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سبعة وزراء جدد في التشكيل الحكومي بالكويت

} الكويت – أصدر أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمـــد الجابـــر الصباح الســـبت مرســـوما 
بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء 
السابق الشـــيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
أبقـــت علـــى الـــوزراء المنتمين إلـــى العائلة 
الحاكمة وعين فيها ســـبعة وزراء جدد بينهم 

وزير جديد للنفط من التكنوقراط.
وهـــي  الجديـــدة،  الحكومـــة  وتضمنـــت 
السادسة برئاســـة جابر الصباح منذ تعيينه 
فـــي منصبه للمـــرة األولى عام 2011، ســـبعة 
وجوه جديدة بينهم عصام المرزوق الذي عين 

وزيرا للنفط والكهرباء والماء.
وشـــغل عصـــام المـــرزوق موقـــع رئيس 
مجلس إدارة شركة بورصة الكويت منذ أبريل 
الماضـــي وهو من عائلـــة معروفـــة بنفوذها 
االقتصادي في الكويت وشقيق حمد المرزوق 

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي.
وطبقا لموقع شركة البورصة فإن المرزوق 
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندســـة 
الميكانيكية من جامعة ســـاوث كاليفورنيا في 

الواليـــات المتحـــدة األميركية ولديـــه ”خبرة 
تزيد عن 35 ســـنة في قطـــاع المال واالقتصاد 
وتحديدا في مجاالت التداول والقطاع النفطي 
والصناعـــات الثقيلة حيث تصـــب خبرته في 
الحوكمة والرقابة الداخلية والتخطيط المالي 

وإدارة األعمال“.
ويشـــغل المرزوق عضويـــة مجلس إدارة 
مؤسســـة البترول الكويتية كما شغل منصب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي 
في شـــركة الخليج لتعميق الممـــرات المائية 
خالل الفترة من 1999 إلى 2007 وموقع المدير 
العام والشـــريك في شركة المرزوق لالستيراد 

والتصدير من عام 2007 وحتى اآلن.
والـــى جانـــب رئيـــس الـــوزراء، ضمـــت 
الحكومـــة الجديـــدة خمســـة وزراء ينتمـــون 
إلـــى العائلـــة الحاكمة، وهو العدد نفســـه في 

الحكومة السابقة.
واشـــتمل التغييـــر الحكومي علـــى تدوير 
المقاعد بين وزيـــري الداخلية والدفاع، حيث 
جرى تغيير حقيبة الشـــيخ محمد خالد الحمد 

الصباح من الداخلية إلى الدفاع، بعدما تعهد 
عـــدد مـــن النـــواب المعارضين فـــي البرلمان 
بمســـاءلته حول مسألة ســـحب الجنسية من 

نشطاء معارضين.
وانتقلـــت حقيبـــة وزارة الداخليـــة إلـــى 
الشـــيخ خالد الجراح الصبـــاح، وزير الدفاع 
في الحكومة الســـابقة، بينما احتفظ الشـــيخ 
صبـــاح خالد الحمد الصبـــاح بمنصبه كوزير 

للخارجية.
وبقـــي أنس الصالـــح وزيـــرا للمالية رغم 
االنتقادات التي تعرض لها بســـبب سياساته 
االقتصاديـــة والتـــي شـــملت خصوصـــا رفع 
أســـعار المحروقـــات وخفـــض الدعـــم. وكان 
العديد مـــن النـــواب المعارضين قـــد أعلنوا 

نيتهم مساءلته في حال بقي في منصبه.
وقال أمير الكويت فـــي كلمة نقلتها وكالة 
األنباء الكويتيـــة (كونا) للـــوزراء الجدد بعد 
تأديـــة اليمين ”إن أمامكم مســـؤوليات كبيرة 
وأهدافا وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها 
الوطـــن والمواطنون ويتطلـــب تنفيذها دون 

شـــك عمال دؤوبا وجهدا متواصال وعطاء غير 
محدود وتسخيرا لكافة اإلمكانيات والطاقات 
لمواصلة تســـريع عجلة التنميـــة والبناء في 

البالد وتنفيذ الخطة اإلنمائية للدولة“.
وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها 
الشـــهر الماضي بعد االنتخابات التشـــريعية 
كمـــا ينص علـــى ذلك الدســـتور. وأصدر أمير 
البـــالد بعـــد يومين من االســـتقالة مرســـوما 
كلف بموجبه رئيـــس الوزراء المنتهية واليته 

