتحف.. يرتدي 
نظارات سوداء، يدّون شـــيئا دون أن يتطلع 
إليهـــا.. لقطة لقدمها تـــدق األرض في توتر.. 
يتبادالن النظرات بسرعة.. تتطلع إليه، تخلع 
القفازات مـــن يدها، ينهض هـــو ليغادر إلى 
القاعة المجاورة، ُتسقط هي فردة من القفاز.. 
تتبعـــه إلى القاعـــة األخرى، يتحـــرك منتقال 
من قاعة إلـــى أخرى، تتبعه المرأة والكاميرا 
تتابع هـــذه المطاردة الغريبـــة.. يراقبها هو 
خلســـة بينما تبحث عنـــه بعينيها القلقتين. 
تراه فجأة، ترتبك، تســـير مبتعـــدة فيتبعها 
هـــو. تتوقف فجـــأة لتواجهه لكنـــه يكون قد 

اختفى.
تتركز الكاميرا على فـــردة القفاز الملقاة 
على األرض.. يتناولهـــا الرجل.. يلمس كتف 
المـــرأة فجـــأة.. ترتجف وتهـــرب للبحث عن 
بـــاب الخـــروج.. تتذكر أنهـــا رأت القفاز في 
يد الرجل وهـــو يضع يده فوق كتفها.. تعود 
للبحث عنه فـــي قاعات المتحـــف.. الكاميرا 
تتخذ وجهة نظرها وهي تتحرك من قاعة إلى 
أخرى، تراه، تتجه نحـــوه، يبتعد هو، تزداد 
خطواتها ســـرعة وتســـرع معها الكاميرا في 
حركتها، يهرب منها، كأنه يشـــدها للخروج.. 
وبعـــد أن يختفـــي تغـــادر هـــي المتحف في 

يأس.. تهبط الساللم.
مشـــهد المتحـــف، وهـــو صامـــت تماما 
يســـتغرق 9 دقائـــق وقـــد صـــّورت مناظـــره 
الداخلية في متحـــف بفيالدلفيا، والخارجية 

في نيويورك حيث دار تصوير معظم مشاهد 
الفيلم الخارجية. تهبط المرأة أســـفل ســـلم 
متحف متروبوليتان وهي تمسك بفردة القفاز 
األخـــرى، تنظر إليها في المباالة ثم تلقي بها 
على األرض فلم تعد لها فائدة اآلن.. الكاميرا 
تتحرك نحو الشارع، يد الرجل ترتدي القفاز 
تشـــير لها من داخل ســـيارة تاكســـي، تتجه 
نحـــوه وعندما تبـــدأ في مخاطبتـــه يجذبها 
بقوة داخل السيارة ويقبلها، تحتضن رأسه 
وتقبله، الســـيارة تتحرك بهما، السائق يدير 
المرآة ليتمكن من مشـــاهدة مـــا يحدث على 

المقعد الخلفي.

الكابوس بعد الحلم

المشهد التالي يســـتغرق 5 دقائق: داخل 
شقة الرجل بعمارة سكنية فخمة في مانهاتن 
تستيقظ المرأة لترتدي مالبسها مهرولة (لقد 
سبق أن شاهدناهما وهما يمارسان الجنس 
فالفيلـــم هنا يســـتكمل القصـــة اعتمادا على 
فطنة المتفرج دون ثرثرة وشـــروح).. تتطلع 
هي للســـاعة لتعرف أنه قد مضى وقت طويل 
فالساعة تشـــير إلى ما بعد السابعة مساء.. 
تضـــع حذاءها في قدميها، في الصالة تتصل 
تليفونيا بابنها لكنها تســـمع صوت زوجها 
فتضع الســـماعة. تكتشف أنها نسيت ارتداء 
مالبســـها الداخليـــة التحتية تعـــود للبحث 
عنهـــا في الفراش بينما الرجل ال يزال نائما، 
تتذكـــر أن الرجل أســـقط ملبســـها الداخلي 
في ســـيارة التاكســـي، أثناء مداعبته إياها.. 
ترتدي الســـوار فـــي يدها، تنهـــض تتوقف 
تجلـــس عند منضدة في الصالة، تلمح بطاقة 
عضويـــة للرجل في ناد مـــن نوادي الصفوة، 
تكتب له كلمة تشكره فيها على األمسية التي 
قضتها معه… تضعهـــا فوق الهاتف.. تتطلع 
إلى درج مفتوح فـــي المنضدة، تلمح تقريرا 
طبيا تجذبه لتقرأ فتكتشف في فزع أن الرجل 

مصاب بمرض تناسلي خطير.
هنـــا تكـــون الصدمة األولـــى الكبرى في 
الفيلم، ويبدأ المشاهد يتساءل: ماذا ستفعل 
المـــرأة وكيـــف ســـتتصرف؟ ترتفع ســـرعة 
اإليقاع، مع نغمات موســـيقية مرتفعة..تهرع 
المرأة لمغادرة الشقة، تستدعي المصعد إلى 
الطابق الســـابع حيث تقف.. ترتدي معطفها 
في ارتباك بصعوبة. داخل المصعد تكتشف 
أنها نســـيت خاتم زواجهـــا.. تضغط على زر 
فـــي المصعد لمحاولـــة إيقافه بـــال جدوى.. 
يتوقـــف عنـــد أحـــد الطوابق، تدخـــل امرأة 
وطفلهـــا الـــذي يحدق في وجه المـــرأة بقوة 
فقد لمح على وجهها الفزع.. تنهره أمه.. عند 
الطابق الســـفلي تخرج المرأة والطفل، تقرر 
البطلـــة الصعود للعثور على الخاتم. يتوقف 
المصعد في الطابق الســـابع.. ٌيفتح الباب.. 
فجأة تهاجمها ســـيدة شقراء ترتدي نظارات 
سوداء بسكين حادة وتطعنها طعنات عديدة 
بقسوة في رقبتها وصدرها ووجهها.. يهبط 
المصعـــد بهما: القاتـــل والضحية.. رجل مع 
عاهرة حسناء يدلف إلى بهو العمارة. يشاهد 

المرأة التي تنزف فيفر مذعورا.. الفتاة التي 
كانت معه والتي سنكتشف أنها عاهرة شابة، 
تتطلع، تمد يدها للســـيدة المطعونة التي ال 
تزال علـــى قيد الحياة.. تمـــد المرأة بدورها 
يدها نحوها.. تلمح الفتاة في مرآة المصعد 
القاتلة الشقراء وهي تمسك بالسكين، تحاول 
طعنها بالسكين، يغلق باب المصعد فيضغط 
على الســـكين فيســـقط على األرض مخضبا 
بالدمـــاء.. خادمة ســـوداء تـــرى الفتاة وهي 

تتناول السكين فتصرخ فتظنها القاتلة.
هذه اللقطات التي كتبت بدقة شديدة من 
خـــالل ما يعرف بـ“الديكوباج“ الســـينمائي، 
والتي تخيلهـــا الكاتب-المخرج، وحدد بدقة 
زوايا التصوير وأوضاع الممثلين، تكشـــف 
عن عبقرية سينمائية فذة ال شك فيها، وخيال 
شديد الثراء هو ما يميز لغة السينما، فليس 
مـــن الممكن تقديم وصف أدبي للمشـــهد، بل 
هو كتب أساســـا لكي يتحول إلى صور حية 

للمشاهدة.

الكشف عن القاتل

وصلنـــا اآلن إلى الدقيقة 34 مـــن الفيلم. 
تخـــرج إنجـــي ديكنســـون مـــن الفيلـــم بعد 
هـــذا التوقيـــت، تماما كما ســـبق أن خرجت 
جانيـــت لي من فيلم ”ســـايكو“. وكما طعنت 
جانيت بسكين في البانيو، طعنت ديكنسون 
يعاقـــب  وبينمـــا  المصعـــد.  فـــي  بســـكين 
هيتشـــكوك جانيت لي بطلة ”ســـايكو“ ألنها 
ســـرقت وكذبـــت وهربت، فدي بالمـــا يعاقب 
ديكنســـون بســـبب خيانتهـــا لزوجها، وهي 
نظـــرة أخالقية مشـــابهة لنظرة هيتشـــكوك. 
أما العاهرة الشـــابة فهي أفضـــل من المرأة 
المتزوجـــة وأكثر منها صدقـــا وبراءة، فهي 
التي ستســـاعد ابن الســـيدة كيت (غوردون) 
في الكشـــف عن القاتل، فقـــد أصبحت األم-
البديلة بالنسبة إلى غوردون االبن. والطبيب 
الذي يفترض أنه يســـاعد مرضى االضطراب 
النفسي، مضطرب نفســـيا أكثر من مرضاه، 
بل وقاتل خطير يخفي أسراره داخل عيادته، 
والتكنولوجيـــا الحديثة التي يولع بها ”آدم“ 
هـــي التي ستســـاعده فـــي التجســـس على 

الطبيب ومراقبة عيادته وتسجيل مكالماته.
وهكذا يستمر الفيلم الممتع الذي يلخص 
بلغـــة الســـينما، طبيعـــة المـــادة الدراميـــة 
وجوهرهـــا، يلغـــي الحبكـــة المثيـــرة ألنـــه 

يكشـــف لنا القاتل منذ البداية دون أن يلغي 
اإلثارة من الفيلم الذي يســـتمر في الكشـــف 
تدريجيـــا عن أزمة الطبيب وكيف ســـيقع في 
الفخ. هنا يســـتخدم دي بالما زوايا الصورة 
وحركة الكاميرا، واللقطة القريبة، مع تحريك 
الممثلين داخل الكادر بدقة وحســـاب دقيق، 
ينتقل عبر المونتاج من نهايات األشياء إلى 
بداياتها، في انسيابية تجعل المتفّرج يجمع 
بكل ســـهولة وسالســـة، بين أطراف الحدث. 

ومتعة السينما ال تنتهي.
كثيـــر مّما فـــي الفيلم مأخوذ مـــن حياة 
المخرج دي بالما مثل تجسس غوردون على 
عيادة الطبيب فقـــد كان دي بالما يفعل مثله 
تماما مع والده لكي يضبطه متلبسا بخيانة 
والدته مع امرأة أخرى كما اعترف هو بنفسه 
في فيلم تسجيلي عرض مؤخرا، وكان يخفي 
كاميـــرا صغيرة خـــارج عيادتـــه لتصوير ما 

يفعله في الداخل عبر النافذة!
ليســـت كل األفـــالم التـــي تأتـــي متأثرة 
بأفالم أخرى شـــهيرة بشكل أو بآخر، أفالما 
يمكـــن نســـيانها، بـــل إن أفـــالم دي بالمـــا 
تحديـــدا، تضيـــف إلـــى األصـــل، وتحتـــوي 
علـــى الكثيـــر من االبتـــكارات التـــي ال يمكن 
إغفالهـــا. وهي أفـــالم شـــديدة الجاذبية من 
الناحيـــة البصرية (والصوتيـــة أيضا)، فهو 
من قالئل الســـينمائيين الذيـــن يبدعون في 
جعل الكاميرا كأنهـــا أصبحت العين الثالثة 
للمتفـــّرج، التي يرى من خاللهـــا ما ال يمكنه 
عـــادة رؤيته بعينيه المجّردتين. وفي عالقته 

بالكاميرا يكُمن سّر عبقريته.

إيروتيكية وعنف ورعب وإثارة

{قمة األناقة} لبريان دي بالما: عبقرية المتأثر بهيتشكوك

بريان دي بالما داخل المصعد أثناء تصوير المشهد الشهير

القاتل يراقب في الخلفية ملصق الفيلم في تصميم مبتكر يشي باإلثارةإنجي ديكنسون الضحية التي تنتظر مصيرها

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

طبيب نفساني يتخفى في ثياب 

امرأة لكي يرتكب جريمته، 

وهو مصاب بنوع من فصام 

الشخصية، فهو يتمتع بجاذبية 

خاصة للنساء (يقوم بالدور 

مايكل كني) لكنه يشعر، في 

قرارة نفسه، بأنه امرأة، وبالتالي 

يستشيط غضبا إذا ما كشفت 

امرأة نقطة ضعفه
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سياحة

عروس البحر األسود تستعد الستقبال 500 ألف سائح عربي

طرابزون التركية تجمع من املعالم األثرية واملناظر الطبيعية

} طرابزون (تركيا) - أفادت تقارير إخبارية أن 
مدينة طرابزون التركية التي تقع شـــمال شرق 
البالد على ســـاحل البحر األســـود، والمعروفة 
باسم ”عروس البحر األسود“، تستعد الستقبال 
حوالـــي 500 ألـــف ســـائح عربي، في الموســـم 

السياحي الجديد لعام 2016.
مدينـــة  محافـــظ  أوز،  عبدالجليـــل  وأكـــد 
طرابـــزون، أنهـــا ”أنهـــت كافة االســـتعدادات 
الســـتقبال الموسم الســـياحي الجديد“، وتابع 
”لقـــد اســـتقبلنا العـــام الماضي مـــا يقرب من 
450 ألف ســـائح مـــن دول الخليج فقط، ونتوقع 
تجاوز عـــدد الزائرين العرب لهـــذا العام، لـ500 
ألف ســـائح، وذلك بفضل اإلجراءات التسويقية 

واالستعدادات المختلفة التي اتخذناها“.
وأضاف أوز ”ستبدأ رحالت طيران مباشرة 
بين طرابزون، ومدينتي الرياض وجدة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية هذا الموســـم، ونســـعى 
جاهدين لفتـــح أفرع جديـــدة لوكالتنا في مدن 
عربية أخرى، كذلك نشـــارك في معارض دورية 

بالمنطقة بهدف الترويج لمدينتنا الجميلة“.
وأشـــار المحافظ إلى أن ”أعدادا كبيرة من 
المنشآت السياحية (ما بين فنادق ومنتجعات) 
يجري تأسيســـها اآلن في المدينة بسعة 3 آالف 
و218 غرفـــة، باإلضافـــة إلـــى 4 آالف و80 غرفة 

مرخصة بالفعل وجاهزة لالستخدام“.

وأكد المســـؤول التركي، أنـــه ”على ثقة من 
أن عدد الســـياح األجانب والمحليين المحتمل 
زيارتهم للمدينة العام الحالي، سيتخطى العدد 

الذي بلغ العام الماضي 3 ماليين سائح“.
وقال أوز ”شـــكلنا فريقـــا رقابيا من هيئات 
مختلفـــة، لتوفيـــر الحماية الكاملـــة للزائرين، 
ومتابعـــة مســـتوى الخدمـــات المقدمـــة فـــي 
المنشـــآت الســـياحية والمتاجر، وضمان سير 
العمل وفقا للقوانين واللوائح، وفي هذا الصدد 
فتحنا خطا ســـاخنا يعمل على مدار الســـاعة، 

لتلّقي الطلبات والشكاوى من السائحين“.
واســـتطرد ”غّيرنا كافة اللوحات اإلرشادية 
بالمدينـــة، ووفرناهـــا بثـــالث لغـــات، التركية 
والعربية واإلنكليزيـــة، وحدثنا عددا كبيرا من 

مكاتب االستعالمات، لخدمة الزائرين“.
أن  علـــى  بالتأكيـــد  حديثـــه  أوز  واختتـــم 
المعنييـــن بالقطاع الســـياحي فـــي طرابزون، 
يســـتهدفون تحويـــل الســـياحة بالمدينـــة من 
موســـمية إلـــى دائمـــة، مـــن خالل اســـتقطاب 
ســـائحين من مختلـــف دول العالـــم على مدار 
العام، انطالقا من أن كافة اإلحصاءات واألرقام 

تشير إلى قرب حدوث ذلك.
وتأتي هذه االســـتعدادات الحثيثة لتحويل 
الســـياحة فـــي مدينـــة طرابـــزون التركية من 
موســـمية إلى دائمـــة في إطـــار التعريف بهذه 

الوجهة الســـياحية الرائعة والتي يغفلها أغلب 
الســـياح عنـــد زيارتهم لتركيا، ال ســـيما وأنهم 
يتوجهون رأســـا إلـــى مدن تركيـــة معينة دون 
أخرى غيـــر مدركين لمـــا توفره مدينـــة التقاء 
جبال تركيا األناضول بســـواحل البحر األسود 
لزائريها من طبيعة تجمع بين الحداثة والبيئة 

الريفية الجبلية في مكان واحد.

االستمتاع بسحر الطبيعة

تزخـــر مدينـــة طرابزون بالمعالـــم األثرية، 
ويعد دير ”سوميال“، الذي يقع على ارتفاع ألف 
ومئتي متر، من أهّم مناطق الجذب الســـياحي 
بها، حيث تحيط بالمنطقة التي يقع فيها الدير 
مناظر طبيعية خّالبة تشبه المناظر المتواجدة 
بجبال األلب، مما يجعلها من األماكن السياحية 

المهمة في طرابزون وتركيا عموما.
توجـــد منطقة الدير بســـفح منحـــدر حاد 

مطل علـــى وادي التاندير بمنطقة مكة 
المنطقـــة  وأن  علمـــا  بطرابـــزون، 

استفادت من تواجدها بالحديقة 
الوطنية اللتاندير التي تحيطها 
بمناظر طبيعيـــة فريدة تجذب 
إليها السياح العرب واألجانب 

من مختلف الجهات.
كما أن الدير يمتاز بالعديد 

مـــن األماكـــن المعماريـــة التي 
تجعلـــه وجهة فريدة لالســـتمتاع 

التاريخ،  وعراقـــة  الطبيعة  بســـحر 
حيث توجـــد به الكثير مـــن المصّليات 

والمطابخ وغرف للدراســـة وكنيســـة ”روك“ 
ومـــأوى للزوار ومكتبـــة، وقناة للميـــاه تمتاز 
بأقواســـها الرائعـــة، باإلضافة إلـــى أن مدخله 

توجد به أماكن عدة للحراسة.
وبعيـــدا عـــن طرابـــزون بحوالـــي 19 كلم، 
وتحديدا جنوب المدينة في ”حي ســـاي كارا“، 
التي تعني البحيرة  تقع بحيرة ”أوزون غـــول“ 
الطويلـــة حيث يصل طولها إلـــى 99 كلم، علما 
وأنها اســـتمدت اسمها من اســـم قرية صغيرة 
توجد بالقرب منها، باإلضافة إلى أن هذه القرية 

تعتبر واحدة من المعالم السياحية الشعبية.
”هالديزيـــن  واد  علـــى  البحيـــرة  تشـــكلت 
على شكل سد مائي، ويغّلفها الضباب  ستريم“ 
بدايـــة الليل وفترة الصبـــاح، وتحيطها من كل 
جانـــب العديد من أنـــواع النباتـــات والمناظر 
الطبيعيـــة الرائعة إضافة إلى العديد من أنواع 

الطيور. 
المحيطـــة  والمنطقـــة  البحيـــرة  جمـــال 
جلب إليها في الســـنوات األخيـــرة العديد من 
المســـتثمرين الذين قاموا بإنشاء مجموعة من 
الفنـــادق والمطاعم ومحالت بيـــع التذكارات، 
وجـــذب إليهـــا الزائرين. كما قامت الســـلطات 
المحلية بإنشـــاء حاجـــز على طـــول البحيرة 
ســـنة 2008 حتى ال تعوق أمواج البحيرة حركة 

السير على الطريق الساحلية المحيطة بها.

عراقة في القدم 

أّمـــا لمـــن يفّضـــل مـــن الســـّياح كل ما هو 
قديـــم وذو طابع تاريخي يجـــد ضالته في قلعة 
”أورتاهيراز“، التي تعّد أقـــدم مكان بطرابزون، 
حيث تتوّفر على العديد من المساجد والبيوت 
القديمة، فضال عن أّن الجسور العابرة للوديان 
تحيـــط منطقة أورتاهيزار مّما يجعل من القلعة 
قبلـــة للســـّياح العـــرب واألجانب مـــن مختلف 

الجهات.
وتوجـــد كذلك بالقلعة العديد من المســـاكن 
الكهفيـــة التي تعّد عبارة عـــن نتوءات صخرية 
كبيـــرة يطلق عليها اســـم ”كالي“، كما تقع على 

مقربة منها  
العديـــد من الديـــر والكنائس التـــي تعتبر 
وجهة هامة تســـتقطب الســـياح والمســـافرين 

القاصدين القلعة.
وتعتبـــر كنيســـة ”آيا صوفيـــا“ التي كانت 
تعرف بكنيســـة الحكمة اإللهية والتي هي اآلن 

مقـــّر لمتحف، مـــكان ســـياحّي وتاريخي رائع 
يســـتحق الزيارة بطرابـــزون، ال ســـيما وأنها 
تتمتع بإطاللة على البحر األسود وعلى منطقة 
طرابزون، كمـــا أّنها وجهة مفّضلـــة للزوار من 

مختلف الجهات العربية واألجنبية.
يعتبر ”حي البزار“ الذي يعّد أقدم وأحسن 
مكان للتســـوق بمنطقة البحر األســـود، مالذا 
للراغبيـــن فـــي اكتشـــاف الشـــوارع واألزقـــة 

الملّونة حيث متاجر الحلّي والكنوز األثرية.
وتبدأ رحلة االســـتمتاع بالمكان من شارع 
”كاندوالسيالر“ حيث توجد مجوهرات الفضة 
الجميلة والعديد من المنســـوجات التقليدية 
والتي تعتبر شكال من أشكال الفن الفريدة من 

نوعها بمنطقة طرابزون.
وفي نهاية ذلك الشـــارع يوجد قسم الغزل 
والّنســـيج حيـــث تتوفر مالبـــس متنوعة من 
ناحية الجـــودة واألثمان واأللـــوان واألنواع 
والتي تجلب الزّوار الراغبين في الشراء من 
كّل مكان ما يجعـــل الحي من أمتع 
األماكن السياحية في طرابزون.
أيضـــا  بالحـــي  ويوجـــد 
”تـــاس هـــان“ وهـــو مركـــز 
المحلييـــن  للحرفييـــن 
كمـــا  الصغـــار  والتجـــار 
أنـــه مـــكان يـــؤوي التجار 
مختلف  من  للحي  القادمين 
الجهات، إلى جانب احتوائه 
على مسجد ”أبوبكير الصغير“ 
والذي تأخذ الطريق المارة بالقرب 
منـــه الزائر نحو قلب البازار، فضال عن أن 
المكان المحيط بالمســـجد يعد مكانا مثاليا 
لمراقبـــة تدفـــق الحياة الحضريـــة بالمناطق 

التركية بشكل عام.
وجـــود حـــي البـــزار ال يعنـــي أن مدينـــة 
طرابزون ال تضم المحالت العصرية، إذ يضم 
”فوروم“ وهو مجمع تجاري به مجموعة كبيرة 
من الماركات العالمية والمحلية المتخصصة 
اإلكسســـوارات،  المجوهـــرات،  بالمالبـــس، 
الموســـيقى، الرياضـــة، وغيرهـــا الكثير، كما 
يضم ســـينما، ألعابـــا لألطفـــال، والعديد من 

المطاعم والمقاهي.

روح المعمار الشعبي

وعلى السائح أن ال يفّوت على نفسه زيارة 
قصـــر ”أتاتورك“ الواقع بتلة ”ســـوغ كســـو“ 
والـــذي يعتبر من أهم األماكن الســـياحية في 
طرابزون، ال ســـيما أنه يتحلى بمعمار يعتمد 
أســـلوب البحر األســـود الشـــعبي في منطقة 
القـــرم. كمـــا أن البناية هي أفضـــل مثال عن 
العمارة في بداية القرن العشرين في المنطقة 

حيث اعتمدت على تصميم غريب األطوار.
وتـــم تحويـــل القصـــر إلى متحـــف يضم 
العديد من األثاث الجميل والعديد من الصور، 
علما وأن حافالت النقل العمومي التي تسمى 
”كوســـيك“ التي تنطلق من قبالـــة البريد ”قهر 

مان قديسي“ توصل حتى متحف القصر.
على بعـــد كيلومترين  وتقـــع ”بوزتيبـــي“ 
شـــمال شـــرق المنطقـــة التي يقـــع بها قصر 
أتاتورك، حيث يمتاز المكان بالهدوء والمناظر 
الخالبة والسهرات الموسيقية الصيفية التي 
تنظـــم بالمـــكان، فضـــال عن وجـــود المقاهي 

والحدائق والمطاعم.
كمـــا أن المـــكان يجمع تاريخـــا دينيا من 
العصـــور القديمة، حيث يقع معبد ”بوزتيبي“ 
أو تـــّل ”بروان“ شـــرق طرابـــزون، وهو مكان 
يحظـــى بأهميـــة دينيـــة وثقافيـــة وتاريخية 
جعلت منه واحدا من المواقع التاريخية التي 
يقصدها الـــزوار العرب واألجانـــب القائدين 

للفعاليات السياحية بطرابزون.
ويمكن للســـائح قضاء أوقـــات ممتعة بين 
أرجاء بلدة ”جومو شـــاني“ التي تعرف ببلدة 
الفضـــة، وهي خليـــط ثقافي بيـــن الثقافتين 
التركيـــة واليونانية ونقطة جذب تســـتقطب 

الزوار كواحة من المعالم السياحية.

تســــــعى طرابزون التركية إلى تنشــــــيط القطاع السياحي ودفع االستثمار في هذه المدينة 
التي تزخر بالمعالم األثرية والطبيعة الحية، لجعلها تحظى بمواسم سياحية دائمة ال فقط 
موسمية، ورغم ما تمتاز به من إقبال سياحي ترّجح األخبار أنها على مستوى الحضور 

العربي ستستضيف حوالي 500 ألف سائح لهذا العام.

جمال بحيرة أوزون 

غول جلب إليها في 

السنوات األخيرة العديد 

من املستثمرين وآالف 

] ”فالي دبي“ تكشف خالل مشاركتها الزائرين
في معرض سوق السفر العربي الذي 

أقيم بدبي عن أحدث الخدمات على 
متن رحالتها والتي تضمنت االتصال 
باإلنترنت الالسلكي أي ”الواي فاي“ 

والبث التلفزيوني الحي وواجهة 
مستخدم جديدة لشاشات النظام 

الترفيهي لتسجل بذلك إنجازا جديدا 
في مجال الخدمات المقدمة داخل 

مقصورة الرحالت.
يذكر أن  فالي دبي قد دخلت في 
شراكة مع غلوبال إيغل إنترتينمنت 

إلطالق نظام متكامل لالتصال والترفيه 
يشمل أنظمة تتعامل باإلنترنت 

الالسلكي.

أخبار سياحية [

◄ {فالي دبي} رحالت بأحدث الخدمات

] موريشيوس التي تعد أغنى دول 
أفريقيا وقبلة العديد من السياح لما 
تتمتع به من شواطئ جميلة، تشهد 
في السنوات األخيرة، إقباال متزيدا 

لألثرياء المهتمين بعمليات التجميل 
بحيث أصبحت عاصمة هذه الجزر 

”بورت لويس“ وجهة للسياحة 
التجميلية.

وتحرص موريشيوس على 
استقطاب المزيد من السياح الراغبين 
في االستفادة من خدماتها التجميلية 
وذلك من خالل التخفيض في تكاليف 
هذا النوع من العمليات مقارنة بدول 
االتحاد األوروبي وأميركا، علما وأن 
الحكومة تعهدت بتنمية هذا القطاع.

] قال داتو عزيزان نور الدين نائب 
المدير العام لهيئة السياحة الماليزية، 
إن بالده تسعى الستقطاب 30.5 مليون 
سائح من كافة أنحاء العالم، بإيرادات 
تبلغ 28 مليار دوالر خالل 2016، ونحو 
36 مليون سائح من كافة أنحاء العالم 
بإيرادات تبلغ 46 مليار دوالر في عام 
2020. وبحسب عزيزان، فإن ماليزيا 

تستهدف جذب 3.2 مليون سائح مسلم، 
عقب حصولها على المركز األول عالميًا 
كمحطة للسياحة اإلسالمية، فيما توجد 

871 شركة طيران من الدول اإلسالمية 
تسّير رحالتها أسبوعيًا إلى مطاراتها.

◄ موريشيوس وجهة للسياحة التجميلية

◄ ارتفاع عدد السياح إلى ماليزيا في 2016

] وزارة السياحة المغربية تكشف أن 
عائدات قطاع السياحة الذي يعّد أول 
مصدر للعملة األجنبية بالبالد، بلغت 
1.24 مليار دوالر خالل الربع األول من 

العام الجاري 2016، مسجلة ارتفاعا 
نسبته 6.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير، إن عدد 

السياح الذين زاروا المغرب خالل يناير 
وفبراير من العام الحالي بلغ 1.2 سائح، 
مشيرة إلى أن أكثر من 480 ألف شخص 

يعملون في القطاع السياحي.

] مطار أتالنتا الدولي يحظى للعام 
التاسع عشر على التوالي بلقب 

أكثر مطارات العالم ازدحاما بعد أن 
استقبل العام الماضي 100 مليون 

مسافر.
ويعمل مطار بكين الدولي على 

تذليل الفارق بينه وبين أتالنتا، في 
الوقت الذي نجح فيه مطار دبي في 

االنتقال من المرتبة السادسة إلى 
الثالثة، بينما كان مطار شانغاي 

أكثر المطارات نموا. وأرجع مجلس 
المطارات العالمي ارتفاع النسب بين 
المطارات إلى زيادة إقبال المسافرين 

على السفر جوا.

◄ عائدات السياحة المغربية في ارتفاع

◄ السفر جوا يلهب منافسة المطارات

] المستشارة االقتصادية لوزير 
السياحة المصري عادلة رجب تؤكد 

أن إيرادات السياحة في مصر في 
انخفاض وهو ما يظهر عجز البالد 
على إعطاء دفعة لقطاع رئيسي يدر 

نقدا أجنبيا. وأوضحت رجب أن قطاع 
السياحة في مصر يواجه صعوبات في 

التعافي بعد االضطرابات السياسية 
واالقتصادية التي تشهدها مصر منذ 

انتفاضة 2011.
وقال وزير السياحة المصري يحيى 
راشد مؤخرا إن مصر تهدف إلى جذب 
12 مليون سائح بنهاية 2017 من خالل 

خطة تتضمن زيادة نشاط الناقلة 
الوطنية مصر للطيران في الخارج.

◄ مصر تحاول جذب 12 مليون سائح

شموخ صامد في وجه الزمن

ُّ



} دبي –  تسعى دبي إلى تطبيق التكنولوجيا 
فـــي عدد من قطاعاتها باالســـتفادة من تقنية 
الطباعة ثالثيـــة األبعاد، وفي إطار ذلك أطلق 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي 
«اســـتراتيجية دبي للطباعـــة ثالثية األبعاد» 
كمبـــادرة عالميـــة تهـــدف إلى تســـخير هذه 
التكنولوجيا الواعدة لخدمة اإلنسان وتعزيز 
مكانـــة دولة اإلمارات ودبـــي كمركز رائد على 
مســـتوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة 

ثالثية األبعاد بحلول عام 2030.
وتعـــد بلديـــة دبـــي مـــن أهـــم الجهـــات 
الحكومية المعنية بتنفيذ اســـتراتيجية دبي 
للطباعة ثالثية األبعاد، وذلك لجعل 25 بالمئة 
من أبنية دبي مطبوعة بتقنية الطباعة ثالثية 
األبعـــاد بحلـــول عام 2030، من خالل دراســـة 
اســـتخدام التقنيـــات المتوافرة فـــي الوقت 
الحالي محليا، وكيفية اســـتقطاب الشـــركات 
العالميـــة الرائدة في هـــذا المجال، فضال عن 
تحليـــل اآللية المثلى إلنجـــاح عملية التحول 
من طرق البناء التقليدي إلى البناء باستخدام 

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد.
تطـــور  مـــع  النســـبة  هـــذه  وســـترتفع 
التكنولوجيـــا عالميـــا ونضوجهـــا، وكذلـــك 
نمو طلب األسواق التي ســـتدرك أهمية هذه 
التكنولوجيا في إعادة ابتكار قطاع التشـــييد 
والبناء من خالل خفض التكلفة وتقليل المدة 
المشـــروعات وتقليل  المســـتغرقة في تنفيذ 
عـــدد العمالة، وكذلك تقليل نســـبة المخلفات 
الناتجـــة من البنـــاء والمضـــرة بالبيئة، كما 
سيتم التركيز على قطاعات حيوية أخرى مثل 
الطب والمواد االســـتهالكية، إذ ســـتتيح لهم 
هـــذه التكنولوجيا حريـــة التصميم والتنفيذ 

للبضائع والمنتجات بأسعار تنافسية.
وأكد الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
أن المســـتقبل ســـيكون قائما علـــى الطباعة 

ثالثية األبعاد، وســـتدخل هذه التكنولوجيا 
في جميع تفاصيل حياتنا، ابتداء من البيوت 
التي نســـكنها والشـــوارع التي نسير عليها 
والســـيارات التـــي نقودهـــا والمالبس التي 

نلبسها، وانتهاء بالطعام الذي نتناوله.
وتشـــير التقارير إلى أن لتقنيات الطباعة 
ثالثيـــة األبعـــاد دورا في توفيـــر كلفة البناء 
بنســـبة تتراوح بيـــن 50 و70 بالمئـــة، وكلفة 
العمالة بنســـبة تتراوح بيـــن 50 و80 بالمئة، 
إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن 

عمليات اإلنشاء بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.
ودعـــا القائمـــون علـــى المبـــادرة جميع 
الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص 
والجامعـــات ومراكـــز البحث والمؤسســـات 
األكاديمية للعمل كفريق واحد من أجل إرساء 
نمـــوذج عالمي تبدعه أيـــاد إماراتية، ليكون 

بمثابة منّصـــة للمبتكرين مـــن جميع أنحاء 
العالم في هذه التقنية المستقبلية.

وتهـــدف هـــذه المنّصـــة إلى جعـــل دبي 
عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثالثية األبعاد 
بحلـــول عام 2030، وذلك من خالل اســـتخدام 
التكنولوجيـــا ضمـــن القطاعـــات المختلفة، 
باإلضافـــة إلى تحديـــد المواصفـــات للمواد 
التي ســـيتم اســـتخدامها في الطباعة ضمن 
القطاعات واالســـتخدامات المختلفة، وسيتم 
العمـــل من خالل البنيـــة التحتية على توفير 
بنية تحتية مجهزة وداعمة ألنشـــطة البحث 
والتطويـــر والتصميـــم والتصنيع المرتبطة 
بتلـــك التكنولوجيـــا، لجذب أكبر الشـــركات 

العالمية في هذا المجال.
وســـيتم التركيـــز كذلـــك من خـــالل هذه 
المبادرة على بنـــاء قدرات المواهب المحلية 
من باحثيـــن ومصمميـــن ومبتكرين، وجلب 
أفضل العقول المبتكرة حول العالم في مجال 
الطباعة ثالثية األبعاد. وستســـتفيد المرافق 
الحاالت  ومبانـــي  واإلضـــاءة  والمتنزهـــات 

اإلنســـانية والمباني المتنقلـــة وغيرها، من 
اعتمـــاد هـــذه التقنيـــة فـــي قطاع التشـــييد 

والبناء.
وضمـــن قطـــاع المنتجات الطبية ســـيتم 
التركيـــز على طباعة أطقم األســـنان، وطباعة 
والنماذج  االصطناعيـــة،  واألعضـــاء  العظام 
الطبيـــة والجراحية وأجهزة الســـمع، حيث 
ستســـهم هيئة الصحـــة في دبي فـــي تنفيذ 
قطـــاع  ضمـــن  االســـتراتيجية  مخرجـــات 
المنتجـــات الطبيـــة مـــن خالل خلـــق البيئة 
المالئمـــة ووضـــع الضوابـــط والمواصفات 
في  التكنولوجيـــا  لتطبيـــق  واالشـــتراطات، 
القطـــاع الطبـــي، إضافة إلـــى الترويج لدبي 
مركزًا عالميـــا للمنتجات الطبية بتكنولوجيا 

الطباعة ثالثية األبعاد.
المنتجـــات  قطـــاع  إلـــى  وبالنســـبة 
االســـتهالكية فســـيتّم التركيز علـــى األدوات 
المنزلية، والبصريات، واألزياء والمجوهرات، 

وألعاب األطفال واألطعمة السريعة.
كما ســـتلعب شـــركة دبـــي القابضة دورا 
جوهريـــا في تنفيذ ودعم االســـتراتيجية من 
خالل مدينـــة متكاملة تضم مختبـــرًا ومركزًا 
الحتضان المبتكرين والمصممين والمبدعين، 
وتنظيم دورات تدريبية وورش العمل، وجذب 
الشركات العالمية المتخصصة وتقديم الدعم 

لها.
والجدير بالذكـــر، أنه من المقـــرر تنظيم 
مؤتمر عالمـــي للطباعة ثالثيـــة األبعاد على 
هامـــش إطالق هذه االســـتراتيجية، ليشـــكل 
منصـــة عالميـــة لبحث آخر مـــا توصلت إليه 
التكنولوجيـــا في هـــذا المجـــال، إضافة إلى 
استشـــراف مستقبلها، وسيركز المؤتمر على 
جذب أهم الفاعلين في هذا القطاع الناشئ من 
تكنولوجيا،  ومطـــوري  ومصنعين  مصممين 
وكذلك اســـتقطاب ممثلي  الجهات التنظيمية 
تحـــت مظلة واحـــدة لمناقشـــة مســـتجدات 
الطباعة ثالثيـــة األبعاد، والمـــواد المتقدمة 
والتصاميـــم  الطباعـــة،  والمســـتخدمة فـــي 

العملية والمستقبلية.

تبتكر عّصارة فواكه  } شـــركة ”جوســـيرو“ 
إلكترونيـــة جديـــدة يمكنهـــا إعـــداد عصائر 
عضويـــة طازجـــة مـــع الحفاظ علـــى قيمتها 
الغذائيـــة الكاملة بمجرد ضغطة واحدة على 

مفتاح التشغيل.
وأوضحت الشركة األميركية أن العّصارة 
مـــزودة بتقنية خاصة لتحديـــد قوة الضغط 
الالزمـــة لصناعـــة مختلف أنـــواع العصائر 
بالنظـــر إلى أن كل صنف من أصناف الفاكهة 

يتطلب قوة ضغط مختلفة عن اآلخر.
مجهـــزة  العّصـــارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 

”ذكية“ بتكنولوجيا 

} لندن – بدأ علماء التكنولوجيا ومهندسوها 
في الســـنوات األخيرة االســـتفادة من أجهزة 
الكمبيوتر وتطويرها وإدخال حتديثات على 
تطبيقاتها، حيث كشفت شركة إيطالية أواخر 
شهر مارس عن جهاز كمبيوتر يعمل بالطاقة 

الشمسية لتنقية املياه وتوليد الكهرباء.
وقـــد صمـــم فريق من مهندســـي شـــركة 
”والتي“ التي أنشأها أحد رجال األعمال، هذا 
اجلهاز بحيث يعمـــل بالطاقة الكهروضوئية 
ويبلغ طولـــه 40 مترا وعرضه 15 مترا ويوفر 

مياها نظيفة.
ويستخدم كمبيوتر ”3.0 والتي“ احلراري 
الطاقة الشمسية لتعقيم أكثر من خمسة آالف 
لتر من امليـــاه يوميا باإلضافـــة إلى وظائف 
أخـــرى تدخـــل في مجـــال عمليـــات االتصال 

وتوليد الكهرباء.
ويجمـــع اجلهـــاز بـــني القـــوة الضوئية 
الشمســـية،  الطاقة  لتكنولوجيا  واحلراريـــة 
فهو يســـتخدم احلرارة الشمســـية التي يتم 
جمعهـــا عن طريق أنابيـــب مفرغة في تبخير 
وتعقيـــم املياه التي يتم تغذيـــة اجلهاز بها. 
وميكنها تنظيـــف املياه امللوثـــة مبا في ذلك 

مياه احمليط خالل ساعتني.
وتقـــوم ألـــواح الطاقـــة الكهروضوئيـــة 
بتوليـــد  اجلهـــاز  ســـطح  علـــى  املوجـــودة 
كهرباء من خارج الشـــبكة لتشـــغيل األجهزة 
اإللكترونيـــة املوجودة داخل اجلهاز نفســـه 
وأيضـــا إلعادة شـــحن أجهـــزة خارجية مثل 

التليفونات وأجهزة الكمبيوتر احملمولة.
وأوضـــح فريق العمـــل أن ”والتي“ تنقي 
املياه من أّي مصدر تلوث ســـواء كيميائي أو 
بكتيري أو عضوي دون احلاجة إلى عمليات 

ترشيح.
وتقول الشركة إن اجلهاز نظرا النبعاثاته 
النظيفـــة ميكنه توفير مـــا يصل إلى ألف طن 
من انبعاثـــات الغازات امللوثة للبيئة وهو ما 
يعـــادل 2500 برميل من النفط في الوقت الذي 
ينّقـــي فيه املاليني من اللترات من املاء ويوّلد 

ألف ميغاوات ساعة من الكهرباء النظيفة.
و يعمل العلماء كذلك فـــي الوقت الراهن 
علـــى تطوير برنامج على أجهـــزة الكمبيوتر 
يســـاعد علـــى فهم مـــا ينطق علـــى كاميرات 

املراقبة دون أّي تسجيل صوتي، ال سيما 
في حاالت اجلرائم التي يحاول على إثرها 
احملللون حتديـــد ما نطق بـــه املعتدون 

املشـــتبه بهم، ويثابر الباحثـــون للتوصل 
التكنولوجيـــا  إلـــى 

الضرورية لذلك.
ويتوقع فريق 

العمل أن 
يكون 
هناك 

في 
املستقبل 

القريب 
العديد من 

التطبيقات من 
هذا النوع مبا في 

ذلك تطبيقات متكن 
الطيارين في قمرة 

قيادة صاخبة إعطاء 
أوامر صامتة، علما وأنه جرى إحراز 

تقدم كبير في إجناز هذا التطبيق الذي 
يساعد على قراءة الشفاه، ولكن التوصل 

إلى منوذج جاهز للعمل متاما ال يزال بعيد 
املنال إلى حد ما.

وطورت خبيـــرة الكمبيوتر هيلني بير من 
جامعة شـــرق أجنليا فـــي بريطانيا وفريقها 
برنامجـــا يقدم نتائج أفضل مـــن التطبيقات 
الســـابقة ولكـــن التكنولوجيـــا مازالت دون 

املقياس املطلوب لالستخدام اليومي.
وأوضح العلماء أن املشكلة احلالية التي 
تعترضهـــم ويتحّتـــم عليهم التغلـــب عليها 
هي تشـــابه حركات الشـــفاه عنـــد الكثير من 
الناس، وأشاروا إلى أنهم يعملون على جعل 
الكمبيوتـــر يتعلم كيفيـــة ترجمة االختالفات 
الطفيفة التي تكون في أغلب احلاالت متوّقفة 

على كل شخص.
وتقـــول بير ”الكالم يختلف من شـــخص 
إلى شخص ونحن بحاجة إلنشاء منوذج لكل 

شخص“.
وكان فريق مـــن الباحثني الدمناركيني قد 
كشف مؤخرا عن سعيه لالستفادة من خبرات 
هواة ألعاب الفيديو في بناء أجهزة كمبيوتر 

خارقة تعمل بتقنيات الفيزياء الكمية.

وتعتمد هذه الفكرة على إشراك الالعبني 
في مجموعـــة من ألعـــاب الفيديو ملســـاعدة 
الكمبيوترات على تعلم طرق تفكير وتصرف 
ولعب البشـــر، وهو ما يساعد الباحثني على 

فهم حسابات الفيزياء الكمية بشكل أفضل.
ويستطيع أّي شـــخص املشاركة في هذه 
الدراسة البحثية، حيث تتوافر هذه األلعاب، 
وعلى رأسها لعبة ”كوانتم موفز� أي ”حركات 
كميـــة“، على أنظمة تشـــغيل وينـــدوز وماك، 
وعلـــى إصـــدارات أنظمة التشـــغيل أندرويد 
لألجهـــزة احملمولـــة و(أي. أو. إس) اخلاص 

بأجهزة أبل.
وتـــدور فكـــرة لعبـــة كوانتـــم موفز حول 
اســـتخراج املياه من بئر ثـــم نقلها من مكان 
إلى آخر فوق خط متحرك مع جتاوز سلســـلة 
مـــن العقبات. ورغم أن هذه الفكرة قد ال تبدو 
مبتكرة، إال أنها تتشـــابه مـــع التحدي الذي 
يجابه العلماء فيما يتعلق بتحريك نواة ذرة 

باستخدام شعاع ليزر داخل كمبيوتر كّمي.