تشكيل حكومة جديدة.
وكان على رئيس الوزراء تشـــكيل حكومته 
قبـــل اليـــوم األحد الــــ11 من ديســـمبر تاريخ 

الجلسة األولى لمجلس األمة الجديد.
وفاز مرشحون من المعارضة بنحو نصف 
مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا الشـــهر 
الماضي في اقتراع يرى الكويتيون أنه بمثابة 
اســـتفتاء على إجراءات التقشـــف التي جاءت 

نتيجة النخفاض أسعار النفط العالمية.
ويتوقـــع المحللـــون أن تكـــون العالقـــات 
صعبة بيـــن الحكومة والبرلمـــان الجديدين، 

خصوصـــا وأن منح رئاســـة الحكومة مجددا 
إلى الشـــيخ جابر المبارك (73 عاما) يأتي رغم 
دعـــوات النـــواب المعارضين إلى اســـتبداله 

برئيس وزراء جديد.
ويخشـــى الكثيـــرون فـــي الكويـــت من أن 
تقلص الحكومة، في ســـياق خطط التقشـــف، 
الكثير مما ظلوا ينعمـــون به لعقود ومن بين 
ذلـــك الرعاية الصحيـــة والتعليـــم المجانيان 
والمنتجات األساســـية المدّعمة واألراضي أو 
الســـكن الذي كان ُيمنح بالمجـــان والقروض 

الحسنة للكثير من المواطنين.
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} بغــداد - قوبلـــت زيـــارة رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي الســـابق نوري المالكـــي إلى بعض 
محافظـــات الجنـــوب باحتجاجـــات شـــعبية 
اســـتعملت فيها الشـــعارات المطالبة بطرده، 

فضال عن استهدافه باألحذية والحجارة.
واســـتقبل محتجون غاضبـــون، معظمهم 
من أتباع رجل الديـــن مقتدى الصدر، المالكي 
في ذي قار وميســـان بالفتـــات تذّكره بمجزرة 
ســـبايكر وتســـليم ثلث أراضي البالد لداعش 
والفســـاد الذي ضيع موازنـــات العراق خالل 

ثماني سنوات هي عمر حكم المالكي.
ونجا رئيـــس الوزراء الســـابق من ضغط 
المحتجين بدخوله اجتماعا حضره العشرات 
من شيوخ العشائر في ذي قار، وعندما ارتقى 
المنصة ليخطب قاطعه بعضهم، متسائال عن 

نتائج التحقيق في مجزرة سبايكر.
واضطرت الســـلطات األمنية في ميســـان 
إلى الدفع بقوات عســـكرية كبيـــرة في محيط 
فنـــدق إقامـــة المالكي، لتأمينـــه، فيما حاولت 

قوات مكافحة الشغب، تفريق المحتجين.
وكان العشرات بانتظار المالكي في ساحة 
الحبوبي وســـط الناصرية، عصـــر الخميس، 
ليهتفوا فـــي وجهه ”أهالي ذي قار ال يرّحبون 
بك“، وفي العمارة، ليل الجمعة، حاصر المئات 
من المحتجين الفندق الذي يقيم فيه المالكي، 
رافعين الفتات تحمـــل صورته وقد خط عليها 

باللون األحمر حرف ”أكس“.
ولم يصـــدر عن مكتب المالكـــي أّي تعليق 
علـــى أحـــداث الناصريـــة أو العمـــارة، ولكن 
مصادر سياسية رفيعة في التحالف الوطني، 

تقول إن المالكي يشعر بحرج بالغ.
وإذا كانـــت المعلومات التـــي أتيحت عن 
أجـــواء تنظيم تظاهـــرة الناصريـــة لم تقطع 
بشـــأن الجهة التي كانـــت خلفهـــا، فإنها في 
تظاهـــرة العمارة تبدو واضحـــة، إذ بدا جليا 
وقوف شبان ينتمون للتيار الصدري وراءها.