”ســـاينس  اإللكترونـــي  املوقـــع  وأفـــاد 
أليرت“ املعنـــي بأخبار العلوم والتكنولوجيا 
بأن الفرضيـــة العلمية وراء هـــذه احملاوالت 
هي أن دراســـة طريقة تعامل البشـــر مع هذه 
اللعبة سوف تتيح ألجهزة الكمبيوتر معاجلة 
التحديـــات الفيزيائيـــة بشـــكل أفضل، حيث 
أن االعتمـــاد على أســـلوب التخمني والتفكير 
البديهي الذي يســـتخدمه البشـــر قـــد يكون 
أفضـــل في هـــذه النوعيـــة من الظـــروف من 
االعتماد بشكل بحت على احلسابات الرقمية 

فقط.
وصرح عالم الفيزياء جاكوب شيرســـون 
من جامعة أرهـــوس الدمناركية أن ”الالعبني 
يتمكنـــون مـــن حّل مشـــكالت معقـــدة للغاية 
بواســـطة استراتيجيات بســـيطة“، موضحا 
”وبالرغـــم مـــن أن الكمبيوتـــر يـــدرس جميع 
اخليارات املتاحة، فإن الالعب يبحث بشـــكل 
تلقائـــي عن احلـــل الذي يبدو لـــه بديهيا أنه 

صحيح“.

} فريـــق مـــن الباحثيـــن األميركييـــن يبتكر 
تطبيقا إلكترونيا جديدا يستطيع نقل صورة 
مكّبرة من شاشـــة الهاتف المحمول لعرضها 
على نظارات غوغل التي يرتديها المستخدم، 
مما يسمح لضعاف البصر بمتابعة البيانات 
التي تظهر على شاشـــات هواتفهم بســـهولة 

ويسر.
وأفاد أحـــد المشـــاركين فـــي البحث أن 
التطبيق سيعود بالفائدة على ضعاف البصر 
الذين يجـــدون صعوبة في تشـــغيل خاصية 

تكبير الشاشة في هواتفهم المحمولة.

تطلق أول تطبيق رسمي  } شركة ”نينتندو“ 
للهواتـــف الذكية واألجهـــزة اللوحية، والذي 
يعتبر نوعا من شبكات التواصل االجتماعي 
أكثـــر مـــن كونه لعبـــة مـــن ألعاب الشـــركة 

اليابانية الشهيرة.
ويتيح التطبيق الذي يســـمى ”ميتومو“ 
للمســـتخدم إمكانيـــة التواصل مـــع العبين 
آخرين وطرح االستفسارات وإرسال األلعاب 
الصغيـــرة أو تعديل معالجـــة الصور. عالوة 
على أنه يمكن مشـــاركة األفـــكار والتصورات 

مع األصدقاء.
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أجهزة كمبيوتر تنقي المياه وتولد الكهرباء وتقرأ الشفاه
تطبيقات تساعد على حل الجرائم والتحدث دون أصوات مسموعة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شركة صينية ناشئة تبتكر طائرة صغيرة 
مـــن دون طيـــار مخصصـــة للمســـتخدمين 
الســـيلفي  صـــور  التقـــاط  فـــي  الراغبيـــن 
والفيديوهـــات المميـــزة، وفق مـــا ذكر موقع 

”ذي فيرج“ اإللكتروني.
وقـــال الموقـــع المتخصـــص بالتقنية إن 
أطلقت على  شـــركة ”زيرو زيرو روبوتكـــس“ 
أو الكاميرا  الطائرة اســـم ”هوفـــر كاميـــرا“ 
الطائـــرة، مشـــيرا إلـــى أنها تتمتـــع بالكثير 
من الخصائـــص المميزة، ومنهـــا أنها قابلة 
للطـــّي، وخفيفة الوزن (238 غراما)، وســـهلة 

االستخدام. 
وبمجرد فتح جناحي هوفـــر كاميرا تبدأ 
شـــفرات الطائـــرة الصغيرة بالعمـــل، وتتبع 
صاحبهـــا حيثما يذهب مســـتفيدة من تقنية 

الذكاء الصناعي المزودة بها.

} باحث أمني يكشف ثغرة في نظام التشغيل 
”ويندوز“ تســـمح للقراصنة بتجـــاوز أنظمة 
الحماية الخاصة بالنظام، وتشغيل أّي تطبيق 
على الكمبيوترات الشـــخصية عن بعد، دون 

الحاجة إلى امتيازات المسؤولين.
وأوضـــح الباحـــث أن هذه الثغـــرة يمكن 
اســـتخدامها للتحايل على قائمة التطبيقات 
المسموحة التي يوفرها نظام الحماية بلوكر 
على النســـخ الموجهـــة لقطـــاع األعمال من 
أنظمة ”ويندوز 7“ وما بعده، وذلك عن طريق 
اســـتخدام خط األوامر لإلشـــارة إلى ملف أو 

موقع ُيتحّكم به عن طريق قراصنة.

لم يكتف خبراء التكنولوجيا ومهندســــــوها بتطوير أجهــــــزة الكمبيوتر من حيث األحجام 
واأللوان وطاقة االســــــتيعاب ففي اآلونة األخيرة انكبوا على دراســــــة إمكانية االســــــتفادة 
من الكمبيوتر ســــــواء في توليد المياه النظيفة أو قراءة حركات الشــــــفاه الصامتة أو حل 
المعادالت الفيزيائية، وذلك من خالل إدخال أحدث التحديثات التقنية وتطوير التطبيقات. 

تطمح إمارة دبي من خالل إطالق «اســــــتراتيجية دبي للطباعة ثالثية األبعاد» إلى تحقيق 
الريادة العالمية وصناعة المســــــتقبل باالعتماد على االبتكارات وتوظيف العقول المبدعة 

وخلق نموذج عالمي.

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد تحيط مباني دبي وقطاعاتها

دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثالثية األبعاد بحلول عام 2030

جهاز كمبيوتر يعمل بالطاقة 

الشمسية يمكنه توفير ما 

يصل إلى ألف طن من انبعاثات 

الغازات امللوثة للبيئة

ألف ميغاوات ساعة من الكهرباء النظيفة.
و يعمل العلماء كذلك فـــي الوقت الراهن 
علـــى تطوير برنامج على أجهـــزة الكمبيوتر 
مـــا ينطق علـــى كاميرات  يســـاعد علـــى فهم

املراقبة دون أّي تسجيل صوتي، ال سيما 
في حاالت اجلرائم التي يحاول على إثرها 
احملللون حتديـــد ما نطق بـــه املعتدون 
املشـــتبه بهم، ويثابر الباحثـــون للتوصل

التكنولوجيـــا  إلـــى 
الضرورية لذلك.

ويتوقع فريق 
العمل أن
يكون
هناك
في

املستقبل 
القريب 

العديد من 
التطبيقات من 
هذا النوع مبا في

ذلك تطبيقات متكن 
الطيارين في قمرة 

قيادة صاخبة إعطاء 
أوامر صامتة، علما وأنه جرى إحراز 
تقدم كبير في إجناز هذا التطبيق الذي

يساعد على قراءة الشفاه، ولكن التوصل 
بعيد يزال ال متاما للعمل جاهز منوذج إلى

طوير أجهــــــزة الكمبيوتر من حيث األحجام 
رة انكبوا على دراســــــة إمكانية االســــــتفادة 
أو قراءة حركات الشــــــفاه الصامتة أو حل 
حدث التحديثات التقنية وتطوير التطبيقات. 

وخاصية 
االتصال 
بالشبكات 
المحلية 
الالسلكية 
(واي فاي) 
من أجل 
تحديد قوة 
الضغط الالزمة 
لصناعة العصير.



} لنــدن – يعتقـــد كثيرون أن قطـــع التمارين 
الرياضية يبطئ النســـق التصاعدي للتدريب 
ويعطـــل عملية حـــرق الدهون وأنـــه لتحقيق 
أفضل النتائج واكتســـاب جســـم قوّي ومرن 
ال ينبغـــي التوقف عن الرياضـــة، إال في حال 
الشـــعور بعدم القدرة على المواصلة أو عند 

اإلحساس بالتعب. 
ويظن المتدربون أن أخذ قسط من الراحة 
سيضطّرهم لبذل جهد أكبر الستعادة النشاط 
وذروة الطاقـــة التـــي بلغوها. لكـــن البحوث 
التـــي أجريت على عدد كبيـــر من الرياضيين 
أثبتـــت أن مقولـــة اســـتراحة المحـــارب تعد 
إحدى أساســـيات الحفاظ على لياقة متوازنة 

دون أضرار.
ويعرف المختصـــون بالتدريب الرياضي 
تأثيـــر الحصـــول على راحـــة مناســـبة بعد 
التمارين كحلقة من حلقـــات اإلنجاز العالي، 
ورغم ذلك يقع الكثير مـــن المدربين في خطأ 
اســـتغالل يوم الراحة الروتيني من البرنامج 
التدريبي. ويعتبرون ذلك من أخطاء التدريب 
علما بأن الجســـم يعمل على إعادة بناء نفسه 
واســـترجاع قوته في الفتـــرات الممتدة بين 
وحدات التدريب، فأيام الراحة تكون حاســـمة 
لـــألداء الرياضي لعدة أســـباب البعض منها 

سيكولوجّي والبعض اآلخر فسيولوجي.
وتعـــد الراحة ضرورية جـــدا من الناحية 
الفســـيولوجية لكـــي تتمكـــن العضـــالت من 
إعـــادة البناء والترميـــم والتقويـــة، ويعتبر 
بناء فترات الراحة في أّي برنامج تدريبي من 
مسّلمات أســـس التدريب الناجح والصحيح 
ألن فتـــرة الراحـــة هـــي الفترة التي تســـمح 
للجســـم باالرتخاء والتخلص من ضغوطات 
التدريب وتســـمح بحـــدوث التأثير الحقيقي 
للتدريب. كما يســـمح للجسم بإنعاش مخازن 
الطاقة وإعـــادة ترميم األنســـجة المتضّررة، 
ذلك أّن التمارين وأّي شـــكل من أشكال العمل 
البدنـــي يتســـبب بتغيرات في الجســـم مثل 
تحلـــل األنســـجة العضلية ونضـــوب مخازن 
الطاقـــة وكذلك فقـــدان الســـوائل، مما يجعل 
وقت الراحة الوقت المناســـب إلعادة إنعاش 

الطاقة.
وفي غياب وقت الراحة يســـتمر الجســـم 
على آليـــة تحلـــل األنســـجة العضلية خالل 
التماريـــن المكثفـــة ومـــن ثم تظهـــر أعراض 

ظاهرة فوق التدريب. 
وتجدر اإلشارة إلى أّن هناك فترات راحة 
قصيـــرة وأخـــرى طويلة األمـــد. ويطلق على 
بعض فتـــرات الراحة، مصطلح االستشـــفاء 
اإليجابـــي وتحـــدث خـــالل الســـاعات التي 
تتبع التدريب مباشـــرة، ال ســـيما في تمارين 
أو نشـــاطات عاليـــة الشـــدة. وهنـــاك تركيز 
كبيـــر لفترة الراحة التي تمنح مباشـــرة بعد 
التمارين باعتبارها الوقت األنســـب إلنعاش 
مخازن الطاقة وتعويض الســـوائل المفقودة 

تركيـــب  وتحســـين  التماريـــن  خـــالل 
البروتين (وهي العملية التي

تزيد من محتوى البروتين في 
الخاليا العضلية ومنع تحلل 

العضلة وزيادة حجمها). 
ويعتبر هذا الوقت مناسبا 

لألنسجة الناعمة مثل 
األربطة واألوتار 

والعضالت 
إلعادة الترميم 

وإزالة 
الكيميائيات 
التي تراكمت 

نتيجة 
لنشاطات 

الخاليا خالل 
التمرين.

ويشـــير أخصائيو العـــالج الطبيعي إلى 
أن المتدربين بحاجـــة، في كثير من األحيان، 
إلى أخذ فترات راحة طويلة األمد، فكل برامج 
وجـــداول التدريب التـــي تّتصـــف بالجودة 

تتضمن أياما للراحة أو حتى أسابيع.
وكشـــف باحثـــون أن تعريـــض الجســـم 
لضغـــوط التماريـــن البدنيـــة يدرب الجســـم 
ليكون أكثر كفاءة وإنتاجا، وهذه الحالة تشبه 
بالضبـــط تعّلم مهارة جديـــدة فتكون صعبة 
فـــي البداية وبعد فترة تصبح أشـــبه بجدول 
تدريبـــي طبيعي، وحال مـــا يتعود الرياضي 
على ضغـــط التماريـــن فإنه يحتـــاج لضغط 
إضافي لالستمرار بنسق عال، علما أن هناك 
حـــدودا معينة لكمية الضغوط التي يتحملها 
الجسم قبل تحولها إلى ضرر يصيب الجسم 
ويسّهل إصابته. فتنفيذ الكثير من التدريبات 
المكثفة دون اســـتراحة، تنتـــج عنه إصابات 

حادة في العضلة.

التوازن بين التمارين والراحة

تلعـــب المراوحة بيـــن التمارين والراحة 
دورا حاســـما في إيصال الرياضي إلى أعلى 
مستوى من اللياقة البدنية. ويحث أخصائيو 
العالج الطبيعي الرياضيين في المستويات 
العليـــا على إدراك أن المجهـــود األكبر خالل 

التدريب يعني حاجة أكثر إلى الراحة.
وكشفت جمعية الظهر السليم األلمانية أن 
االســـتراتيجية المثلى للوقاية من آالم الظهر 
تتمثل في التبديل بين الراحة والتحميل على 
الظهر، مؤكدة أن النشـــاط البدني يلعب دورا 

محوريا في تجنب آالم الظهر.
وينصـــح خبـــراء الصحـــة باإلكثـــار من 
المشـــي بأقـــدام حافيـــة، فهذا يســـاعد على 
تصحيح شكل القدم ويســـاعد على استقرار 
المفاصـــل، فمهمـــا كان الحـــذاء مريحا، فهو 
يحدث تغييرا في شكل القدم، ما قد يؤثر على 
العمود الفقري ويؤدي إلى اإلصابة بآالم في 

الظهر.
وخـــالل فتـــرة الراحـــة بيـــن مجموعـــة 
التمارين، يوصي المدربون بتفادي الجلوس 
لفترة طويلة نســـبيا والحرص بدل ذلك على 
المشـــي البطيء، لإلبقاء علـــى تدفق الدم في 
العضـــالت والحفـــاظ علـــى حرارة الجســـم 

ومستوى قوته.

طريقة للشفاء السريع بعد التمارين

من الممكن زيادة ســـرعة االستشفاء بعد 
التماريـــن الرياضية علما بأن هنـــاك الكثير 
ممن يخططون بشكل جيد للبرنامج التدريبي 
الكتســـاب اللياقة البدنيـــة، إال أّنهم يغفلون 
نفس المســـتوى من التخطيط بالنســـبة إلى 
فترات الراحة، ال ســـيما وأّن أغلب المتدربين 
يمارسون التمارين لتحسين األداء الرياضي 
وتقليل الـــوزن وألجل الصحـــة العامة. 
وللحفـــاظ علـــى الروتيـــن التدريبـــي 
مـــن المهـــم االستشـــفاء الكامل بعد 
التمرين. فاالستشفاء جزء مهّم من 
يسمح  ألّنه  التدريبي  الروتين 
معتدل  بنســـق  بالتدريب 
ومتواصل.  ومتـــوازن 
الباحثـــون  ويشـــدد 
علـــى أن الراحـــة بعد 
حاسم  عنصر  التمارين 
بالنســـبة إلى العضالت. وتكون هذه األهمية 
بالغة بعد وحدة تدريـــب األثقال، فالعضالت 
تحتـــاج إلـــى ما بيـــن 24 و48 ســـاعة إلعادة 
الترميـــم والبناء. والعمل مبكـــرا بعد وحدة 
تكســـير  إلـــى  يقـــود  التدريـــب 
األنســـجة (تمـــزق خفيف) بدال 
المدربون  ويحذر  البناء.  من 
من تدريب نفس المجموعة 
العضلية على رفع األثقال 

ليومين متتاليين.

تهدئة العضالت 

يقصد بالتهدئة 
التباطؤ وعدم 
التوقف المباشر 
والكامل بعد 
وحدة التدريب، 
فاالستمرار على 
الحركة بشدة 
لمدة تتراوح 
بين 5 و10 ثوان 
يساعد على إزالة 
الحمض اللبني 

من العضالت ويقلل مـــن صالبتها. والتهيئة 
والتهدئة تســـاعدان علـــى إنجـــاح التدريب 

واالستفادة منه، دون التعرض لإلصابات.
ويصنف النوم كأفضل عالجات الجســـم 
الستعادة نشـــاطه واسترخائه. ويعتبر النوم 
المثالي مهّما ألّي شخص مّمن ينّفذ التدريب 
االعتيادي اليومي، فخالل النوم ينتج الجسم 
هرمـــون النمو والذي يكون مســـؤوال بشـــكل 
كبيـــر عن نمـــّو األنســـجة وإعـــادة ترميمها، 
وهناك دراســـات حديثة وجدت بأن الحرمان 
مـــن النـــوم يؤخـــر مـــن العمليـــات األيضية 

للغلوكوز بنسبة 30 إلى 40 بالمئة.
ودرس د. إيـــف فـــان كوتـــر، مـــن جامعة 
ميشـــيغان، تأثير ثالث أوقات مختلفة للنوم 
على 11 رجلت تتـــراوح أعمارهم بين 18 و27 
ســـنة. ووجد خـــالل الليالي الثـــالث األولى 
للدراســـة بأن األشـــخاص قد نامـــوا لمدة 8 

ساعات لكل ليلة. 
ولقد أظهرت النتائج بأنه وبعد 4 ساعات 
مـــن النوم لـــكل ليلة يكـــون العمـــل األيضي 
للغلوكـــوز قليـــل الكفاءة وترتفع مســـتويات 
الكولسترول (هرمون اإلجهاد) الذي تّم ربطه 
بهبوط الذاكرة ومقاومة األنســـولين وضعف 

االستشفاء عند الرياضيين. 
وأكـــد الباحث وبعـــد أســـبوع واحد من 
حرمان النوم وجود مســـتويات غير طبيعية 
مـــن الغلوكـــوز عنـــد الرياضييـــن الشـــباب 
وتدهور في وظائف الجسم، بينما وجد نقصا 
في قابلية إدارة الغلوكوز مشـــابها لذلك الذي 

وجد عند األكبر سنا.
وأوضحت هذه الدراسة إمكانية أن يكون 
للحرمان من النوم تأثير فســـيولوجي سلبي 
علـــى اإلنجاز الرياضي مـــن ناحية العمليات 
األيضيـــة للغلوكـــوز وهرمـــون الكورتيزول. 
وربطت دراســـات أخـــرى بيـــن الحرمان من 
النوم وقلـــة التحمل الهوائـــي وزيادة معدل 
الحساسية ضد العمل، حيث يعتبر الغلوكوز 
المخـــزون مـــن مصـــادر الطاقـــة الرئيســـية 
للرياضـــي، خاصة عنـــد ممارســـة رياضات 
التحمـــل، وعلى الرياضي أن يكون قادرا على 

تخزينه في العضلة وفي الكبد. 
وتجـــدر اإلشـــارة إلى أن رفع مســـتويات 
الكورتيـــزول قـــد يتداخـــل مع إعـــادة ترميم 
األنسجة ونموها، ومع مرور الوقت قد يعجز 
الرياضي مـــن االســـتجابة للتدريـــب القوّي 

وبالتالي الوصول لحالة ما فوق التدريب.

ضرورة تجنب حالة {ما فوق التدريب}

تجنب حالة ما فوق التدريب هي الطريقة 
األســـهل للحصول علـــى راحة ســـريعة، عن 
طريـــق تصميـــم روتيـــن تدريبي ذكـــي، ألن 
التدريب المبالغ فيه أو القوّي جدا أو قلة أيام 
الراحة ســـيحد من اكتســـاب اللياقة البدنية 

ويضّر النسيج العضلي.
وتعـــد فتـــرات الراحـــة بيـــن مجموعات 
التماريـــن، من أهـــم العناصر التـــي تتوقف 
عليها أهمية التمرين وقّوته، إال أن العديد من 
األشخاص يتجاهلون تلك الحقائق، ويهملون 
الراحـــة بين المجموعـــات وال يولونها نفس 
أهميـــة الراحة التـــي يأخذونها بعـــد انتهاء 
التدريب تماما، ولكن احتســـاب الدقائق بين 
التماريـــن ال يقل أهمية عـــن اختيار التمارين 

وعدد المجموعات التي نقوم بها.
وتعتبـــر الفتـــرة المتراوحـــة بيـــن 3 و5 

دقائق هي الفتـــرة المثلى التي يمكن خاللها 
الحصول على راحة بين مجموعات التمارين 
وذلك ألن مصدر الطاقة الذي يطلق عليه اسم 
”أي تي بـــي بي ســـي“، ألداء تماريـــن عنيفة 
في وقت قصير يســـتغرق من 1 إلى 5 إعادات 
خـــالل 15 ثانيـــة. وهذا المصـــدر محدود في 
العضـــالت و ينفـــذ خالل 15 ثانيـــة ويحتاج 
الجسم إلى 3 دقائق إلعادة إنتاجه مرة أخرى 

داخل العضالت.
وأثبـــت دراســـة ُأجريـــت عـــام 1997 أن 
الالعبيـــن الذين أخذوا فتـــرة راحة 3 دقائق 
بيـــن مجموعـــات التمارين، اســـتطاعوا رفع 
أوزان أعلـــى علـــى المـــدى البعيـــد أكثر من 

الالعبين الذين أخذوا دقيقة راحة.
أمـــا إذا كان هدفك زيادة الحجم العضلي 
بشكل ســـريع، يفضل أخذ راحة تستغرق من 
دقيقة إلى دقيقتين بين مجموعات التمارين. 
وهذا ألن تماريـــن الضخامة تكون في حدود 
6 و12 إعـــادة بأوزان متوســـطة إلـــى ثقيلة. 
وبالتالي فإن الجســـم لن يحتاج إلى 3 دقائق 
إلعـــادة بناء مصـــادر الطاقـــة، ألن الغلوكوز 

يسّرع من هذه العملية.
كمـــا أثبتت الدراســـات أن التمرين بوقت 
راحة قصيـــر من دقيقة إلـــى دقيقتين، يؤدي 
إلـــى زيادة إفـــراز الهرمونـــات البنائية، مثل 
التيستوتيرون وهرمون النمو، باإلضافة إلى 
أن أوقات الراحة القصيـــرة تؤدي إلى زيادة 
إفراز حمـــض الالكتيت فـــي العضالت، مما 

يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في العضلة.
وأما بالنســـبة إلـــى التماريـــن الهوائية 
معتدلة الشـــدة، سواء كانت أعمال البستنة 

الكثيفة أو ركوب الدراجات، فيفضل القيام 
بالقليل منها بشكل يومي ويجب أن يقوم 
األشـــخاص البالغون بمـــا مجموعه 150 
دقيقة (لمدة ســـاعتين ونصف الســـاعة) 
من التمارين الهوائية معتدلة الشـــدة في 

األسبوع. بينما ينبغي على األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 و18 ســـنة القيام 

بــــ60 دقيقـــة مـــن التماريـــن الهوائية 

عالية الشـــدة كل يوم. ومـــن المهم أخذ فترة 
مـــن الراحة عند ممارســـة التمارين الهوائية 
عالية الشـــدة، مثـــل الركض. ويقوم الجســـم 
بإصالح وتقوية نفسه بين التدريبات. ويشدد 
أخصائيـــو العالج الطبيعـــي على أن اإلفراط 
فـــي التدريـــب يمكن أن يتســـبب في إضعاف 

حتى أقوى الرياضيين.
ويقـــول د. جـــون هيغينـــز، مديـــر مركز 
فيزيولوجيا التماريـــن الرياضية في جامعة 
تكســـاس، إن عدم توفير الراحة للجســـم بين 
جـــوالت التمارين يؤدي إلى الشـــعور الدائم 
بالتعب وآالم التعضيل وتســـريع شـــيخوخة 

العضالت والعظام. 
فـــإن كنت فـــي العقـــد الثاني مـــن العمر، 
فأنت بحاجة لقرابة 18 ســـاعة استراحة لكي 
يتمكن جســـمك من إصـــالح وترميـــم ألياف 
عضالتـــك المتضررة أثنـــاء التمرين، وتزداد 
مدة االســـتراحة الالزمة هـــذه مع تقدم العمر 
لتصل إلى 36 ساعة اعتبارا من سن األربعين. 
أمـــا إن اســـتخدمت عضالتـــك المتأذيـــة 
قبل أن تأخذ الوقـــت الكافي ليتم ترميمها، 
فـــإن هـــذا يهيئهـــا إلصابتها 
ويصبـــح  بااللتهابـــات، 
أكثـــر  التماريـــن  أداء 
بالنســـبة  صعوبة 
إليـــك مـــع مرور 

الزمن.

19 1199األحد 2016/05/01 22

الراحة بين التمارين تساعد على اكتساب لياقة دون أضرار

بلوغ مرحلة ما فوق التدريب تجهد العضالت وتضعف تحملها

لياقة

يؤكد مختصون في التدريب الرياضي على أن اقتطاع فترات الراحة بين التمارين وبعدها 
يعّد عامال أساســــــيا في الحفاظ على لياقة الجســــــم وتفادي حالة اإلجهاد الشديد الذي 
يضعف قدرة العضالت على التحمل ويعرضها إلى اإلصابة حتى عند القيام بنشــــــاطات 

بسيطة ال تتطلب جهدا.

التدريب والراحة ثنائي متالزم للوقاية من اإلصابات

الالعبون الذين أخذوا فترة 

راحة 3 دقائق بني مجموعات 

التمارين، استطاعوا رفع أوزان 

أعلى على املدى البعيد

كبيـــر لفترة الراحة التي تمنح مباشـــرة بعد 
التمارين باعتبارها الوقت األنســـب إلنعاش 
مخازن الطاقة وتعويض الســـوائل المفقودة 

تركيـــب  وتحســـين  التماريـــن  خـــالالل 
البروتين (وهي العملية التي

تزيد من محتوى البروتين في 
ياليا العضلية ومنع تحلل الخ

العضلة وزيادة حجمها).
ويعتبر هذا الوقت مناسبا
لألنسجة الناعمة مثل
األربطة واألوتار
والعضالت

إلعادة الترميم 
وإزالة

الكيميائيات 
التي تراكمت

نتيجة 
لنشاطات 

خالل الخالياا
متمريرينن. ال

الكتســـاب اللياقة البدنيـــة، إال أنهم يغ
نفس المســـتوى من التخطيط بالنســـب
فترات الراحة، ال ســـيما وأّن أغلب المت
ميمارارسون التمارين لتحسين األداء الري
وتقليل الـــوزن وألجل الصحـــة ا
وللحفـــاظ علـــى الروتيـــن التدر
مـــن المهـــم االستشـــفاء الكام
التمرين. فاالستشفاء جزء مه
ي ألّنه  التدريبي  الروتين 
جز ري

م بنســـق  بالتددريريبب
ومتو ومتـــوازن 
الباح ويشـــدد 
الراحــ أ أنن علـــى
ععنصر  التماريرين
بالنســـبة إلى العضالت. ووتكونون هذه األ
ألاألثقثقاال، فالعض بالغة بعد وحدة تدريـــب 
8 و48 ســـاعة تحتـــاج إلـــى ما بيـــن 24
الترميـــم والبناء. والعمل مبكـــرا بعد
تك إلـــى  يقـــود  التدريـــب 
األنســـجة (تمـــزق خفيف
المد ويحذر  البناء.  من 
من تدريب نفس المج
العضلية على رفع ا
ليومين متتاليين.

تهدئة العضال

يقصد بال
التباطؤ
التوقف الم
والكام
وحدة الت
فاالستمرا
الحركة
لمدة تت
0و10 5 بين
يساعد على
الحمض 

راحة قصيـــر من دقيقة إلـــى دقيقتين، يؤدي
إلـــى زيادة إفـــراز الهرمونـــات البنائية، مثل
التيستوتيرون وهرمون النمو، باإلضافة إلى
أن أوقات الراحة القصيـــرة تؤدي إلى زيادة
العضالت، مما إفراز حمـــض الالكتيت فـــي

يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في العضلة.
وأما بالنســـبة إلـــى التماريـــن الهوائية
معتدلة الشـــدة، سواء كانت أعمال البستنة
الكثيفة أو ركوب الدراجات، فيفضل القيام 
بالقليل منها بشكل يومي ويجب أن يقوم 
0األشـــخاص البالغون بمـــا مجموعه 150
دقيقة (لمدة ســـاعتين ونصف الســـاعة)
من التمارين الهوائية معتدلة الشـــدة في

األسبوع. بينما ينبغي على األطفال الذين 
8 و18 ســـنة القيام  5 5تتراوح أعمارهم بين

بــــ60 دقيقـــة مـــن التماريـــن الهوائية 

ســـاعة استراحة لكي فأنت بحاجة لقرابة 18
ألياف يتمكن جســـمك من إصـــالح وترميـــم
عضالتـــك المتضررة أثنـــاء التمرين، وتزداد
مدة االســـتراحة الالزمة هـــذه مع تقدم العمر
36 ساعة اعتبارا من سن األربعين. 6لتصل إلى
أمـــا إن اســـتخدمت عضالتـــك المتأذيـــة
أن تأخذ الوقـــت الكافي ليتم ترميمها، ببببببببببببببببببقبللل
فـــإن هـــذا يهيئهـــا إلصابتها
ويصبـــح بااللتهابـــات، 
أكثـــر التماريـــن  أداء 
بالنســـبة صعوبة 
إليـــك مـــع مرور

الزمن.



} تونــس - تطـــورات عميقـــة طـــرأت علـــى 
الذائقـــة والثقافـــة العربيتني فبعـــد أن كانت 
البدانة معيارا ثابتا حلســـن املرأة التي تفنت 
الرجـــال بجســـدها املمتلئ ويتمنـــون الزواج 
بهـــا ويتغزلـــون بهـــا فـــي آدابهـــم وفنونهم 
أصبحـــت النحافـــة املوضـــة الوافـــدة علـــى 
العالـــم العربي معيـــارا بديال جلمـــال املرأة، 
فحرصت علـــى مواكبتها إلـــى درجة الهوس 
باحلميـــات والوقـــوع في املخاطـــر الصحية 
رغبـــة في احلصول على قوام رشـــيق يشـــبه 

قوام عارضات األزياء العامليات.
لم تكـــن املـــرأة النحيفـــة تعتبـــر األجمل 
واألكثر رشـــاقة فـــي املجتمعـــات العربية بل 
كانـــت وإلـــى زمن غيـــر بعيد األقـــل قبوال في 
املجتمع وخاصة عند الرجال الرتباط النحافة 
في الثقافة العربية بالفقر والضعف والشقاء. 
ولكن بعد ما ســـّمي باالنفتـــاح والتالقح بني 
الثقافات بفضل وســـائل اإلعالم، وخاصة تلك 
التي تعتمد أساســـا الصورة مثل التلفزيون، 
ومجـــالت املوضـــة وإعالنات اإلشـــهار وبعد 
دخول االنترنت والعالـــم االفتراضي للمنازل 
العربيـــة تغيرت النظرة للنحافة عند النســـاء 
فأصبحت الفتاة النحيفة هي التي تصّنف أكثر 
رشـــاقة وجماال من غيرهـــا وهي التي تخطف 
أنظار الرجال وهي التي تعطي انطباعا بأنها 
امـــرأة عصرية متحررة مـــن النظرة التقليدية 
للبدانة والســـمنة كمقاييـــس للجمال وللمرأة 
التي خرجت من إطار البيت للعمل والدراســـة 
في الفضاء العام واالختالط باآلخر وهي التي 

تواكب املوضة بكل مستجداتها.

هكـــذا أصبحـــت النحافة عالمـــة على أن 
املرأة مثقفة منفتحة ومواكبة لعصرها وتتبع 
منط عيش حديث يقوم على اتباع نظام غذائي 
صحي يتم فيه االستغناء عن األكالت العربية 
والتقليدية التي تتكـــون من كميات كبيرة من 
الســـكريات أو الدهنيات أو النشـــويات التي 
تزيد جميعها الوزن، وهي أيضا تقدم فكرة عن 
مســـتوى مادي ومعيشـــي مرمـــوق ألن اّتباع 
حميـــات التنحيـــف وممارســـة الرياضـــة في 
قاعات اجليم املُكلفة ليست في متناول النساء 
من الفئـــات االجتماعية الفقيرة أو متوســـطة 
الدخل. ومثلما ُتكتسب جميع مكونات الصورة 
في عصر الصـــورة فإن النحافة تصنف ضمن 
مكونـــات املظهر اخلارجي للمـــرأة التي ميكن 
من خالل ربطها بدالالتهـــا في الوعي الثقافي 
اجلماعي وفـــي املنظومة الفكريـــة ملجتمع ما 
أن تقـــدم قـــراءات معينة عن شـــخصية املرأة 

ومكانتها االجتماعية.
وبعـــد أن كانت املرأة البدينة مثال اجلمال 
عنـــد العرب قدميـــا، وهو ما خلـــده موروثهم 
الثقافي من فنون وآداب وأشعار غزل ولوحات 
تشـــكيلية ومنحوتات رســـمت املرأة املمتلئة 
على أنها أجمل ما ميكن أن تكون عليه النساء 
من آيـــات اجلمـــال والفتنة، أصبحـــت اليوم 
نقيضتهـــا النحيفة مثاال للجمال والرشـــاقة. 
ولعـــل ذلك يرجع ملـــا روجته وســـائل اإلعالم 
عن عالـــم املوضة واألزياء حيـــث تظهر روعة 
التصاميـــم عندمـــا ترتديها عارضـــة نحيفة، 
وألن عالـــم عـــروض األزياء هو الـــذي يصنع 
صيحات املوضة ويقولب الذوق العام ويرسم 
له اجتاهاتـــه فإن جنمات اإلعـــالم واملمثالت 
والشـــهيرات في العاملـــني العربـــي والغربي 
اقتدين بعارضات األزياء ليس فقط في موضة 

اللباس بل أيضا في الهيئة النحيفة.
اليوم جتـــد الفتاة واملـــرأة البدينة حرجا 
من مظهرها إلـــى درجة اخلجل واهتزاز الثقة 
في النفس وجتتمع داخلها مشـــاعر مضطربة 
وســـلبية في عالقتها باآلخر فهي جتد نفسها 
أحيانـــا شـــاذة عن قواعـــد ومعاييـــر اجلمال 
والرشاقة العصرية وبأنها ال تضاهي النساء 
في محيطها جماال ورشاقة وبأنها ال ميكن أن 
جتد نصفهـــا اآلخر ألنها ال ميكـــن أن حتظى 
بإعجـــاب الرجـــال الذيـــن أصبحـــوا بدورهم 
يفضلون النســـاء النحيفات. هذه األحاسيس 
تخلق نوعا من احلواجز النفسية بني املعنية 
باألمـــر ومحيطها فتصبح منعزلة وغير قادرة 
على اكتســـاب الثقـــة بالنفس كمـــا تعجز عن 
االنخراط في صيحات وتقليعات املوضة ألنها 
ال جتـــد في األســـواق واحملال اللبـــاس الذي 
يســـتجيب للموضة ويناســـب مقاسها، فهذه 
واالجتماعية  والتواصلية  النفســـية  العوامل 

تدفـــع هذه الفئـــة من النســـاء نحـــو اعتماد 
احلميـــات الغذائيـــة وإن لـــم تبلـــغ الصورة 
املثالية والـــوزن املثالي اللذين تريدهما فإنها 
تصبح مهووسة بالتنحيف إلى درجة مرضية 

حتتاج بسببها إلى عالج نفسي.
وبعيدا عن التعميـــم وعن اعتبار النحافة 
مبتغى لكل النســـاء فإن هناك بعض النســـاء 
خاصـــة الالئـــي جتـــاوزن مرحلـــة العزوبية 
والالئـــي تقدمـــن فـــي الســـن ال تعـــرن لهذه 
املســـألة اهتمامـــا كبيـــرا إما ألنهـــن تضعن 
املظهـــر اخلارجي في مرتبـــة ثانوية أو ألنهن 
ال تعـــرن اهتمامـــا بالغـــا لنظـــرة اآلخر لهن 
وحلكمه عـــن جمالهن ورشـــاقتهن، وتعتبرن 
أن اجلوهـــر والعالقـــات اإلنســـانية واملبادئ 
أهـــم من املظاهر. كما جنـــد في اجلانب اآلخر 
بعض النســـاء الالئي تعتبرن رشـــاقة القوام 
تقـــوم على التـــوازن واالعتـــدال، فهن ال متلن 
إلى النحافة الشـــديدة وال إلى البدانة الزائدة 
ومن بني هؤالء جند النســـاء فـــي املجتمعات 
التقليديـــة التـــي مازالت حتافظ علـــى إرثها 
الثقافـــي وعاداتهـــا وتقاليدها مبـــا فيها من 
معايير اجلمال والرشاقة عند النساء ومازال 
الرجال في بعـــض املناطـــق العربية مييلون 
للمـــرأة املمتلئـــة أو املتوســـطة ويحبذون أال 

تكون نحيفة مثل عارضات األزياء.
وفـــي املجتمعـــات العربية التـــي مازالت 
حتافظ على عاداتهـــا وتقاليدها خاصة منها 
املتعلقـــة بالـــزواج، ورغـــم تقدمهـــا وتطـــور 
مكاســـب املرأة فيها، جند بعض األســـر التي 
مازالـــت تعمـــد لتســـمني الفتاة قبـــل الزواج 

فتحجب عـــن األنظـــار ويعتمد نظـــام غذائي 
يجعلهـــا تكتســـب الـــوزن ألن في نظـــر هذه 
املجتمعـــات ال ميكن أن تكـــون العروس كاملة 
احلســـن واجلمال ما لم تكن متوسطة القوام 
وأحيانا بدينة لكي تظهر في اللباس التقليدي 
شـــبيهة باملرأة العربية قدميا، وهذه العادات 
مازال معموال بها في تونس مثال وخاصة في 
األرياف وفي اجلنوب التونســـي حيث يفضل 
إقامة األعراس التقليدية، رغم أن شـــباب هذه 
املجتمعات ال يختلفون كثيرا عن باقي شـــباب 
الـــدول العربية من حيث ميلهم املتزايد للفتنة 
بالقـــوام النحيـــف وكثير منهـــم يلحون على 
زوجاتهـــم للتخلص مـــن الـــوزن الزائد الذي 

ميكن أن تكتسبه بعد الزواج واإلجناب.
من ناحية أخرى ال حتبذ النســـاء بدورهن 
الرجـــال البدنـــاء وكذلك النحفاء أو شـــديدي 
النحافـــة فغالبيـــة الفتيـــات تفضلـــن الرجل 
صاحـــب العضالت املفتولـــة لكنهن ال تعتبرن 
النحافة مقياسا للجمال والرشاقة عند الرجل 
بعكـــس املرأة ألنها تظل مقياســـا للضعف في 
حـــني يظل الرجـــل رمزا للقوة الـــذي يجب أن 
تظهـــر املـــرأة النحيفة بجانبـــه ضعفها وهي 
إحـــدى التمثالت التـــي جتعل الرجـــل يحبذ 
املرأة النحيفة إلرضاء غروره وقّوته اجلسدية 
بقربهـــا لكـــن املرأة تقبـــل أن ترتبـــط بالرجل 
النحيف أو البدين ألنها ليست من يختاره بل 

هو من يختارها.
وضـــع املرأة دوما في مقـــام املفعول يؤثر 
حتى في تعاملها مع جســـدها وفي نظرتها له 
وخاصة في ذوقها وفي معايير تقييم اجلمال 

والرشـــاقة، وهو ما يكشـــف أنها فـــي الواقع 
عندما تتعلق بصور تعتبر مثالية في اجلمال 
والرشاقة والقوام املمشـــوق هي في احلقيقة 
ال تســـتجيب لرغباتها الذاتية بل تســـتجيب 
للذوق العـــام وملا يحبذه الطـــرف اآلخر بدقة 
أكثر، وهو ما يجعل بعض النساء واملراهقات 
يقعن في أخطار صحية ونفســـية أثناء لهثهن 
غيـــر املـــدروس وغيـــر املتعقـــل وراء حتقيق 
الـــوزن األمثل أو األقل الذي يناســـب طولهن. 
وال تقف املسألة عند اعتماد حميات عشوائية 
قد تتسبب في تخريب الصحة وتوصلهن إلى 
حاالت مرضية يكن في حاجة إلى الشفاء منها 
إلـــى عالج طبي، بـــل إن بعـــض املراهقات قد 
تبهرهـــن صور عارضات األزياء والشـــهيرات 
ودرجة نحافتهن فتعتمدن حميات قاســـية قد 
تخلف لهن مشـــاكل في اكتمـــال النمو فتجدن 
أنفسهن في مواجهة أجساد عليلة بدل القوام 

املمشوق املنشود.
هذا ومهما تنوعت نظرة النساء العربيات 
للنحافـــة واختلفـــت طـــرق حتقيقهـــا كهدف 
رئيســـي أو ثانـــوي فـــي احلياة تظـــل إحدى 
ظواهر العوملة الوافدة من الغرب عبر وسائل 
االتصـــال والتواصـــل التي أثرت فـــي الذوق 
العام وفي خيارات الرجل الشـــرقي وبالتالي 
في املرأة وفي عالقتها بجســـدها انطالقا من 
نظرة اآلخر لها، وبالتالي تركت هذه الظاهرة 
بصمتهـــا على الثقافـــة االجتماعيـــة العربية 
وعلى الـــذوق في منط العيش بـــدءا باللباس 
واملظهـــر واملوضة وصـــوال إلـــى النظرة إلى 
املرأة وإلى مكانتها في األسرة وفي املجتمع.

األحد 2022002016/05/01

مرأة

ماذا خلفت موضة النحافة الوافدة على المجتمعات العربية

نساء يلهثن وراء الوزن المثالي إلى درجة الهوس إرضاء لألخر قبل الذات

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

ــــــرت معايير اجلمال والرشــــــاقة في املجتمعــــــات العربية تزامنا مــــــع االنفتاح الثقافي  تغي
ــــــول االجتماعي وللظفر  احلاصــــــل، وأصبحــــــت النحافة مرادفا للجمال والرشــــــاقة وللقب
ــــــل على احلميات وأدوات ووســــــائل  بإعجــــــاب الرجــــــل، وهو ما جعل املــــــرأة العربية تقب

التخسيس لتستجيب لهذه املعايير.

} القاهــرة - كانـــت بدانـــة املـــرأة فـــي دول 
عربيـــة عدة من أهم عناصـــر جمالها في نظر 
العديـــد من الرجـــال، ومظهرا لثـــراء العائلة 
وكرمهـــا، وحتى وقت قريـــب كان مهر الفتاة 
يحدد أحيانا بوزنها وقطر حبل يتم لفه حول 

عضدها.
تغزل الشـــعراء العـــرب بالقـــوام املمتلئ 
و“البضـــة“، وكانت املـــرأة اخلدجلة (ممتلئة 
الذراعني والساقني) مفضلة لدى الرجال، حتى 
(تهتز مـــن بدانتها)  وصفوها بــــ ”البرمادة“ 
ليس هذا وحســـب، بل كانـــوا يتعوذون بالله 
مـــن املرأة الـــزّالء (النحيفة) التـــي قّل حلمها 

وشحمها وكأن ثوبها ”ُعّلق على عود“.
بدانـــة الفتاة قبل الـــّزواج دليل دامغ على 
قّوتها ومقدرتها على إدارة حياتها الزوجية، 
لذلـــك اّتبعـــت نســـاء عربيـــات منـــذ الصغر 
”تســـمينا قســـريا“ من خالل إجراءات مشددة 
للحصول على جسد ســـمني وطلة بهية، عبر 
تناول كميات كبيرة من الطعام الدســـم، وعدم 
قيامها بأعمال منزلية والبقاء لوقت طويل في 

وضع منبطح لتكبير الردفني وأسفل الظهر.
احلـــال تغيـــرت منـــذ خمســـينات القرن 
العشـــرين، وزحفت موضة النحافة، من خالل 
تشـــجيع وســـائل اإلعالم للفتيـــات في الدول 
العربيـــة علـــى ذلك، وهجـــر قطـــاع كبير من 
الرجـــال املعاييـــر اخلاصة وتبنـــوا مقاييس 

اجلمال الوافدة.