يشـــار إلى أن ذي قـــار وميســـان معقالن 
تقليديـــان للصدرييـــن. ويوم الجمعـــة كانت 
صفحـــات مواليـــة لهـــم في فيســـبوك تنشـــر 
تعليمـــات بشـــأن مواقع التجمع في ميســـان 

والهتافات التي يجب ترديدها.
ويخطـــط المالكي لزيـــارة البصرة أيضا، 
ولكـــن ليس مـــن الواضـــح مـــا إذا كانت هذه 

الزيارة ستتم، بعد االحتجاجات.
هـــذه  إن  عراقيـــون  مراقبـــون  وقـــال 
االحتجاجات تكشـــف أن رئيـــس تحالف دولة 
القانون فقد الدعم الشـــعبي فـــي المحافظات 
الشـــيعية قبل الســـنّية، وأن سياســـاته التي 
أفضـــت بالعـــراق إلـــى وضـــع صعـــب أمنيا 

واقتصاديا جمعت ضده مختلف الطيف.
ويحـــاول المالكـــي أن يعود إلى المشـــهد 
بانتقـــاد سياســـيات رئيس الـــوزراء الحالي 
حيـــدر العبـــادي، وبمعارضة التســـوية التي 

عرضها زعيم المجلس األعلى عمار الحكيم. 

جنوب العراق يستقبل 

المالكي باالحتجاجات

وزير النفط الجديد

[ رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت
[ عضو بمجلس إدارة مؤسسة البترول

[ شغل مواقع متقدمة في مؤسسات اقتصادية
[ من عائلة معروفة بنفوذها االقتصادي

[ شقيقه رئيس مجلس إدارة بيت التمويل

ص  ١١ إلى  ١٦

} واشــنطن – تعمـــل دول الخليج في صمت 
علـــى بناء قـــوس دفاع اســـتراتيجي لتطويق 
األنشـــطة اإليرانية في المنطقـــة، وخاصة في 
اليمـــن، بالتحرك نحـــو دول القـــرن األفريقي 
وبناء قواعد عســـكرية تعيق تهريب األسلحة 
إلـــى ميليشـــيات مواليـــة لطهران فـــي لبنان 

واليمن وتمنع تمدد إيران صوب أفريقيا.
األميركـــي  ”ســـتراتفور“  مركـــز  وكشـــف 
للدراسات األمنية واالستخباراتية أن اإلمارات 
تقود المبادرة بهذا الخصوص وانها واصلت 
على مدار األشهر الـ15 الماضية، تعزيز بنيتها 
التحتية العســـكرية في إريتريا، وأنها أجرت 
بعـــض عملياتها ضمن التحالـــف العربي في 

اليمن انطالقا من ميناء عصب اإلريتري.
ويعمـــل الجيـــش اإلماراتـــي حاليـــا على 
استكمال منشأة عسكرية شمال غرب المدينة، 
والتـــي تظهـــر بوضـــوح فـــي صـــور األقمار 

الصناعية التي حصلت عليها ”ستراتفور“.
وقال تقرير صادر عن المركز إن المنشـــأة 
المقامـــة علـــى أنقاض مـــدرج مطـــار إريتري 
مهجـــور، تحـــوي مهابط للطائرات ومســـاكن 
لألفراد. ويجري بناء منشـــأة لرســـّو الســـفن 
البحرية بجانب المدرج على الســـاحل، حيث 
تتمركز سفن العمليات اللوجستية وغيرها من 

القطع البحرية.
ويشـــير حجم العمل إلى أن وجود الجيش 
اإلماراتي في إريتريا ليس مقتصرا على مجرد 
مهمة لوجيستية قصيرة األمد لدعم عملياتها 

حول البحر األحمر.
وباإلضافـــة إلى العتاد الجوي الذي ركزته 
اإلمارات في قاعـــدة عصب، توجد وحدة برية 
كبيـــرة تضم على األقل كتيبـــة مدرعة مجهزة 

بدبابات لوكلير القتالية فرنسية الصنع.
ومع ذلـــك فإن الوحـــدات الحربية الجوية 
هي األسرع في التواجد، حيث تعطي طائرات 
ميراج 2000 فرنســـية المنشـــأ المتمركزة في 
القاعدة ألبوظبي ليس فقط القدرة على إجراء 
عملياتها في اليمن بكل ســـهولة، ولكن أيضا 
القدرة على إبراز قوتها في أماكن أخرى حول 
البحـــر األحمر وخليـــج عدن، وهـــي المنطقة 
التي تسعى إيران لفرض حضور عليها خالل 

السنوات الماضية.
وقال خبـــراء اســـتراتيجيون إن دور هذه 
القواعد ال يقتصر فقط على تمكين اإلمارات من 
العمل بشكل فّعال على الجانب اآلخر من شبه 