وســـاهمت األعمـــال الفنيـــة فـــي تغيير 
صورة املرأة العصريـــة، وأصبحت النجمات 
واألناقـــة  ”للجمـــال  منوذجـــا  النحيفـــات 
والرشـــاقة“، ومنحت املـــرأة النحيفة الرجل 

إحساسا بالقوة والرغبة في حمايتها.
زادت معاناة البدينات مع دخولهن ميدان 
العمل بتميز النحيفات عليهن، ما دفعهن إلى 

دخـــول معركـــة مع أجســـادهن عن طريق 
البحث عن أمناط غذائية معينة (دايت) 
مشـــدات  وارتداء  تخســـيس  وأدويـــة 
(كورســـيهات) ليكـــّن أقل وزنـــًا وأكثر 

رشاقة.
اجلمـــال  مقاييـــس  حتّركـــت  ثـــم   

جتـــاه نحافـــة زائـــدة عن احلـــد حلت في 
فترة ســـتينات القرن العشـــرين مع 
مفهوم  وربطت  األزيـــاء،  عارضات 
األناقـــة بقـــوام املـــرأة النحيفة، 
وأصبحت الثيـــاب الضيقة رمزا 
للرشـــاقة ودليًال علـــى الصحة، 

وحتّول جســـد املرأة إلى موضوع 
وباعـــث  للشـــهوة  مثيـــر  جنســـي 

لإلعجاب في عيون الرجال.
مع مـــرور األيام صـــارت النحافة 
عنوانا لتحرر املرأة من قيود أسرتها، 
حيـــث أن حتّكمهـــا في جســـدها كان 
دليال على مواكبتهـــا لعصر التحرر 
واالنفتـــاح علـــى الغـــرب. وأرجعت 
ســـامية قـــدري اخلبيـــرة فـــي علـــم 
االجتماع حتول املـــرأة للنحافة إلى 
تزايـــد حـــدة االنتقـــادات احمليطـــة 
بالبدينـــات والســـخرية الدائمة من 

ســـمنتهن، مـــرورا بصعوبة إيجـــاد مالبس 
مناســـبة ملقاســـهن، ووصوال إلى تهديد دائم 

بعنوسة اجبارية.
وأشـــارت قدري إلـــى أن أغلبية الوظائف 
اآلن أصبحـــت تشـــترط امتالك املرأة جلســـد 
نحيـــف وقـــوام متناســـق وهـــو مـــا يتنافى 
مـــع ممتلئات اجلســـد. وقالـــت لـ“العرب“ إن 

النحافة الزائدة حتولت إلى ظاهرة 
مرضية تفشـــت لدى كثير 
فاملراهقة  الفتيـــات،  من 
نفســـية  بتغيرات  متـــّر 
تدفعهـــا إلـــى اللجـــوء 
لنمـــوذج تـــراه أمامها 
ومبا  تقمصه،  وحتاول 

النمـــوذج  هـــذا  أن 
مـــن  يأتـــي 

وسائل اإلعالم كان من الطبيعي تقليده.
أن  علـــى  قـــدري  ســـامية  واعترضـــت 
املجتمعـــات العربية حتكم على املـــرأة وفقا 
ملـــكات  أو  األزيـــاء  عارضـــات  ملواصفـــات 
اجلمال، قائلة ”هذا ال يناســـب املجتمعات في 
كّل زمان ومكان، فاملقاييس متباينة ومختلفة 
بتغّيـــر الثقافـــة واملنـــاخ، ومنـــوذج النحافة 
كمثال جلسد املرأة اجلميلة ليس النموذج 
األوحد، فاجلمال ليس سلعة استهالكية 

ليتم إخضاعه لقوانني دخيلة“.
وحســـب رأي بعـــض اخلبـــراء فإن 
النســـاء ســـيتحررن مـــن وبـــاء النحافة 
ويتقبلن أشـــكال أجسادهن عندما يتوقف 
الرجـــل عن التحديق فـــي النحيفات الالئي 
يتصـــدرن أغلفة املجـــالت واملواقع 

اإللكترونية. 
أشرف،  ياســـمني  وأضافت 
الباحثـــة فـــي علـــم النفس أن 
االعتقـــاد الســـائد بـــأن املـــرأة 
النحيفة أكثر جماال، أّثر بشـــكل 
ســـلبي على الفتيـــات وأصابهن 
بهوس النحافة، وعدم الرضا عن 
البدينات  من  وكثيراٌت  أشـــكالهن، 
يخجلـــن من رؤية أجســـادهن في 
املرآة ويتجنَنب ذلك ما استطعن. 

وأشارت إلى أن املرأة وصلت 
إلـــى االقتنـــاع مبا ترّوجـــه كتُب 
واجلمـــال  الرشـــاقة  ومجـــالت 
وغيرهـــا وأن الطريـــق الوحيـــد 
للتخلص من مشـــاعرها الســـيئة 
وما يقابلها من مواقف اجتماعية، 

هو إنقاص وزنها أو تغيير مظهرها بامتالك 
جسد نحيف.

وأكـــدت أشـــرف لـ“العـــرب“ أن النحافـــة 
حتولت من فكرة دخيلة إلى وســـواس يهاجم 
املـــرأة في مراحل عمرهـــا، والتخلص منه لن 
يتم إال مبساندة األهل واملجتمع، ومنح املرأة 
ثقة بنفســـها، عـــن طريق تدريبات ســـلوكية 
معرفيـــة حول كيفيـــة تقبل جســـدها وإعادِة 

تطبيع العالقة معه في كل أحواله.
استشـــارية  إســـماعيل  هايدى  وكشـــفت 
الســـمنة والنحافة، لـ“العرب“ أن التناغم سّر 
اجلمال اجلســـدي، بغض النظـــر عن محاولة 
تســـّيد منط بعينه، وجاذبية النساء تكمن في 
تناســـق أجسامهن بشكل يتناسب فيه الطول 

مع الوزن وحجم الصدر واخلصر.
ومـــن الضـــروري أن تعلـــم الباحثات عن 
النحافـــة أن التقليـــد األعمـــى لـــن يفيد فلكل 
شـــخص نســـيج يخصه، ومبـــا أن بصمات 
األصابـــع تختلف، فكذلك األجســـام ال تتماثل 
ومـــا يصلح المرأة كـــوزن مثالي قد ال يصلح 

ألخرى.

بعض املراهقات تبهرهن صور 

عارضات األزياء والشهيرات 

ودرجة نحافتهن فتعتمدن 

حميات قاسية قد تخلف لهن 

مشاكل في اكتمال النمو 

فتجدن أنفسهن في مواجهة 

أجساد عليلة بدل القوام 

املمشوق املنشود

النحافة صارت عنوانا لتحرر 

املرأة من قيود أسرتها، حيث أن 

تحكمها في جسدها كان دليال 

على مواكبتها لعصر التحرر 

واالنفتاح على الغرب

عندما تصبح النحافة هوسا مرضيا

نحافة المرأة في ميزان المتغيرات العصرية

شيرين الديداموني

هن، ما دفعهن إلى 
دهن عن طريق

(دايت) معينة
مشـــدات اء 
وزنـــًا وأكثر

اجلمـــال  ـس 
احلـــد حلت في

ـــرين معععععععععععععععع
مفهومممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
نحيفة، 
ة رمزا 
صحة، 
ز ر

وضوع
وباعـــث 

.
رت النحافة 
ود أسرتها، 
ســـدها كان 
صر التحرر
 وأرجعت
فـــي علـــم
حافة إلى
احمليطـــة 
دائمة من 

إن مـــع ممتلئات اجلســـد. وقالـــت لـ“العرب“
النحافة الزائدة حتولت إلى ظاهرة 

مرضية تفشـــت لدى كثير 
فاملراهقة الفتيـــات،  من 
نفســـية بتغيرات  متـــّر 
تدفعهـــا إلـــى اللجـــوء
لنمـــوذج تـــراه أمامها 
ومبا  تقمصه،  وحتاول 

النمـــوذج  هـــذا  أن 
مـــن  يأتـــي 

بتغّيـــر الثقافـــة واملن
كمثال جلسد املرأة
األوحد، فاجلمال
ليتم إخضاعه لق
وحســـب رأي
النســـاء ســـيتحر
ويتقبلن أشـــكال أ
الرجـــل عن التحديق
ييييييييييييييييييييييييييييييييتصـــدرن أ
اإللكترون
وأض
الباحثـــ
االعتقـــا
النحيفة
ســـلبي ع
بهوس الن
أشـــكالهن،
يخجلـــن م
املرآة ويتج
وأشار
إلـــى االقت
ومجـــالت
وغيرهـــا
للتخلص
وما يقابله



} التحكم في الجســـد يأتي عن طريق األفكار 
والنظـــرة اإليجابيـــة لألمور، وكذلك يســـاعد 
على تحقيق األهداف ويعزز اللياقة المعنوية 
من خالل هندســـة التفكير المترجمة في عدة 
مهـــارات، منها التفاؤل بالخير في كّل األمور، 
وتنمية المعرفة عبر القراءة والكتابة، وإتقان 

مهارة المقارنة بين األشياء.
وفي هـــذا اإلطار، يوضـــح صالح محمد، 
استشـــاري الصحة النفســـية فـــي مصر، أن 
هنـــاك مهـــارات كثيرة ال بـــد من اكتشـــافها 
واألخذ بها، منها مهـــارة التفكير واإلصغاء، 
ومهارة االســـتنتاج من خالل التدريب، ألنها 
تؤهل اإلنسان للتعامل مع اآلخرين بإيجابية، 
وتساعده على برمجة العقل للتفكير بإيجابية، 
ومـــن ثم الوصـــول إلى األهداف المنشـــودة، 
باإلضافة إلى تنفيذ قواعد التفكير الصحيح، 
مثـــل إتقان مهارة المالحظـــة، والمقارنة بين 
األشـــياء، فضال عن مهارة التخيل والتصور 

الذهني والخروج عن المألوف.
وتابـــع قائال ”إن عدم الســـماح لســـيطرة 
المشـــكالت على الفرد من أهم قواعد التفكير 
اإليجابي التـــي تدعم اإلرادة لديه، إلى جانب 
إتقان مهـــارة الحوار وامتـــالك روح الدعابة 
وممارسة التمارين الرياضية، ولكن قبل تنفيذ 
ذلك ال بد مـــن البحث عن القـــدرات الداخلية 
واكتشـــافها مجددا، ألنها تســـاعد على األخذ 
بتلك القواعد واإلقرار بأن المشاكل مهما كبر 
حجمها ال بـــد من حلها، واإليمـــان بضرورة 
التغييـــر، ألنه يحـــول التفكير الســـلبي إلى 
إيجابي بأسلوب األداء المطلق باتخاذ بعض 
التكتيـــكات المتعلقـــة بالصحبـــة اإليجابية، 
والحفـــاظ على الصلوات الخمس، والعبادات 
األخـــرى، واللجـــوء إلـــى األنشـــطة الخيرية 
وخدمـــة المجتمع، ألنهـــا ترفـــع المعنويات 

وتحفز التفكير اإليجابي“.
ويذكر إبراهيم الهادي، استشاري نفسي، 
أن برمجـــة العقـــل الباطـــن من خـــالل تكرار 
األفكار اإليجابية تســـاعد علـــى التخلص من 
األســـلوب الســـلبي في التفكير، والذي يهدم 
جميـــع القدرات البشـــرية لدى الفـــرد، وعدم 
إهمال المشاكل القديمة ومحاولة حلها، ألنها 
مـــن عوامل تغّير مزاج الفرد دون أن يشـــعر، 
وهذه األشـــياء يقوم العقل الباطن بتخزينها 
واســـتخدامها فـــي تدعيم التفكير الســـلبي، 
لذا ال بد من التخلـــص منها تدريجيا، ويأتي 
هنـــا دور اإلرادة في التغيير الجاد الذي يبدأ 

مـــن األشـــياء البســـيطة، ويمتد إلى أشـــياء 
أكثر تأثيـــرا على الالوعـــي، ووقتها تصعب 

السيطرة على التفكير السلبي.
ويؤكـــد الهـــادي على أن أفضـــل األوقات 
لبرمجة العقل الباطن على التفكير اإليجابي، 
هو وقت استرخاء الجســـم من خالل اختيار 
عبـــارة إيجابيـــة والتمعـــن فـــي مدلوالتهـــا 
بشـــكل دائـــم، وتصويرهـــا وإلصاقهـــا فـــي 
أماكـــن عديـــدة للنظـــر إليها معظـــم األوقات 
وتكرارهـــا ليصّدقهـــا الالوعـــي ويدفع الفرد 
إلى تطبيقها، وبالتالي تكون بداية لهندســـة 
التفكيـــر اإليجابي، باإلضافة إلى الخروج من 
الدوائـــر الضيقة في التفكيـــر عبر بناء الثقة 
بالنفس واإليمان بالقدرات الذاتية في تحقيق 

األهداف المرسومة.
بينما يـــرى محمد عبدالعال، استشـــاري 
نفســـي، أن مقارنـــة الواقع بالخيـــال تصّعب 
تحويـــل التفكير من الســـلبية إلى اإليجابية، 
وتدخـــل الفرد فـــي حالة من اليـــأس، لذا فإن 
تحســـين الواقع يســـاعد على تعزيـــز الفكر 
اإليجابي وبرمجة النفس، مســـتخدما أيضا 
التقاريـــر اليومية عّمـــا يريد الفـــرد تحقيقه 
وقراءتهـــا عدة مـــرات بصوت عـــال، وقراءة 
الســـير الذاتية لرجـــال األعمـــال الناجحين، 
والرؤساء وعلماء إدارة النفس، واالقتداء بهم 
كأحد مصادر التفكير اإليجابي، كذلك مقارنة 
العقـــل للمعلومات المســـتقبلة مـــن المحيط 

العائلـــي بما برمجه من قبـــل عبر المعامالت 
اليومية للفرد مع األهل واإلخوة.

ويقـــول عبدالعـــال ”إن وســـائل اإلعـــالم 
تصيب أكثر من ســـبعين بالمئـــة باالكتئاب، 
ألنها تركـــز على ســـلبيات العالـــم وحروبه، 
واالنفـــالت القيمـــي الـــذي أصـــاب النـــاس، 

وتتغاضى عن اإليجابيات. 
ويضيـــف الفـــرد كل ذلـــك علـــى البرمجة 
تأثيـــرات  مثـــل  أقـــوى،  لتصبـــح  العقليـــة 
السلوكيات المكتسبة من المدرسة واالختالط 
علـــى  بخطورتـــه  والمعـــروف  باألصحـــاب، 
البرمجة العقلية في فترة النضج، حيث يتسم 
الفرد بالعناد القوّي، والذي يؤهله الســـتقبال 
كل مـــا هو خاطئ من المقربيـــن لديه بخالف 

نصائح الوالدين اإليجابية“.

ويشــــير علــــي إدريس، استشــــاري الطب 
النفســــي، إلى أهمية تخيل الناتج اإليجابي 
لعمــــل اإلنســــان عبــــر التخّلي عن سياســــة 
التســــاهل في تناول األمور واتباع الفوضى، 
ألنها تؤثر على اســــتقبال العقل وبرمجياته 
لألشــــياء، والتخّلــــي عن سياســــة التشــــاؤم 
الناتجــــة عــــن العقــــل الــــذي يعــــد مصــــدرا 
للــــذكاء المطلق، بالبحث عــــن جميع الملفات 
اإليجابيــــة في مخــــازن الذاكرة التــــي تدعم 
االتجــــاه اإليجابي، فــــإذا أدرك العقل أو فّكر 
في شــــيء ما يبدأ بفتح الملف الخاص بهذا 
الشــــيء وتحليله ومقارنته بأشياء أخرى في 
ملفات أخرى من خالل البحث عن المعلومات 
المتعلقــــة به، ومن ثم إلغاء ما يخالفها، حتى 

يتم التركيز على هذا الشيء فقط.
ويضيــــف إدريس قائــــال ”إن تأثير الفكر 
اإليجابــــي علــــى الجســــد ينبــــع مــــن العقل 
بواســــطة األخبار اإليجابية، مما يزيد نسبة 
األندروفيــــن التي تدعم التفــــاؤل، وهنا تأتي 
العالقــــة بيــــن العقــــل والجســــد، فضال عن 
عالقته بالســــلوك العدوانــــي الذي يحدث مع 
الشــــعور بالخطر، والمستخدم لتفادي تحّمل 
المســــؤولية، أو المطيع والمستخدم لتفادي 
التصادم مــــع اآلخرين، ولفــــت األنظار إليه، 
عالوة على الخوف من االنتقادات الموجهة، 
وعدم اعتبار المســــؤولية كإحدى التحديات 

العامة“.
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حياتك بيدك... تفاءل تصبح جميلة

¶ عـــرض المصمم أنطـــوان القارح مجموعته 
لهـــذا  والســـهرات  المناســـبات  أزيـــاء  مـــن 
الموسم ضمن فعاليات أسبوع الموضة الذي 

احتضنته مؤخرا العاصمة اللبنانية بيروت.
وأطلق القارح على مجموعته التي تميزت 
بمنحنياتها األنثويـــة، وتصاميمها العصرّية 
المتحررة من القيود، وتطريزها الغنّي، عنوان 

”الروح الهائمة“.
تميـــز العرض بفســـاتين طويلة وقصيرة، 
ضيقـــة وفضفاضـــة كما كان الفتـــًا التصاميم 
التـــي تضمنت تطريـــزًا ملونا. كما اســـتعمل 
القارح أقمشة تنوعت بين الدانتيل والموسلين 
واألورغانزا، باإلضافة إلى استعماله المكثف 
لقماش الكريب. وتنوعت األلوان بين األسود، 
واألبيض، والبنفسجي، والفيروزي، واألزرق، 
والذهبـــي. كمـــا ركـــز القـــارح 
على  المجموعـــة  هـــذه  فـــي 
تدرج األلـــوان باإلضافة إلى 
تفاصيل رسم نقشة الفراشة 
وزهـــرة الهندبـــاء رغبة منه 
المجموعة  روح  انعكاس  في 

على التصاميم .
مجموعة  وتميـــزت 
القارح الجديدة بالتركيز 
الشعر  إكسسورات  على 
التي تندمج وتتناغم مع 

الفساتين.
كما عرض المصمم 
اللبناني شادي زين 
الدين آخر تصاميمه 
التي استوحى 
تفاصيلها، من خامات 
فاخرة متعددة، تعكس 
التنوع والرغبة 
في طلة مميزة. 
واهتم زين الدين 
في مجموعته 
أيضا بفساتين 
الزفاف، فكانت 
تحمل تطريزات 
الورود بشكل 
مكثف مع 
لمحات من 
الجرأة 
والجموح.

   موضة

   طبق اليوم
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كبيبة السمك والجمبري

} تعتبر ظاهرة التنمر عند األطفال 
ظاهرة خطيرة جدا وهي ُمنتشرة بكثرة 

أكثر مّما يتوقع األهل والُمدرسون، 
وتعريف ظاهرة التنمر هي أن يمارس 
طفل أو مجموعة من األطفال استعبادا 

نفسيا وأذى وتحقيرا لطفل آخر وأذّيته 
بشتى الطرق التي قد تصل حّد الضرب 

والموت.
وخطورة تلك الظاهرة أن األطفال 
الذين يخضعون لظاهرة التنمر غالبا 

ما يبقون صامتين وال ينقلون معاناتهم 
ألهلهم أو ألساتذتهم. ولألسف عالم الكبار 

ال يتقاطع إال سطحيا مع عالم األطفال 
إذ يظن األهل أن أوالدهم بخير طالما 

أنهم يواظبون على المدرسة ويحصلون 
على عالمات جيدة، هذه هي اللوحة 

التي يقّيم فيها األهل والمدرسون أيضا 
نجاح األوالد، بينما عالم الطفولة يعج 

بمختلف األمراض النفسية حتى أن 
هنالك اختصاصا هو الطب النفسي عند 
األطفال، وُسلطت األضواء مؤخرا وبقوة 
على ظاهرة التنمر عند األطفال، خاصة 
أن بعض األطفال الخاضعين للتنمر قد 

انتحروا!
ثمة شر خام وعنف كامن في نفسية 

بعض األطفال بسبب ظروفهم البيئية 
واالجتماعية، تجعلهم عنيفين ومؤذين 

فينتقون ضحية لهم يمارسون عليها هذا 
االبتزاز واألذى وغالبا ما يكون الطفل 

ضحية التنمر ُمسالما وهشا لذا يسقط 
بسهولة في براثن األطفال الُمتنّمرين، 
وأذكر حالة طفلة كانت تخضع البتزاز 
ثالثة زميالت لها في صفها لتسرق أو 

لتطلب ماال باستمرار من أهلها، وكانت 
المسكينة ُتحضر المال وهي تبتكر 
أكاذيب ألهلها، دون أن يخطر ببال 

األهل أن طفلتهم قد تكون تعاني من 
مشكلة خطيرة وأذى نفسي بالغ، وأدى 

األمر بهذه الطفلة الضحية التي لم 
تستطع الدفاع عن نفسها وال أن تشكو 

زميالتها المتنّمرات إلى المديرة أو تبوح 
بمعاناتها ألهلها، انتهى بها األمر إلى 

االنتحار شنقا في غرفتها.
وأصبح التراكم العنفي في نفوس 
األطفال من خالل سلسلة أفالم الرعب 

ونشرات األخبار التي تؤدي -من غير أن 
يدرك الُمشاهد- إلى ما ُيسمى في الطب 

النفسي بظاهرة التراكم العنفي، أي 
يصبح اإلنسان عنيفا رغما عنه ودون أن 
يعي مقدار عنفه، وغالبا ما يكون األطفال 

ضحايا التراكم العنفي ألنهم ال يملكون 
الوسائل للدفاع عن أنفسهم، وال أنسى 

حالة طفل في الصف الخامس االبتدائي 
راجع إسعاف المشفى الوطني، حيث 
أعمل، بنزف بولي شديد ألنه تعرض 

للضرب العنيف بالعصّي على ظهره من 
قبل بعض زمالئه في الصف.

هذا العنف عند األطفال خطير جدا 
وتكمن خطورته في أن الكبار ال يلتفتون 

إليه وال ينّقبون عنه إال عندما تتفاقم 
الحالة وُيصبح األذى فاضحا وال ُيمكن 

السكوت عنه، فكم من حاالت لتالميذ 
يتعرضون للسخرية والتحقير اللفظي 

والنبذ من قبل زمالء لهم في الصف، كما 
لو أنهم يستعبدونهم ويمارسون عليهم 

أبشع أنواع االستعباد والتنمر، وكم يكون 
الطفل الضحية متألما ومذعورا وخائفا 

من تهديدات زمالئه فيلزم الصمت وُيعاني 
بصمت وغالبا ما يعجز عن تحّمل معاناته 

لوحده دون وجود من يساعده فينهار أو 
يسقط ضحية مرض نفسي خطير، وقد 

يصل األمر إلى االنتحار كما في حالة 
الصبية التي تحدثت عنها.

إن الصحة النفسية للطفل مهمة تماما 
مثل صحته الجسدية، وعلى عالم الكبار 

وخاصة األهل أن ينتبهوا لسلوك أوالدهم 
وأن يتقّصوا مظاهر العنف لديهم. 

إحدى األمهات كانت تتحدث كما لو أنها 
تروي دعابة بأن ابنها لديه هواية حبس 
القطط الصغيرة في دورق زجاجي ُمغلق 

واالستمتاع بمنظرها تموت ُمختنقه! 
أليس هذا السلوك أكبر مؤشر على العنف 
الكامن في نفسية طفلها، هذا العنف الذي 
سينمو معه حين يصير شابا بعد سنوات 

وقد يكون بذرة مجرم.
كما على المدرسة أن ُتخضع األطفال 

لفحص عصبي نفسي كما يهتمون 
بفحص درجة الرؤية وفحص العينين، 
ألن معظم األمراض النفسية هي تطور 
النحرافات في الشخصية منذ الطفولة، 

تتفاقم مع الزمن. وال يجب االكتفاء 
بالعالمات والدوام المدرسي بل تجب 

مراقبة سلوك كل األطفال في الباحة 
وأثناء اللعب، ويجب من حين إلى آخر أن 
يتحدث ُمرشد نفسي مع التالميذ األطفال 

وُينّبههم، ليس لظاهرة التنمر فقط 
وضرورة أن يبوح كل طفل لما يتعرض 

له من استعباد وإستغالل زميل أو زمالء 
له، بل ينبههم لخطر المخدرات والتحرش 

الجنسي، إلى ما هنالك من مخاطر 
تهدد األطفال. ولألسف فإن نمط الحياة 

الُمعاصرة، حيث يقضي األهل معظم 
وقتهم في العمل ويعودون إلى البيت 

متعبين وال يتبقى لهم من دور يلعبونه 
مع أوالدهم سوى دور الشرطي ومن لغة 

سوى فعل األمر ”ُأدرس، استحم، ُأخلد إلى 
النوم“، يقلل من فرص البوح العميق بين 
األطفال وأهلهم، فيعتقد األهل أن أوالدهم 
بخير، بينما يكون البعض منهم في أزمة 

تهدد كيانه كلية.
إن عبارة العقل السليم في الجسم 

السليم على بساطتها الظاهرية 
صحيحة تماما، إذ أن التعريف الدقيق 

للصحة ال يقتصر أبدا على صحة 
الجسد بل يهتم بالصحة النفسية، 

وال ُيمكن أن نقول عن إنسان إنه 
سوي إن لم يتمتع بصحة نفسية 

سليمة.
أخيرا أتمنى من المسؤولين 

في المدرسة من مدرسين 
ومدراء وكذلك األهل أن 
ينتبهوا لظاهرة التنّمر 

والعنف الكامن في 
نفسية بعض 
األطفال، كي 

َيُقوا زمالءهم 
من ظاهرة 

أصبحت 
شائعة بكثرة 

هي ظاهرة 
التنمر.

ظاهرة التنمر عند األطفال

يرتبط ما نشعر به من فرح وحزن واكتئاب 
باألفكار املســــــيطرة على العقــــــل، فعندما 
يفكر اإلنسان بطريقة سلبية يكون عرضة 
حلاالت االكتئاب، ألن العقل الباطن يصبح 
متحكما في سلوكياته، ومن ثم تصدر عنه 
تصرفات خارج ســــــيطرة اإلنســــــان، وهنا 
تظهر قوة التفكير اإليجابي وانعكاســــــاته 
على تعامالت الفــــــرد، فضال عن تأثيراته 

على الصحة النفسية واجلسدية.

أزياء متحررة من القيود

* المقادير:

• نصف كيلوغرام برغل.
• نصف كيلوغرام جمبري.

• ملح وفلفل أبيض.
• نصف كيلوغرام سمك فيلية.

• كوب ماء.
• فص ثوم مفروم.

* طريقة اإلعداد:

• ينظف السمك ثم تتم تسويته في الفرن 
أوال بعد تتبيله بالملح والفلفل األبيض ويتم 
فرمه جيدا أو يمكن تركه نيئا حسب الرغبة.
• يغسل البرغل ويصفى جيدا مع الضغط 

عليه حتى يتم التخلص من كمية الماء 
نهائيا.

• يقشر الجمبري وينظف شق الظهر 
بواسطة سكين حاد ونزع أجزاء األسود 
ويغسل تحت الماء ويقطع إلى نصفين 
ويستخدم النصف المالصق للذيل للّف 

الحشو والنصف اآلخر يضاف إلى خليط 
السمك والبرغل.

• تتم إضافة البرغل والسمك والجمبري 
دون الذيل ويتبل بالملح والفلفل األبيض 

والثوم المفروم ويفرم جيدا ويكّور على شكل 
كرة مجوفة من الداخل يوضع فيها الذيل 

وتغلق جيدا وتشكل على شكل سمكة ويمكن 
استخدام حبات القرنفل لعمل العين وذلك 

بعد قلي كبيبة السمك.
• تقلى الكبيبة في زيت ذي حرارة متوسطة 
وترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت 

الزائد.
• تقدم كبيبة السمك والجمبري مع الفلفل 

والكوسة والجزر والبقدونس الملفوف على 
النار والمتبل بالملح والفلفل.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

مقارنة الواقع بالخيال تصعب 

تحويل التفكير من السلبية 

إلى اإليجابية، وتدخل الفرد في 

حالة من اليأس، لذا فإن تحسني 

الواقع يساعد على تعزيز الفكر 

اإليجابي وبرمجة النفس
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واألبيض، والبنفسجي، والفيروزي، واألزرق،
والذهبـــي. كمـــا ركـــز القـــارح
على المجموعـــة  هـــذه  فـــي 
تدرج األلـــوان باإلضافة إلى
تفاصيل رسم نقشة الفراشة
وزهـــرة الهندبـــاء رغبة منه
المجموعة روح  انعكاس  في 

على التصاميم .
مجموعة وتميـــزت 
القارح الجديدة بالتركيز
الشعر إكسسورات  على 
التي تندمج وتتناغم مع

الفساتين.
كما عرض المصمم
اللبناني شادي زين 
الدين آخر تصاميمه 
التي استوحى 
تفاصيلها، من خامات 
فاخرة متعددة، تعكس 
التنوع والرغبة 
في طلة مميزة. 
واهتم زين الدين 
في مجموعته 
أيضا بفساتين 
الزفاف، فكانت 
تحمل تطريزات 
الورود بشكل 
مكثف مع 
لمحات من
الجرأة 
والجموح.

أل

ف، كما 
عليهم

كم يكون 
خائفا

 وُيعاني 
 معاناته
ي

نهار أو
، وقد
حالة 

مة تماما 
الكبار 
أوالدهم

.
و أنها
حبس 
ي ُمغلق 

قه! 
ي

العنف ى
ف الذي 
سنوات 

ألطفال
ن

نين، 
طور

فولة، 
ء 

جب 
حة 

 آخر أن 
األطفال 

ط 
عرض 

له من استعباد وإستغالل زميل أو زمالء 
لخطر المخدرات والتحرش  له، بل ينبههم

الجنسي، إلى ما هنالك من مخاطر 
تهدد األطفال. ولألسف فإن نمط الحياة 
الُمعاصرة، حيث يقضي األهل معظم

وقتهم في العمل ويعودون إلى البيت 
متعبين وال يتبقى لهم من دور يلعبونه 

ومن لغة  مع أوالدهم سوى دور الشرطي
ُأدرس، استحم، ُأخلد إلى 

ن و ي ر وور ي ر ور
” سوى فعل األمر

النوم“، يقلل من فرص البوح العميق بين 
األطفال وأهلهم، فيعتقد األهل أن أوالدهم
بخير، بينما يكون البعض منهم في أزمة

تهدد كيانه كلية.
إن عبارة العقل السليم في الجسم 

السليم على بساطتها الظاهرية
صحيحة تماما، إذ أن التعريف الدقيق 

للصحة ال يقتصر أبدا على صحة 
الجسد بل يهتم بالصحة النفسية،
وال ُيمكن أن نقول عن إنسان إنه 

م

سوي إن لم يتمتع بصحة نفسية
سليمة.

أخيرا أتمنى من المسؤولين
المدرسة من مدرسين في
ومدراء وكذلك األهل أن

ينتبهوا لظاهرة التنّمر 
والعنف الكامن في
نفسية بعض
األطفال، كي

َيُقوا زمالءهم 
ي ل

من ظاهرة 
أصبحت 

شائعة بكثرة
هي ظاهرة

التنمر.



¶ كثيرا ما تســـقط األقنعة وتنكشـــف طالسم 
األشـــياء بعد عملية بســـيطة ســـهلة وليست 
معقدة كما يعتقد الكثيرون، شرطها األساسي 
العمل والمثابرة ومضاعفة الجهد. رّبما يخيل 
للبعض أن الحديث هنا ذو نزعة سياســـة أو 
شـــيء من هذا القبيـــل ولكن هـــو حكي بلغة 
كرة القدم، نعم كـــرة القدم، اللعبة التي طالما 
أنصفت أجياال ال بـــل عمالقة ووضعتهم على 
درب العالميـــة ونقلتهم مـــن حالة البزوغ إلى 

مناشدة النجومية وهم كثيرون.
علمتنـــا هـــذه الرياضـــة الجميلـــة طوال 
ســـنين مضت أن نتابع النجوم، نرسمهم في 
مخيالتنا، نســـتمتع بعروضهم ونغوص في 
دروبهم، ســـواء مـــن أوروبـــا وأفريقيا أو من 
المغاربـــة والعـــرب عموما، على غـــرار رابح 
ماجر وطـــارق ذياب وبـــادو الزاكي وكثيرين 
غيرهـــم. وكرة القدم هي أيضا تتويج وحصد 
لأللقاب ومعانقة للعالمية، وهذا ما نال شرفه 
الجزائري ريـــاض محرز الذي أعلنت الرابطة 
اإلنكليزية عن فـــوزه بجائزة أفضل العب في 
الـــدوري اإلنكليـــزي للمرة األولـــى في تاريخ 
الالعبيـــن العرب واألفارقة على حّد الســـواء. 
فهذا المحـــارب الجزائري تحّدى كل الظروف 
والعقبـــات واشـــتغل مـــع فريقه ليســـتر في 
صمت، لتكون النهاية مشرفة له وللجزائريين 

وللعرب عموما.

مسيرة هاو

انطلقت مســـيرة محرز في صفوف الفئات 
العمريـــة لنادي سارســـيل الفرنســـي قبل أن 
ينضم إلـــى نادي كويمبر الهـــاوي عام 2009. 
وانتقل في العـــام التالي إلـــى لوهافر ولعب 
في البداية مـــع الفريق الرديف ضمن الدرجة 
الثانية قبل أن تتم ترقيتـــه إلى الفريق األول 
وبعدها التوجه إلى ليســـتر ســـيتي في فترة 

االنتقاالت الشتوية وتحديدا في يناير 2014.
تعـــرض محرز لصدمة قوية وهو في الـ15 
من عمره، حيث توفي والده بسبب مضاعفات 
صحيـــة بعد عملية جراحيـــة على القلب، وقد 
صّرح محرز عن هذا األمر في حديث لصحيفة 
الغارديـــان قائال ”ال أعلم مـــاذا حدث لي فعال 
بعد وفـــاة والدي، ولكّني شـــعرت بأن األمور 
أصبحت جدية وبأن الحياة قصيرة ويجب أن 

أتقدم وأعمل بجهد حتى أصل إلى حلمي“.
فبعد وفاة والده انتقـــل رياض إلى نادي 
كويمبـــر الـــذي يقبـــع فـــي الدرجـــة الرابعة 
الفرنســـية عـــام 2009 بتوصيـــة مـــن محمـــد 
كوليبالـــي مدربه فـــي فترة الشـــباب، والذي 
قال إن ”محرز لديه شـــخصية الالعبين الكبار 
وهـــذا أهّم من أّي مهـــارة يحتاجها الالعب“. 
تأّلق محرز في كويمبر أدى إلى انتقاله لنادي 
لوهافـــر العريق ولكنه لم ُيشـــارك مع الفريق 
األول وظـــل مع الفريـــق الثاني حتـــى العام 
2013 وخـــالل هذه الفترة ســـجل 24 هدفا في 
60 مباراة وهو ما لفت أنظار ناديي مارسيليا 
وموناكـــو اللذين كانـــا يتابعانـــه خالل هذه 
الفترة وحرصا علـــى التعاقد معه، لكنه أصر 
على اللعب لصالح ناد يستطيع اللعب خالله 

أساسيا ولمدة أطول.
وفي بداية موســـم 2013-2014 تم تصعيد 
محرز إلى الفريـــق األول بنادي لوهافر وقدم 
مســـتوى مميزا مـــع الفريق األول بتســـجيله 
6 أهـــداف في ”الليـــغ 2“. ومـــع تألقه الالفت 
لنظـــر األندية األوروبية رحل عن فرنســـا في 
يناير 2014 لينضم إلى نادي ليســـتر ســـيتي 
اإلنكليـــزي الصاعد حديثا إلـــى البريميرليغ 
في خطـــوة انتقدها البعض بســـبب تفضيله 

الرحيل عن فرنســـا في ظل تواجد عروض من 
أندية فرنســـية أكبر من ليستر مثل مارسيليا 
وموناكـــو وليـــل إلى جانـــب انتقـــاد بعض 
اإلعالميين إلعالنـــه الرغبة في اللعب لصالح 

الوطن األم الجزائر حينها.

جولة من التشكيك

قبـــل قدوم محـــرز إلـــى إنكلتـــرا تعرض 
للتشـــكيك حتى من أفراد عائلتـــه وأصدقائه 
حـــول مـــدى قدرتـــه علـــى التأقلم مـــع القوة 
البدنية في إنكلترا. لكن نجاح محرز في الرّد 
على المشـــككين لـــم يكن األول في مســـيرته 
التـــي انطلقت مشـــاقها منذ الصغـــر. فمحرز 
ولد في فرنســـا ألب جزائـــري وأّم من أصول 
جزائريـــة ومغربيـــة وكان شـــابا موهوبا في 
كرة القـــدم، لكن تجاهله كثيرون من كشـــافي 
األنديـــة األوروبيـــة الكبرى بســـبب نحافته. 
وانضـــم محرز كما ســـبق ذكره إلـــى لوهافر 
في شـــبابه باعتباره مـــن االختيارات الجيدة 
إلظهـــار المواهـــب كما حدث مع بـــول بوغبا 
العب وســـط يوفنتوس وديميتري باييه العب 
وســـت هام يونايتد، الـــذي قال محرز مؤخرا 

لصحيفة ديلي إكسبريس، ردا على سؤال 
حول التقليل مـــن قدرته على التألق في 

أيامه األولى ”لم أستمع إليهم أبدا“.
وأضاف ”كنت أملك ثقة في 

إمكانياتي ولذلك كنت دائما 
أشعر باإليجابية. دائما ما 
كنت أملك هـــذه الموهبة، 
فهـــي موجودة لـــدّي منذ 

مولـــدي، ولذلـــك عملـــت فقط علـــى تطويرها 
وســـارت األمور بشـــكل رائـــع“. وتابع ”ربما 
كانت لدّي بعض الشـــكوك لكنها لم تستغرق 
أكثر من ثانية واحدة. لكن هذا ســـاعدني في 
بعض األحيان وفي بداية الموسم عندما كان 
الكثيـــرون يقولون إن ليســـتر ســـيهبط وأنه 
كان محظوظا في العـــام الماضي بالبقاء في 

المسابقة“.
 وواصل محرز قائال ”وما منحني المزيد 
مـــن القـــوة والدوافـــع أيضا، هـــو قولهم إنه 
بطـــيء جدا، صغيـــر جدا ونحيـــف جدا لكي 
يصبح العب كرة قدم محترفا“، فهذا كان رأي 

المشككين والنقاد في محرز، لكن كل ذلك 
لم يمنع المحارب الجزائري من أن يتّوج 

أفضل العـــب في الـــدوري اإلنكليزي 
الممتـــاز فـــي الحفل الســـنوي الذي 
أقامتـــه رابطة الالعبيـــن المحترفين 
فـــي إنكلترا، االثنيـــن الماضي. وبات 

محرز صانع ألعاب ليســـتر ســـيتي أول 
العب عربي وأفريقي ينال هذا الشرف وثاني 

العب غير أوروبـــي بعد األوروغوياني لويس 
سواريز يتوج بهذه الجائزة.

ويعتبر محـــرز (24 عاما) أحـــد الالعبين 
البارزيـــن الذين ســـاهموا في جعل ليســـتر 

ســـيتي متصدرا للترتيب ومفاجأة الموســـم. 
ونشـــأ محرز في ضواحي باريس الشـــمالية 
ويكشـــف أن المقربيـــن منـــه نصحـــوه بعدم 
التوجه إلى الـــدوري اإلنكليزي بـــل االنتقال 
إلى الدوري األســـباني، ويقـــول ”الجميع كان 
يقول لي إن الدوري اإلنكليزي ال يناسبك، فهو 
يعتمد على اللعب البدنـــي كثيرا، األفضل لك 
االنتقال إلى الدوري األســـباني“. ولكن محرز 
لم يســـتمع إلى نصائح هؤالء ورفض عروضا 
من باريس سان جرمان ومرسيليا لينتقل إلى 

ليستر سيتي المتواضع والذي 
كان قاب قوسين أو أدنى من 
الســـقوط إلى الدرجة األولى 

في نهاية الموسم الماضي.
يعتبرون  النقـــاد  وكان 
وال  الجســـم  نحيـــف  أنـــه 

يســـتطيع 

الصمود في مواجهـــة المدافعين اإلنكليز من 
ذوي البنيـــة الجســـدية الهائلة، لكن محرز لم 
يتأثـــر بهذا األمر مطلقا ألنـــه لم يدع الفرصة 
أمـــام المدافعين لالقتراب منـــه نظرا لبراعته 
فـــي المراوغة. وســـجل محـــرز 17 هدفا هذا 
الموســـم آخرها هـــدف االفتتـــاح لفريقه في 
مرمـــى سوانســـي ســـيتي األحـــد -24 أبريل 
2016 وانتهت المباراة لصلح ليســـتر ســـيتي 
(4-0). كمـــا كان صاحب 11 تمريرة حاســـمة، 
وبـــات أيضـــا أول العب في صفوف ليســـتر 
ســـيتي يســـجل ثالثية (فعلها ضد سوانسي 
ســـيتي في مطلع ديســـمبر الماضي) منذ أن 
فعل ذلك ستان كوليمور عام 2000. كما أصبح 
أول العب جزائري يســـجل ثالثية في الدوري 

اإلنكليزي الممتاز.

فرحة التتويج

أعـــرب النجم الجزائـــري رياض 
محرز جناح فريق ليســـتر ســـيتي 
عـــن ســـعادته الكبيـــرة لحصوله 
علـــى جائـــزة أفضـــل العـــب في 
الدوري اإلنكليزي هذا الموسم. 
تســـلم  عقـــب  محـــرز  وقـــال 
الجائزة، في فيديو نشره على 
تويتر  على  الرسمي  حسابه 
”فخـــور للغاية بتحقيق هذا 
اإلنجاز، ال أجد ما يمكن أن 
أصف به ســـعادتي الكبيرة، 
ولكـــن المؤكـــد أنه لـــوال زمالئي في ليســـتر 

سيتي، لما وصلت إلى هذه المكانة“.
وبســـؤاله عن شـــعوره لكونـــه أول العب 
أفريقـــي يحـــرز الجائزة، رد الالعـــب الدولي 
”معقول؟.. ال أعرف هذه المعلومة“، وتســـاءل 
”ألم يفـــز بها دروغبا أو يايـــا توريه؟“. وختم 
النجم الجزائري ”بالطبع ســـعيد لكوني أول 
العـــب أفريقي يتـــوج بالجائـــزة، ولكني أول 
العب ولســـت أفضل مـــن النجوم الســـابقين 

الذين ذكرتهم سواء يايا توريه أو دروغبا“.
يذكر أن النجم الجزائري ســـّجل 17 هدفا 
هذا الموســـم وصنـــع 11 هدفا آخـــر لينتزع 
الجائـــزة من منافســـيه جيمي فـــاردي زميله 
في ليســـتر سيتي، وهاري كين هداف الدوري 
ومهاجـــم توتنهام هوتســـبير. وبـــكل تأكيد 
فإن مشـــوار هذا الالعـــب الجزائري الطموح 
ســـيمثل رمزا ومثـــاال يحتذى بالنســـبة إلى 
الكثيرين وخاصة لالعبين العرب. ونال محرز 
الجائزة متفوقا على كل من فاردي الذي سجل 
22 هدفـــا، وكيـــن مهاجم توتنهام هوتســـبير 
وهداف البريميرليغ هذا الموســـم برصيد 24 

هدفا قبل 3 جوالت من نهاية المسابقة.
وأشاد به زميله في ليستر حارس المرمى 
غاســـبر شـــمايكل بقوله ”إنه العب مثير جدا 
يجعـــل الجمهور يقف فـــي كل مرة يقوم فيها 
بحركـــة فنيـــة رائعة. إنه العـــب مهاري يجيد 

المراوغة وخلـــق الفرص باإلضافة إلى قدرته 
علـــى التســـجيل. إنه العـــب يحلـــم كل فريق 
بالحصول علـــى خدماته“. وكان لســـان حال 
مدربـــه اإليطالـــي المحنك كالوديـــو رانييري 
مماثـــال بقولـــه ”هذا الموســـم يعتبـــر محرز 
بالنسبة إلينا العبا ساحرا. لقد أصبح مرجعا 
للفريق وعندمـــا يتعلق األمـــر بخلق الفرص 
نقـــوم فقـــط بتمريـــر الكـــرة إليه وهـــو يقوم 

بالباقي“.
يذكـــر أن النجم البلجيكـــي إيدين هازارد 
صانـــع ألعـــاب تشيلســـي كان قد  فـــاز بهذه 
الجائـــزة العـــام الماضي، كما فـــاز ديلي آلي 
مهاجـــم توتنهام هوتســـبير بجائـــزة أفضل 
العب شاب هذا الموســـم. وأصبح محرز أول 
العب عربي وأفريقي ينال شرف الحصول على 
هذه الجائزة، حيث سبقه إليها نجوم كبار هم  
إيان راش (ليفربـــول) عام 1984، غاري لينيكر 
(إيفرتون) 1986، آالن شيرر (نيوكاسل) 1997، 
تييـــري هنري (أرســـنال) 2003، كريســـتيانو 
رونالـــدو (مانشســـتر يونايتـــد) 2007، واين 
روني (مانشســـتر يونايتـــد) 2010، روبن فان 
بيرســـي (أرســـنال) عـــام 2012، غاريـــث بيل 
(توتنهام) 2013، ولويس ســـواريز (ليفربول) 

عام 2014.
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رياضة

ــــــاض محرز  نحت الالعــــــب اجلزائري ري
قصة خيالية برفقة فريقه ليســــــتر ســــــيتي 
اإلنكليزي ســــــتبقى راســــــخة في العقول 
واألذهان، تّوجها بإعالنه ملكا على عرش 
ــــــدوري اإلنكليزي بعد حصوله على لقب  ال
أفضل العــــــب للعــــــام ٢٠١٦ ألول مرة في 

تاريخ الالعبني العرب واألفارقة عموما.