الجزيـــرة العربية وفي شـــرق أفريقيا، ولكنها 
أيضـــا تلعب دورا في جهـــود مجلس التعاون 
الخليجـــي لعقد التحالفات الدبلوماســـية مع 

الدول األفريقية.
المواجهـــة  مســـاحة  أن  الواضـــح  ومـــن 
الخليجية اإليرانية بدأت بالتوســـع لتشـــمل 
أفريقيا التي عملت طهران على تركيز وجودها 
بها في السنوات األخيرة، اقتصاديا ومذهبيا، 
حيث عملت على توسيع دائرة انتشار المذهب 
الشـــيعي كأرضية ضرورية إلنشاء أذرع تابعة 

لها في القارة.
وتريد إيران حشـــد أكبر قدر من الموالين 
لها، خاصة أن كّل الطرق في الشـــرق األوسط 
مغلقـــة بوجـــه ســـفنها التي تحمل شـــحنات 
األســـلحة والدعـــم ألذرعها فـــي المنطقة على 
غـــرار حركة حمـــاس وحزب اللـــه، وفي ذروة 
أزمة اليمـــن تبّين أن الســـالح اإليراني يصل 

إلى الحوثيين عبر سواحل أفريقيا.
وكان مركـــز ”ســـتراتفور“ ذكر فـــي تقرير 
ســـابق أن ”إيران تنقل أسلحة عبر طريق يبدأ 
مـــن ميناء عصب اإلريتري، ويمر شـــرقا حول 

الطـــرف الجنوبـــي من بحر العـــرب في خليج 
عدن إلى مدينة شـــقراء التي تقع على ســـاحل 
جنوب اليمن، ومن هناك تتحرك األســـلحة برا 
إلى شـــمال مدينة مأرب شرقي اليمن، وبعدها 
إلى محافظة صعدة على الحدود الســـعودية- 

اليمنية“.
وأشـــار الخبراء إلى أن دول الخليج عملت 
علـــى تطويـــق طريـــق الســـالح اإليراني عبر 
تكثيف مشـــاريع اقتصادية وتجارية مع دول 
مثل الســـودان وإرتريا وجيبوتي والصومال، 
وتقديـــم االمتيـــازات الماليـــة لها علـــى أمل 
االســـتفادة مـــن موقعهـــا فـــي إطـــار تحالف 

عسكري.
وباإلضافـــة إلـــى القاعـــدة اإلماراتية في 
مينـــاء عصب اإلرتري، فإن الســـعودية بادرت 
إلى االتفاق مع جيبوتي لبناء قاعدة عســـكرية 

هناك.
وأكـــد وزيـــر خارجيـــة جيبوتـــي محمود 
علي يوســـف فـــي تصريحـــات صحافية منذ 
أيـــام أن بـــالده ”وافقـــت مبدئيا“ علـــى إقامة 
قاعدة عسكرية سعودية على أراضيها، وأنها 

ترّحب بوجود المملكة العسكري في جيبوتي.
وأشار إلى أن بالده شعرت أن عالقتها بإيران 
قـــد تدخلها فـــي متاهات، فاختـــارت التراجع 

واالنفتاح على السعودية.
وقـــد تشـــكلت لجنـــة ســـعودية جيبوتية 
مشـــتركة تتولى التنســـيق العسكري. وقدمت 
الرياض خمسة زوارق عسكرية بحرية سريعة 
لحكومـــة جيبوتي لتعزيـــز دورها في عمليات 
الرقابـــة والتفتيـــش على الســـفن فـــي المياه 

اإلقليمية لجيبوتي.
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير بجولة أفريقية قادته إلى الســـودان ثم 
جنوب أفريقيا وزامبيا كامتداد للقاءات مكثفة 
أجراهـــا الوزير مع الزعماء األفارقة في أديس 
بابـــا أثناء قمة االتحـــاد األفريقي األخيرة في 

يناير الماضي.
ويرى مراقبـــون أن التوجه األفريقي لدول 
الخليـــج فـــي مرحلتـــه الراهنة يســـتطيع أن 
يطوق الهالل اإليراني الذي تحاول طهران أن 
تمده عســـكريا وطائفيا من العراق إلى سوريا 

ولبنان إلى اليمن.
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¶ المنامــة - جدد وزيـــر الخارجية المصري، 
ســـامح شـــكري، تأكيده على متانـــة عالقات 
بالده مـــع المملكة العربية الســـعودية، فيما 
نفـــى وجود تقارب للقاهرة مع طهران إال عبر 

مؤتمرات متعددة األطراف.
وجاء ذلك في كلمة للوزير المصري، خالل 
الجلسة العامة الثانية لحوار المنامة المنعقد 
بمملكة البحرين، والتي حملت عنوان ”القوى 

اإلقليمية واستقرار الشرق األوسط“.
وأضاف شكري ”أثيرت ضجة في اإلعالم 
مؤخرا حول العالقات المصرية الســـعودية، 
حاولـــت إبعادها عن كونهـــا عالقات متميزة 

متأصلة تجمع بين البلدين“.
وتابع في ذات الســـياق أن ”أهمية مصر 
والســـعودية في المنطقة تجعل أّي تنوع في 
اآلراء عرضة للتصعيـــد في الصحافة ويأخذ 

بعدا أكبر مما هو عليه“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة ”عـــدم المبالغـــة 
وأخذ كل ما يقـــال باعتباره صحيحا، فاألمن 
القومي العربي يعتمد على الترابط والتفاهم 

الموجود بين الرياض والقاهرة“.
الســـعودية  المصرية  العالقات  وتوصف 
بالجيـــدة، وظهر دعـــم المملكة، إلـــى جانب 
دول خليجية أخرى بشكل كبير للقاهرة عقب 
إطاحـــة ثـــورة 30 يونيـــو 2013 بحكم جماعة 
اإلخوان المســـلمين، حيث قدمـــت تلك الدول 
لمصر مساعدات مالية وتسهيالت اقتصادية 

بمليارات الدوالرات.
غيـــر أن اآلونة األخيرة حملت بوادر برود 
في عالقـــة البلديـــن عقب تصويـــت القاهرة 
فـــي مجلس األمـــن الدولي منتصـــف أكتوبر 
الماضي لصالح مشـــروع قرار روسي متعلق 
بمدينـــة حلب الســـورية، وكانت الســـعودية 

تعارضه بشدة.
وردا على ســـؤال بشأن العالقة مع إيران، 
قـــال وزير الخارجية المصـــري ”ال تقارب مع 
طهران، فال توجد عالقات دبلوماسية بيننا“.

واســـتطرد ”لدينا نقاشـــات مستمرة مع 
إيران في مؤتمرات متعددة األطراف باعتبارنا 
أعضاء في منظمتي التعاون اإلسالمي ودول 

عدم االنحياز“.
وتابـــع ”نســـتغل دائما هـــذه المؤتمرات 
للتأكيد على حماية األمـــن العربي والقومي، 
ورفض أّي نوع من التدخل في شؤون الدول، 
ومصر ثابتة على حماية أمنها القومي وأمن 

الدول العربية“.
وجاءت تصريحات شكري أيضا في غمرة 
مصرية في قوات لحفظ  حديث عن ”مشاركة“ 
الســـالم علـــى األراضي الســـورية، لم تصدر 
عن القاهـــرة أّي تأكيدات رســـمية بشـــأنها، 
خصوصـــا وأن مصدر ”الخبر“ إيراني، حيث 
نقلتـــه وكالـــة تســـنيم اإليرانية عـــن مصدر 

عسكري سوري غير محّدد.
ونســـبت ذات الوكالـــة للمصـــدر الـــذي 
القول ”يجب أن  وصفته بـ“رفيع المســـتوى“ 
نتوقـــف عند التحوالت العميقـــة في الموقف 
المصري تجاه سوريا، فعندما تصر القاهرة 
علـــى وحـــدة ســـوريا، وعلـــى أنها ســـتدعم 
الجيش الســـوري في محاربة اإلرهاب، فهذا 

تحول كبير في الموقف المصري“.
غيـــر أن دوائـــر سياســـية ســـارعت إلى 
التحذير من التعامل مـــع هذا الخبر مرّجحة 

أنه ملّفق بهدف توســـيع شرخ الخالف بين 
القاهرة والرياض، وهو ما بدا سامح شكري 
على وعي به حين دافع في المنامة عن عالقة 
بالده بالســـعودية مقّلال من حجم الخالفات 

بينهما.
ولفتـــت ذات الدوائر إلى أّنه حين يتعّلق 
األمر بوحـــدة األراضي الســـورية والحفاظ 
على ســـالمة الدولة هناك فال خالف أبدا بين 
القاهرة والرياض، إذ لم تنقطع األخيرة منذ 
بداية األزمة في ســـوريا على التشـــديد على 
وجوب حمايـــة البلد من التفكك ومن فشـــل 