قصة محارب هاو جاء من بعيد فنال شرف العاملية

رياض محرز جزائري يضيء طريق ليستر سيتي اإلنكليزي

األحد 2016/05/01

النجم الجزائري سجل 17 

هدفا هذا املوسم وصنع 11 

هدفا آخر لينتزع الجائزة من 

منافسيه جيمي فاردي زميله 

في ليستر سيتي، وهاري 

كني هداف الدوري ومهاجم 

توتنهام هوتسبير

محارب يعشق هز الشباك

نجوم تحدثوا عن رياض محرز

[ تيري هنري العب أرســـنال الســـابق: 
”هنـــاك أســـماء أخـــرى في خـــط الهجوم 
ســـتكون مفيـــدة مســـتقبال مثـــل رياض 

محرز“.
االتحـــاد  رئيـــس  روراوة  محمـــد   ]
الجزائـــري لكرة القـــدم: ”الجهود الثابتة 
للمحاربيـــن تتجســـد في واحـــد من أكبر 

الدوريات في العالم“.
[ حارس ليستر سيتي غاسبر شمايكل: 
”العـــب مثير جدا يجعل الجمهور يقف في 

كل مرة يقوم فيها بحركة فنية رائعة“.
[ مـــدرب الفريـــق كالوديـــو رانييـــري: 
”رياض هو الضوء الذي يغير لون ليستر 

عندما يعمل وهذه هي الحقيقة“.
[ عدالن قديورة متوسط ميدان واتفورد 
اإلنكليزي: ”تستحق هذا التتويج وشرفت 

الشعب الجزائري“.
[ مدحي لحسن العب خيتافي األسباني: 
”هنيئـــا لك أخي وإن شـــاء اللـــه التتويج 

بالبطولة“.
[ أحمد حســـام ”ميدو“: ”محرز فخر كل 

العرب“.
[ أبوتريكـــة: ”مبـــروك للجزائـــر ولـــكل 

العرب“.

ن التشكيك

ل قدوم محـــرز إلـــى إنكلتـــرا تعرض
يك حتى من أفراد عائلتـــه وأصدقائه
مـــع القوة ـــدى قدرتـــه علـــى التأقلم
في إنكلترا. لكن نجاح محرز في الرّد
شـــككين لـــم يكن األول في مســـيرته
نطلقت مشـــاقها منذ الصغـــر. فمحرز
فرنســـا ألب جزائـــري وأّم من أصول
ـة ومغربيـــة وكان شـــابا موهوبا في
ـدم، لكن تجاهله كثيرون من كشـــافي
 األوروبيـــة الكبرى بســـبب نحافته.
م محرز كما ســـبق ذكره إلـــى لوهافر
ابه باعتباره مـــن االختيارات الجيدة
 المواهـــب كما حدث مع بـــول بوغبا
ســـط يوفنتوس وديميتري باييه العب
هام يونايتد، الـــذي قال محرز مؤخرا 

ة ديلي إكسبريس، ردا على سؤال 
قليل مـــن قدرته على التألق في 

”لم أستمع إليهم أبدا“. ولى
”كنت أملك ثقة فييييي ضاف

ي ولذلك كنت دائما 
إليجابية. دائما ما 
ك هـــذه الموهبة، 
وجودة لـــدّي منذ 

، ولذلـــك عملـــت فقط علـــى تطويرها
”ربما ت األمور بشـــكل رائـــع“. وتابع
ّي بعض الشـــكوك لكنها لم تستغرق
ثانية واحدة. لكن هذا ســـاعدني في
ألحيان وفي بداية الموسم عندما كان
ون يقولون إن ليســـتر ســـيهبط وأنه
ظوظا في العـــام الماضي بالبقاء في

ة“.
”وما منحني المزيد صل محرز قائال
ــوة والدوافـــع أيضا، هـــو قولهم إنه
جدا، صغيـــر جدا ونحيـــف جدا لكي
محترفا“، فهذا كان رأي العب كرة قدم
ن والنقاد في محرز، لكن كل ذلك
من أن يتّوج  المحارب الجزائري
عـــب في الـــدوري اإلنكليزي
ز فـــي الحفل الســـنوي الذي
 رابطة الالعبيـــن المحترفين
لترا، االثنيـــن الماضي. وبات

أول  صانع ألعاب ليســـتر ســـيتي
بي وأفريقي ينال هذا الشرف وثاني 
ر أوروبـــي بعد األوروغوياني لويس

يتوج بهذه الجائزة.
عاما) أحـــد الالعبين تبر محـــرز (24
ن الذين ســـاهموا في جعل ليســـتر

يعتمد على اللعب البدنـــي كثيرا، األفضل لك
االنتقال إلى الدوري األســـباني“. ولكن محرز
لم يســـتمع إلى نصائح هؤالء ورفض عروضا
من باريس سان جرمان ومرسيليا لينتقل إلى

ليستر سيتي المتواضع والذي
كان قاب قوسين أو أدنى من 
الســـقوط إلى الدرجة األولى
في نهاية الموسم الماضي.
يعتبرون  النقـــاد  وكان 
وال  الجســـم  نحيـــف  أنـــه 

يســـتطيع 

مرمـــى سوانســـي ســـيتي األح
2016 وانتهت المباراة لصلح ليس
(4-0). كمـــا كان صاحب 11 تمري
وبـــات أيضـــا أول العب في ص
ســـيتي يســـجل ثالثية (فعلها ض
ســـيتي في مطلع ديســـمبر الما
000 فعل ذلك ستان كوليمور عام
أول العب جزائري يســـجل ثالثي

اإلنكليزي الممتاز.

فرحة التتويج

أعـــرب النجم الجز
محرز جناح فريق ليس
عـــن ســـعادته الكبي
علـــى جائـــزة أفضـ
الدوري اإلنكليزي
ع محـــرز  وقـــال 
الجائزة، في فيد
الرسمي حسابه 
”فخـــور للغاية
اإلنجاز، ال أج
أصف به ســـعا
ولكـــن المؤكـــد أنه لـــوال زمالئي
سيتي، لما وصلت إلى هذه المك
وبســـؤاله عن شـــعوره لكون
أفريقـــي يحـــرز الجائزة، رد الال
”معقول؟.. ال أعرف هذه المعلوم
”ألم يفـــز بها دروغبا أو يايـــا تو
”بالطبع ســـعي النجم الجزائري
العـــب أفريقي يتـــوج بالجائـــز
العب ولســـت أفضل مـــن النجو
الذين ذكرتهم سواء يايا توريه 
يذكر أن النجم الجزائري سـ
هدفا هذا الموســـم وصنـــع 11
الجائـــزة من منافســـيه جيمي ف
في ليســـتر سيتي، وهاري كين ه

ومهاجـــم توتنهام هوتســـبير.
فإن مشـــوار هذا الالعـــب الجز
ســـيمثل رمزا ومثـــاال يحتذى ب
الكثيرين وخاصة لالعبين العرب
الجائزة متفوقا على كل من فارد
22 هدفـــا، وكيـــن مهاجم توتنها
وهداف البريميرليغ هذا الموسـ
جوالت من نهاية الم هدفا قبل 3
وأشاد به زميله في ليستر ح
غاســـبر شـــمايكل بقوله ”إنه ال
يجعـــل الجمهور يقف فـــي كل م
بحركـــة فنيـــة رائعة. إنه العـــب

حبيب المباركي

الالعبني تاريخ

كاتب من تونس



} عند إشـــراك الحارس األســـباني ديفيد دي 
خيا القـــادم بملغ خيالي مـــن أتليتيكو مدريد 
األســـباني إلى مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
ربيـــع 2011، في مباريات مانشســـتر بالدوري 
اإلنكليـــزي وبطـــوالت أوروبا تعرض الســـير 
ألكس فارغيسون، مدرب الفريق، والحارس دي 
خيا على حد ســـواء إلى انتقادات شديدة من 
الوسط الكروي واإلعالمي في إنكلترا، بسبب 
ضعف مســـتوى حارس المرمـــى الذي أهدى 
العديد من األهداف الســـهلة إلى الخصوم مما 
جعل الفريق يتعرض إلى خســـائر مفاجئة في 

بطولة الدوري اإلنكليزي.
ومع ذلك كان رأي الســـير مخالفا للجميع، 
إذ كان ذا بعد نظر عميق في ما يخص مستقبل 
هـــذا الحـــارس بعـــد إعطائـــه الثقـــة الكاملة 
للوقـــوف أمـــام مهاجمي الـــدوري اإلنكليزي، 
ليظهـــر في المواســـم التاليـــة كأفضل حارس 
مرمـــى في إنكلتـــرا، واليوم يقـــف بين أفضل 

حراس المرمى على مستوى العالم.
ولد دي خيا في الســـابع من شهر نوفمبر 
عـــام 1990، وانضم إلى نـــادي أتليتيكو مدريد 
وهو في ســـن العاشـــرة من عمـــره ليلعب مع 
فريق الناشـــئين، ثم انتقـــل إلى صفوف فريق 
أتليتيكـــو مدريد الرديف وهو بعمر الســـابعة 
عشـــرة، ليتـــم اســـتدعاؤه بالموســـم التالي 
كحارس احتياطي  للحـــارس األول ألتليتيكو 
مدريـــد، ليقـــوم بحراســـة عرين النـــادي بعد 
إصابة حارســـة  األول روبيرتو، وهو في سن 
الثامنة عشـــرة شـــارك صحبة الفريق لينهى 
الموســـم بتفوق كبير ويفوز بجائزة أحســـن 
العب فـــي بعض مباريات الدوري األســـباني، 
وأيضا فـــي الـــدوري األوروبي الـــذي كان له 
الدور الكبير في فوز أتليتيكو مدريد بالمباراة 
النهائيـــة وإحـــراز كأس البطولة أمـــام نادي 

فولهام اإلنكليزي.
كما ساعد دي خيا أيضا النادي األسباني 
في الفوز بكأس السوبر األوروبية في الموسم 
2010، عندمـــا أنقـــذ ضربة جزاء فـــي الدقيقة 
التسعين من المباراة، ليسطع نجمه كحارس 
واعد في عالم كرة القدم، مما حدا بمانشســـتر 
يونايتـــد للتعاقـــد معـــه، مـــن أجل حراســـة 

الخشبات الثالث للمان يونايتد.

يقف دي خيا اليوم بثبات لحراســـة مرمى 
المـــان يونايتد، وهو الـــذي يعتبر صمام أمان 
الفريق خـــالل الموســـمين الماضييـــن، حيث 
يعانـــي فريـــق المـــان يونايتـــد مـــن التذبذب 
بالمســـتوى الكروي بشكل عام، ومستوى أكثر 
تذبذبـــا في خـــط الدفاع الذي يشـــكو من  أكثر 
من نقطة ضعف أدت إلى اختراقه بســـهولة من 
جميع جوانب الملعب، ليجد مهاجمو الخصوم 
أنفســـهم أمـــام الحـــارس الفذ دي خيـــا، حيث 
يتصدى دائما في اللحظات الحاسمة، وبالتالي 
ينقذ الفريق من خســـائر كانت تكون فادحة في 

بعض المباريات.

والمتتبع لمسيرة المان يونايتد في الدوري 
اإلنكليزي والمباريات األوروبية لهذا الموسم، 
يجد أن الكثير من المباريات التي فاز بها نادي 
مانشســـتر يعود الفضل فيهـــا إلى تصدي دي 
خيا للعديد مـــن الهجمات واالنفرادات من قبل 
الخصـــوم، ليعّوض ويغطي علـــى أخطاء خط 

دفاعه المهزوز.
وبالرغـــم مـــن امتـــالك دي خيا لـــردة فعل 
ســـريعة وحافز قوي للتصـــدي للكرات الموجة 
للمرمـــى خصوصـــا، حيـــث يكـــون تعامله مع 
الكرات األرضية وتصديه لها بواسطة القدمين، 
ميزته وقوته، وتعتبر ميزة يتفوق بها دي خيا 
علـــى أقرانـــه من حـــراس المرمـــى، إّال أنه في 
بعض األحيان، وإن كانت قليلة، يسمح بدخول 
كرات ســـهلة إلى مرماه، خصوصا عندما يكون 
تركيزه ضعيفا ومشـــتتا، وهـــذا ما حصل معه 
قبل موســـمين عندما وقع وســـط صراع نفسي 
كبير بعـــد تقدم نـــادي ريال مدريد األســـباني 
بفكرة شراء دي خيا من المان يونايتد، ورّحب 

الحـــارس المرموق بالفكرة، خصوصا أن عقده 
مـــع المـــان لم يتبق لـــه على االنتهاء إال ســـنة 

واحدة.
انتقال دي خيا للعب في مدريد يجعله قريبا 
من صديقته التي تعيش في أسبانيا، األمر الذي 
يمنحه اســـتقرارا كامال في حياته االجتماعية، 
كما أن نادي المان يونايتد سيستفيد ماديا من 
بيع الالعب قبل انتهاء عقده، ويدخل في مرحلة 

انتقال حر ُتكبد النادي خسائر كبيرة.
وفي المقابل، لعبت إدارة نادي مانشســـتر 
لعبة ذكية بإرســـال وثائق عقد البيع إلى ريال 
مدريد في الســـاعات األخيرة قبـــل إغالق باب 
االنتقـــاالت، ممـــا أربك النـــادي الملكي وجعله 
يقـــدم األوراق التعاقديـــة النتقـــال الالعب إلى 
االتحـــادات المعنيـــة بعـــد غلـــق باب ســـوق 
االنتقـــاالت بســـاعات قليلـــة، لتفشـــل الصفقة 
فشـــال مدويا أبقت دي خيا في صفوف النادي 
اإلنكليزي ليجدد عقده مع اليونايتد لمدة أربع 

سنوات أخرى.
ومن هناك خســـر النـــادي الملكي الصفقة 
التي أفادت مانشســـتر باستمرار دي خيا في 
صفوفه ليحـــرس المرمى اإلنكليزي من جديد، 
وليبـــدأ بالتفوق البـــارز ويتربـــع على عرش 
أفضـــل حراس المرمى فـــي العالم، ويقف بكل 
ثبات اليوم ليترشـــح لحراسة مرمى المنتخب 
األســـباني ببطولة أوروبا القادمة في فرنســـا 
على حساب الحارس األساسي  إيكر كاسياس.
وبالرغـــم مـــن أن دي خيا أفـــرغ بيته في 
إنكلتـــرا، وانتقل للســـكن في فنـــدق، مما أثار 
الشـــكوك حول تصفية أموره الشـــخصية في 
مانشســـتر اســـتعدادا لالنتقـــال إلـــى مدريد  
في الموســـم القـــادم، إّال أن تصريحات مدرب 
اليونايتـــد لويـــس فان غال أكـــدت عدم رحيل 
دي خيـــا عن اليونايتد، حتى وإن لم يترشـــح 

الفريق للعب في بطولة أندية أوروبا.
وربما أيضا، هناك ســـبب آخـــر يدعو إلى 
بقـــاء دي خيا فـــي مانشســـتر، والمتمثل في 
الشـــرط الجزائي الكبير في حالة فسخ العقد، 
وبالتأكيد انتبهت إدارة نادي مانشستر لهذه 
النقطـــة وجعلت من هذا الشـــرط ســـندا قويا 
تحصـــد منه الماليين فـــي حالة رغبة دي خيا 
مغادرة النادي أو تخامره مجددا فكرة العودة 
إلى مدريد، وتحديدا الريال، هذه المرة، فيجدد 
التفـــاوض حول مســـألة انتقـــال دي خيا إلى 

أسبانيا.
أفضـــال دي خيا بدت جلية هذا العام على 
المـــان يونايتد، فتصدياته ال تحصى وال تعد، 
األمر الذي يرشـــحه لالســـتمرار في حراســـة 
المان لعشـــر سنوات أخرى، نتيجة صغر سنه 

وهو البالغ من العمر 26 عاما، فقط.
ومن هنـــاك، وإذا مـــا قدر ألّي نـــاد كروي 
التفاوض لشـــراء دي خيا، فســـيكون مكسبه 
كبيـــرا جدا، لقاء خســـارة كبيرة لمانشســـتر 
يونايتـــد بغض النظـــر عن حســـابات الربح 

والخسارة المادية.
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مستقبل الحارس دي خيا تحدده طموحات املان يونايتد وأموال ريال مدريد

صغر سنه يرشحه ملسيرة طويلة مفعمة باإلنجازات واأللقاب

} أربع سنوات أو أقل بقليل مرت على 
انتقال الفتى الفرنسي بول بوغبا إلى نادي 

اليوفتنوس اإليطالي العريق قادما من 
فريق ال يقل عراقة وهو مانشستر يونايتد، 

أربع سنوات فقط كانت كافية وزيادة كي 
يبرهن هذا ”الغزال“ األسمر أنه أحد فلتات 

زمانه وأبرز نجوم الكرة العالمية في 
الظرف الراهن.

سنوات قليلة مرت بسرعة، لكنها مكنت 
بوغبا ابن الثالثة والعشرين ربيعا أن 

يسطر اسمه بأحرف بيضاء ناصعة مع 
اليوفي اإليطالي، وكذلك مع منتخب بالده 

فرنسا.
لقد عض السير أليكس فارغيسون 

المدرب السابق لمانشستر يونايتد أصابعه 
ندما بعد أن ترك ”الغزال الشارد“ يفر 

من بين يديه ويغادر قلعة ”األولترافورد“ 
بسرعة، بعد أن عانى الفريق كثيرا كي 

يضمه إلى صفوفه عندما كان طفال يداعب 
الكرة مع فريقه األّم نادي لوهافر الفرنسي.

انطالقة بوغبا في عالم كرة القدم 
وتحديدا منذ انضمامه إلى فريق السيدة 
العجوز كانت بسرعة السهم، فهذا الفتى 
اليافع والفارع في طوله اهتدى في سن 

التاسعة عشرة إلى عالم الشهرة والنجومية 
واإلبداع، ففي فريق ضّم عند قدومه زمرة 

من الالعبين الموهوبين والرائعين لم يكن 
من السهل اختراق المجال والمنافسة على 
مكان دائم ضمن األساسيين، بيد أن بوغبا 

كسر القاعدة وثّبت أقدامه بنجاح ساحق 
أبهر الجميع وجعله يكون أحد أفضل 
المواهب الصاعدة في الكرة العالمية.

لهذا الفتى المتقد حماسا وتوقا للرقي 
واإلبداع قصة طريفة، فعندما كان العبا 

شابا في صفوف نادي لوهافر الفرنسي، 
كان ”الخّطاب على الباب“ مثلما يقول المثل 

الشعبي التونسي أكثر مّما يحتمله عمره 
الصغير، بوغبا في تلك الفترة وهو الفتى 
في سن السادسة عشرة لم يكن يرغب في 
البداية أن يترك ناديه، بل حلم أن يواصل 

اللعب معه إلى غاية االعتزال، لم يكن يدرك 
أنه سيكون نجما رائعا ال يجود به الزمان 

إّال لماما.
ومع ذلك، تغيرت المعادلة بسرعة بعد 
أن أحاط به والده وأقنعه بأن باب المجد 
لن يكون أبدا في لوهافر النادي الصغير، 

وفعال عّدل بوغبا موقفه وغّير قناعاته 
لينتقل وسط ضجيج صاخب إلى ناد كبير، 

وهو مانشستر يونايتد.
وبما أن هذا الفتى المشاغب والمشاكس 

والحالم دوما، اكتسب ثقافة جديدة في 
سن مبكرة بفضل وصّية أبيه، وهي ثقافة 

تعتمد على حتمية التوق إلى األفضل، فإنه 
لم يرض بأن يكون في الصفوف الخلفية، 
بل استعجل النجاح فاختار الهروب في 

أول فرصة من ”معتقل“ مانشستر ويتجه 
مباشرة صوب إيطاليا، وتحديدا إلى 

مدينة تورينو، حيث يوجد الفريق اإليطالي 
األقوى يوفنتوس.

عام يتلوه عام وبوغبا يعانق اإلبداع 
والتألق، وبات الجميع يتحدث عنه سواء 
في إيطاليا، حيث مدحه ديلبييرو وبيرلو 

كثيرا، أو في فرنسا، حيث قال عنه ميشيل 
الجديدة في فرنسا،  بالتيني إنه ”األيقونة“ 

أو في إنكلترا بعد أن اجتهد فارغيسون 
حتى يجد التبريرات لنفسه بعد أن ساهم 

في خروج هذا الالعب من مانشستر 
يونايتد.

الحكاية ربما بدأت للتو في مسيرة 
بوغبا، فأربع سنوات من النجاح مع اليوفي 
ال تكفي، وربما آن الوقت كي يركض الغزال 

األسمر في أرض أكثر رحابة.
آخر األخبار تؤكد أن بوغبا أصبح 

منذ سنوات مطمع جميع الفرق الكبرى 
في أوروبا مثل الريال وبرشلونة وبايرن 

ميونيخ وباريس سان جرمان، فالكل 
مستعد لدفع الغالي والنفيس من أجل ضم 

هذه الجوهرة السمراء.
وبما أن اليوفي يريد تحسين وضعه 
المالي فإنه قد يرضخ في نهاية المطاف 

لهذه اإلغراءات القادمة من كل صوب 
وحدب، فضال عن رغبة الالعب نفسه في 

خوض تحّد جديد، فإن نهاية الموسم 
الحالي قد تأتي بالجديد في مسيرة هذا 
الالعب المرشح ألن يكون أغلى العب في 

العالم.
وفي المقابل، على بوغبا الفتى الحالم 
دوما، أن يعرف أين يضع قدمه، إذ يتعين 

عليه أن يحسن االختيار أوال، وأن ال يسقط 
في فخ الغرور ثانيا، وهذا األهم.

فتصريحات هذا الالعب مؤخرا، تؤكد 
أن بوغبا كبر كثيرا وبدأ ينظر إلى نفسه 

على أنه أحد األساطير إلى درجة أنه 
صرح بأنه يريد أن يصبح أفضل من بيليه 

ومارادونا وكل من سبقوه من الالعبين 
األفذاذ الذين حفظهم التاريخ، بوغبا قال 
أيضا إن لديه كل المؤهالت التي تجعله 

األفضل واألحسن في تاريخ الكرة، وما عليه 
سوى العمل أكثر في المستقبل.

كالم كبير قاله هذا النجم الفرنسي، 
فيه الكثير من االعتداد بالنفس، لكن يحمل 
أيضا بذرة الغرور وربما الغطرسة، وعدّو 
كل شخص متألق وناجح هو الغرور الذي 

قد يقضي على صاحبه في رمشة عين.
عليك يا بوغبا أن تتخذ التواضع 

شعارك األول، عليك أن تكون طامحا راغبا 
دوما في تحسين مستواك، وال تقل إنك 

بلغت المجد، عليك أن تتمهل قليال وتمشي 
الهوينى، وتختار كيف تضع خطواتك، 

فالطريق يبدو طويال للغاية، ونجوميتك 
مهما كبرت فإنها ربما لم تبلغ بعد نجومية 

أبناء جيلك مثل ميسي ورونالدو.

سان جرمان يواصل مهرجان األهدافبوغبا تمهل قليال
} باريــس – وجه باريس ســـان جرمان البطل 
ضربة قاضية لحظوظ ضيفه رين بالمشـــاركة 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبل، 
بعدما تغلب عليه -4صفر، الجمعة، في افتتاح 
المرحلـــة السادســـة والثالثيـــن مـــن الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وكان رين بحاجة ماســـة إلى العودة لسكة 
االنتصـــارات التـــي حـــاد عنها فـــي المراحل 
الثالث الســـابقة من أجل اإلبقاء على حظوظه 
حســـابيا بالحصول علـــى المركـــز الثاني أو 
الثالث، لكنه اصطدم بالنادي الباريســـي الذي 
فك عقدتـــه أمام ضيفـــه، وحقق فـــوزه الثالث 
فقط عليه في المواجهات التسع األخيرة التي 

جمعتهما على ملعب ”بارك دي برينس“.
وانتظر ســـان جرمـــان الذي توج الســـبت 
الماضـــي بلقب كأس رابطـــة األندية المحترفة 
على حساب ليل (1-2)، حتى الدقيقة 50 الفتتاح 
التسجيل بعد مجهود فردي رائع من البرازيلي 
ماكســـويل، ثم تســـديدة صاروخية في سقف 
الشباك بعد تمريرة بالصدر من األوروغوياني 

أدينســـون كافاني. وأضاف الســـويدي زالتان 
إبراهيموفيتش الهـــدف الثاني في الدقيقة 54 
بالجهـــة الخارجية لقدمـــه اليمنى بعد تمريرة 
من األرجنتيني أنخـــل دي ماريا، قبل أن يعزز 
تقدم فريقه بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 
78 من كرة صاروخية أطلقها من مسافة قريبة 

فارتدت من العارضة وإلى الشباك.
وهـــذه المـــرة األولـــى التي يســـجل فيها 
الفرنســـي هدفين  إبراهيموفيتش في الدوري 
أو أكثـــر للمباراة الثالثة علـــى التوالي، ورفع 
بذلـــك رصيده إلى 34 هدفا فـــي صدارة ترتيب 
الهدافين بفارق كبير عن العب ليون ألكســـندر 

الكازيت (18 هدفا).
واختتم كافاني المهرجان التهديفي لفريق 
المـــدرب لوران بـــالن بهدف رابع فـــي الدقيقة 
90 بتســـديدة قوســـية من الجهة اليسرى إلى 

الزاوية اليسرى العليا لمرمى رين.
ويسعى سان جرمان إلى الثالثية المحلية 
من خالل الفوز على غريمه مرسيليا في نهائي 

الكأس في 21 مايو الجاري.

صمام أمان اليونايتد

اإلنجازات تتواصل

فــــــي عــــــام ٢٠١١ وبالتحديد في ٢٤ مايو وفــــــي مباراة اعتزال غاري نيفــــــل املدافع األمين 
ملانشستر يونايتد، أعلن السير ألكس فارغيسون عن تعاقد النادي مع احلارس األسباني 
ديفيد دي خيا مببلغ قياسي بريطاني حلارس مرمى بلغ ما يعادل ٢٦ مليون دوالر، قادما 
ــــــدي املخضرم إدوين فان در  من نادي أتليتيكو مدريد األســــــباني ليخلف احلارس الهولن

سار في تشكيلة املان يونايتد.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

السير ألكس فارغيسون، آمن 

بقدرات دي خيا رغم بدايته 

غير املوفقة حني التحق باملان 

يونايتد سنة 2011، ليظهر في 

املواسم التالية كأفضل حارس 

مرمى في إنكلترا، واليوم يقف 

بني أفضل حراس املرمى على 

مستوى العالم

هيثم فتح اهللا
صحافي عراقي
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األسبوعي

املصريون يحتفلون بشم النسيم دون {فسيخ} بسبب ارتفاع األسعار
ــــــني في  ــــــر مــــــن املصري ســــــيفتقد قطــــــاع كبي
احتفالهم، االثنني، بيوم شــــــم النســــــيم شريكا 
تاريخيا في االحتفاالت، هو الفسيخ (نوع من 
السمك اململح واملخزون بطريقة خاصة تكسبه 

رائحة نفاذة).

أمحد مجال 

} الســـاعات املاضية شهدت تبادل االتهامات 
بـــني جهـــات عديـــدة حـــول أســـباب حرمان 
املصريني من وجبتهـــم املفضلة التي تتضمن 
الفســـيخ وأيضا الرجنة، في االحتفالية التي 
ترجعهـــا الكثيـــر من كتـــب التاريـــخ للعصر 

الفرعوني، وهي يوم شم النسيم.
يحتفـــل املصريون كل عام بشـــم النســـيم 
باخلـــروج إلى احلدائـــق العامـــة لقضاء هذا 
اليوم الـــذي يكون إجازة رســـمية في الدولة، 

وكذلك التنزه في مراكب نيلية.
وشـــم النســـيم عيـــد احتفـــل بـــه قدمـــاء 
املصريـــني منذ عـــام 2700 قبل امليـــالد، وكان 
يطلق عليه ”شمو“ باللغة املصرية القدمية، ثم 
حترفت إلى شم، وأضيف إليه النسيم، وكانت 
السنة عندهم تبدأ بعد اكتمال القمر الذي يقع 

عند االنقالب الربيعي.
ظهـــر الفســـيخ أو ”الســـمك اململـــح“ بني 
األطعمـــة التقليديـــة في االحتفـــال بالعيد في 
عهد األسرة اخلامســـة، التي حكمت مصر في 
الفتـــرة من عام 2494 إلى عام 2345 قبل امليالد، 
وقد أظهر املصريون القدماء براعة شديدة في 

حفظ األسماك وجتفيفها.
تبـــدأ عمليـــه تصنيع ”الفســـيخ“ بتجهيز 
أســـماك البوري عن طريق وضعهـــا في غرفة 
بدرجة حـــرارة ســـاخنة ملنع وصـــول الهواء 
إليها، منعا لتلوثها ثم تبـــدأ مرحلة التمليح، 
وهو وضع امللح في خياشيم السمك ويضاف 
إليـــه احللبة والكركـــم ملدة 15 يومـــا، ثم تبدأ 

عملية فتحها وبيعها للمواطنني.
الزيادة الكبيرة في أسعار األسماك املمّلحة 
تسببت في حالة من الركود باألسواق، وهو ما 
اضطـــر التجار إلى تخفيض كميات األســـماك 
والفســـيخ والرجنـــة مقارنة بالعـــام املاضي 

بنسبة 40 باملئة.
وحّمل البعض املسؤولية للدوالر وارتفاع 
ســـعره مقابل اجلنيه املصري، األمر الذي أدى 

لزيادة هائلة في أسعار السلع املستوردة.
وفـــي املقابل، قّلل آخرون مـــن أهمية ذلك، 
وردوا بأن سعر الفســـيخ بلغ 3 أضعاف سعر 

الرجنة، رغم أن األول يصنع بالكامل في مصر 
من أســـماك البوري، وحتديدا في مدينة رشيد 
التي يلتقي عندها نهر النيل بالبحر املتوسط، 
بينما الرجنة يتم اســـتيرادها، ولو كان األمر 

مرتبطا بالدوالر لتبدل احلال.
محمد محســـن أحد جتار األسماك اململحة 
اعترف بارتفاع أسعار الفسيخ أكثر من أسعار 
الرجنة، ما دفع املواطنني لإلقبال على شرائها 

فقط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها أيضا.
أن ارتفاع األســـعار  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
واخلوف من حاالت التسمم أجبر البعض على 

شراء األسماك وتخليلها في املنزل.
في جانـــب آخر تســـبب ارتفاع األســـعار 
في حالـــة من الهلع لـــدى األجهزة الرســـمية 
املعنية في الدولة، خاصة في وزارتي التموين 

والصحة.
فقـــد دفع ارتفاع األســـعار الفقراء للتعامل 

مع املنافذ التي تبيع منتجات مجهولة املصدر، 
فضال عـــن الباعـــة اجلائلني الذيـــن يقومون 
بتخليل األســـماك املجمدة واملستوردة، حيث 
ال يزيد ســـعر الكيلو منها عـــن 12 جنيها (1.3 

دوالر تقريبا).
ولتفادي األزمات املتوقعة شددت احلكومة 
املصريـــة رقابتها على األســـواق خالل األيام 
القليلة املاضية، واســـتطاعت شرطة التموين 
والتجارة ضبط 215 طنا فاســـدة من الفســـيخ 
والرجنـــة، كانـــت ســـتباع للمحتفلـــني بشـــم 

النسيم.
وتكثف وزارة التمويـــن املصرية حمالتها 
على األســـواق لضبط املنتجات الفاسدة، لكن 
تبقى قدراتها محدودة في حصار الظاهرة، ألن 
أغلب تلك املنتجات تباع في األحياء الشـــعبية 

واألزقة بعيدا عن احملال املرّخصة للبيع.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الطـــوارئ فـــي 

املستشـــفيات التابعة لها الحتمال اســـتقبال 
املصابني بحاالت تسمم والذين تقدر أعدادهم 
باملئات ســـنويا، حيث تبلغ تكلفة حقنة عالج 
التسمم 20 ألف جنيه لكل حقنة (حوالي 2.200 

دوالر).
وبحســـب عدد من جتار األســـماك اململحة 
فإن أســـعار الرجنة تبدأ من 35 جنيها للكيلو 
(4 دوالرات تقريبـــا)، وميكن أن تصل إلى 100 
جنيه (11 دوالرا)، بنسبة زيادة قدرها 20 باملئة 
عن العام املاضي، كما ارتفعت أسعار الفسيخ 
بنســـبة 30 باملئة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 

100 جنيه (11 دوالرا تقريبا).
صـــالح الديـــن فهمـــي أســـتاذ االقتصاد 
بجامعة األزهـــر، قال لـ“العرب“، إن املواســـم 
واألعياد بشكل عام تشهد ارتفاعا متزايدا في 
األسعار وفي تلك احلالة تقف احلكومة عاجزة 

عن مواجهتها بسبب زيادة الطلب.

األحد 2016/05/01

العرض يفوق الطلب

أرفض أن أكبر
} يكثر الطّباخ املبتدئ من التوابل والتذّوق، 
واحلّالق الشـــعبي من الكالم والسيشـــوار، 
والكّذاب من القســـم والتبرير، واملخمور من 
التـــوازن والتركيز، واحلزين من الســـخرية 
واالبتســـام، ويكثر فاقد الرغبـــة في الكتابة 
-مثلي اآلن- من االســـتطراد، كذاك الذي كان 
يتلّمس جيوبه بحثا عن القّداحة، ثّم نســـي 
مـــا كان يبحث عنه، وســـأل صديقه ”لقد زاد 

وزني أليس كذلك؟“.
إنه اإلنســـان، وعلى ذكر اإلنسان، مازلت 
أتذّكر رفيق املدرسة االبتدائية الذي لطمني 
علـــى إنســـان عيني.. نعـــم، إنســـان عيني، 
هكـــذا قالت آنســـتي أم مهدي في املدرســـة، 
ثّم أضافت فـــي تقريرها املوّجـــه للمدير أّن 
”إنســـاني“، أي إنســـان عينـــي قـــد أصيب 

بخدش وينبغي عرضي على طبيب.
جاء موعد الفحـــص أمام الطبيب وكنت 
بصحبة أبي، جلســـت على الكرســـي مقابل 
تلـــك اللوحة التي ال حتتـــوي إّال على حرف 
واحد من اللغة الالتينية، ثم يتكّرر في شكل 
قنطـــرة أو خنفســـاء أو فـــّك كلب، يتناســـل 
ويصغر حتى يختفي في الســـطر الثالث أو 

الرابع.
أشـــار بعصاه ”في أّي اجتاه يشير هذا 
احلـــرف“؟ فارتعبت وخفـــت أن يضربني إن 
لـــم أعرف اإلجابـــة، لكّن والـــدي أنقذني في 
اللحظة املناســـبة وفي غفلة من الطبيب ذي 
النظارات السميكة، أشار لي أبي بيده خلسة 
نحو االجتاه الصحيح، كانت إجابتي األولى 
صحيحـــة، وكذلك الثانية وحتى العاشـــرة، 

ألّنني كنت أثق بكالم والدي وأطيع أمره.
وخرجـــت أنـــا وأبي من عيـــادة الطبيب 
مبتهجـــني لتقريـــر الطبيـــب، وأكلنـــا طبقا 
مليئا بالتوابل في املطعم الوحيد في البلدة 
وامللـــيء بالذبـــاب أيضـــا، قال لـــي أبي إّن 

صاحبه من أمهر الطباخني في البلدة.
ذهبنا إلى حّالق أبـــي املفّضل فأكثر لي 
من األسئلة عن عواصم البلدان والسيشوار، 
حتى احترق شـــعري فاضطّر حلالقته على 
الصفـــر، وهو يعاتبني على جهلي بأســـماء 

عواصم كثيرة.
أمرنـــي أبـــي بالتكّتم حـــول املوضوع، 
علمت أّمي باملوضوع طبعا، وطلبت مني أن 
أقســـم بأن ال أمشي قبالة أبي أثناء اخلروج 
إلى الصيد، ألنه ضعيف النظر وقد يحسبك 
أرنبـــا برّيا، فأقســـمت، وكاد أبـــي بعد يوم 
يطلـــق النار علـــّي، لكّنه قال لـــي بأنه ميزح 
ويحب إطالق النار كي ال يعود باخلراطيش 

ممتلئة.
اشترى أبي في طريقنا أرنبا برّيا وقنصا 
كثيـــرا، وقال لي ”ال تخبـــر أمك باملوضوع“، 
أخبرت أمي، فســـمعتها تشكره على مهارته 
وتنصحه بعدم اصطحـــاب النقود في رحلة 

الصيد كي ال يضّيعها في الطريق.
أبي يرقد اآلن إلى جانب أمي دون بندقية 
وال نظارات حتت شـــاهدتني ســـميكتني من 
الرخـــام، وأنا أنظر بإنســـان عيني اجلريح 
خلف نظارتني ســـميكتني وأطلق احلبر في 
الفـــراغ، لعّلني أصيد فكرة برّية، كي ال أعود 
إلى البيت بخراطيش ممتلئة فأضطّر لشراء 

فكرة من الطريق.
قـــال صديقـــي املرحـــوم إيـــاد ”ال أحب 
األطفال ألنهم يكبرون“، وأنا مازلت أنســـى 
أسماء العواصم.. ونسيت أن أكبر يا أبي. 

حكيم مرزوقي

أ أ ف أ

صباح العرب

الدمية {زاري} تعزز ثقة األفغانيات بأنفسهن

رانيا مالح بثالث جنسيات مختلفة في رمضان

} كابــول  – حترك فنانة ألعاب الدمى األفغانية 
منصورة شيرزاد (23 سنة) شخصية ”زاري“، 
وهـــي أول شـــخصية أنثـــى فـــي املسلســـل 
األفغاني ”حديقة السمسم“، وترمي إلى تعزيز 

ثقة األفغانيات الصغيرات بأنفسهن.
تعني  وتوضح شـــيرزاد أن كلمـــة ”زاري“ 
التألـــق باللغة الدارية ولغة البشـــتو اللغتني 
الرســـميتني في أفغانســـتان. وجتسد الدمية 
شـــخصية فتـــاة أفغانية فـــي السادســـة من 
العمـــر، وقد دخلت للتو في املوســـم اخلامس 
من مسلسل ”باغش“ أي ”سمسم“، أي ”حديقة 

السمسم“ بالعربية.
وعلى غرار النسختني األميركية والفرنسية 
منه، تهدف حلقاته إلـــى تعليم األطفال أهمية 
الثقافة واحتـــرام اآلخرين، وتقـــول منصورة 
”ســـتغني زاري البرنامـــج، وســـتتيح لنـــا أن 

نوصل رسالتنا“.
وتتوجـــه هـــذه الشـــخصية أساســـا إلى 
الفتيـــات الصغيرات، اللواتي دخلن املدرســـة 
حديثـــا، وتوضح لهن ما يحتجن إليه في عالم 

الدراســـة اجلديد، من كيفية أداء التحية بقول 
الســـالم عليكم، إلى كيفية ممارســـة الرياضة، 
وصوال إلى الطريق الذي ينبغي أن تسلكه كل 

منهّن لتصبح طبيبة.
وتقول منصورة التي تتابع دراســـتها في 
كليـــة الفنون اجلميلة في جامعة كابول ”أحب 
كثيـــرا أن أحرك الدميـــة زاري، حني أفعل ذلك 
أنســـى كل همومـــي“. وظهـــرت زاري للمـــرة 
األولى على الشاشـــة في الســـابع مـــن أبريل 
2016، وهي ترتدي الزي التقليدي الذي ترتديه 

الشابات األفغانيات.
ومتتـــد كل حلقـــة مـــن املسلســـل على 30 
دقيقة تعالج احلياة اليومية في أفغانســـتان، 
أو حتاكي حلقات من اإلنتاجات السابقة لهذا 

العمل الذي انطلق في أميركا عام 1969.
ويقـــول مســـعود ســـنجر مديـــر تلفزيون 
الـــذي يعـــرض املسلســـل ”حديقـــة  ”تولـــو“ 
السمسم بات مشهورا بني األفغان، فالتلفزيون 
يحتل مساحة كبرى في حياة الناس، وهذا ما 

يسهل علينا مهمة تثقيف األطفال“.

} القاهــرة – تشـــارك الفنانة الســـورية رانيا 
مالح في ثالثة مسلســـالت مصرية جديدة من 
أجـــل الظهور بها فـــي دراما رمضـــان املقبل، 
وهـــي ”الكيـــف“ مع املخـــرج محمـــد النقلي، 
و“امليـــزان“ مع املخرج أحمد خالد و“وعد“ مع 

املخرج إبراهيم فخر.
وقالـــت رانيا إنها تقدم ثالث شـــخصيات 
مختلفـــة في هذه املسلســـالت، بل إنها جتمع 
بـــني ثـــالث جنســـيات، املصريـــة واللبنانية 
والســـورية، موضحة أنها جتســـد شـــخصية 
فتـــاة لبنانيـــة حتـــب التمثيـــل والغنـــاء في 
مسلســـل ”الكيف“، الفتة إلـــى أنها انتهت من 

تصوير دورها في العمل.

وأشـــارت رانيـــا إلـــى أنها في مسلســـل 
”امليـــزان“ تقـــدم دور فتـــاة مصرية مـــن عائلة 
ثرية وقوية الشـــخصية، وهي ابنة سفير تتم 
خطبتهـــا للفنان أحمد فهمـــي ضمن األحداث، 
مضيفة أنها في ”وعد“ جتســـد شخصية بنت 

سورية تعيش في تايالند.
وتابعت رانيا أنها لم تواجه صعوبات في 
جتسيد ثالث شـــخصيات بجنسيات مختلفة 
في هذه املسلســـالت، ال سيما وأنها تعمل في 
مصر منذ ســـنوات طويلـــة وتتحدث املصرية 
مثل املصريني متاما، أما اللهجة السورية فهي 
لهجـــة بلدها األم، الفتة إلـــى أنها جتيد أيضا 

التحدث باللهجة اللبنانية.
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