الدولة.
وفـــي ســـياق ذي صلـــة قالـــت مصـــادر 
دبلوماســـية إّن مصر ليســـت مســـتعدة ألن 

تتورط في حرب خارج حدودها.
الســـفير  عبدالعزيـــز  مصطفـــى  وأكـــد 
المصري األســـبق في سوريا، لـ“العرب“، أن 
هناك ثوابت للسياســـة الخارجية المصرية، 
وهـــي عـــدم التـــورط فـــي أّي اضطرابـــات 
عســـكرية يكون أطرافها من األمـــة العربية، 
وأن هـــدف مصـــر في ســـوريا، الحفاظ على 
واالحـتفاظ  اإلعمـــار،  وإعادة  المؤسســـات، 

بسـوريا مـوحدة.
واعتبر السفير حســـين هريدي، مساعد 
وزير الخارجية المصري ســـابقا، أن الهدف 
من تلك التقاريـــر اإلعالمية، ضرب العالقات 
الخليجية المصرية، مشـــيرا إلى أن وسائل 
اإلعـــالم التي تتبنى هذا النـــوع من الطرح، 
في الغالب ”وســـائل إيرانية أو تابعة لحزب 
اللـــه، وكالهما معروفـــة توجهاته من األزمة 

السورية“.
وأشـــار إلى أن األزمة في سوريا ستكون 
نقطة التقاء مصري سعودي، بدال من قضية 
خالف، مستدال بالهدوء الذي يسود الخطاب 
السياسي للبلدين تجاه بعضهما البعض ما 
قطـــع الطريق على محاوالت توتير العالقات 

بينهما.
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¶ تونس- منعت الشـــرطة التونســـية السبت 
مئـــات المحتجيـــن مـــن الوصول إلـــى مبنى 
بحقـــوق  والمطالبـــة  للتظاهـــر  البرلمـــان 

اقتصادّية واجتماعية.
ويبدو الشـــارع التونسي مقبال على شتاء 
ساخن على وقع تصاعد الحراك االحتجاجي، 
كانعكاس لتراجع الوضـــع االقتصادي للبالد 
ومـــا نجم عن ذلـــك من تأثيـــرات على الوضع 
االجتماعي لشـــرائح واســـعة من التونسيين، 
ومن تباطؤ في توفير مناصب الشـــغل لآلالف 

من الشبان، ال سيما من خريجي الجامعات.
وتقـــول حكومة رئيـــس الوزراء يوســـف 
الشـــاهد إّن هـــذا الظرف اســـتثنائي ومرتبط 
بوضع إقليمي وعالمي يتمّيز بعدم االستقرار 
بما لـــه مـــن تأثيرات مباشـــرة علـــى قطاعي 
الســـياحة واالســـتثمار الخارجي، مؤّكدة أن 
عملية الخروج منه وتجاوزه بدأت فعال بدليل 
نجاح مؤتمر االستثمار الذي احتضنته البالد 

مؤخرا.
ومـــن جهتهم يرى بعض المنتقدين لكثافة 
الحراك االحتجاجي، ال سيما من المستثمرين 
وأصحـــاب المشـــاريع، أّن االحتجاجات غير 
مرتبطة دائما بســـوء األوضـــاع، بقدر ما هي 
علـــى صلة بمـــا يصفونه بـ“فائـــض الحرية“ 
الذي بات ســـائدا في البالد في مرحلة ما بعد 

حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويـــرى هـــؤالء فـــي اتســـاع االحتجاجات 
قياسا  لتشـــمل طبقات توصف بـ“الميسورة“ 

بفئات اجتماعية أخرى سندا لما يطرحونه.
وتظاهر مؤخرا المحامون وشّنوا إضرابا 
عن العمـــل احتجاجـــا على مســـعى حكومي 
لفـــرض ضرائب عليهـــم اعتبروهـــا انتقائية 

وتمييزية ضّدهم.
كذلك قـــّرر أصحاب الصيدليـــات الدخول 
في أضراب يوم الرابع عشـــر ديسمبر الجاري 
احتجاجا على فصل في قانون المالية لســـنة 
2017 يتعلق بفرض أداء على القيمة المضافة، 
يقـــدر بــــ6 بالمائـــة علـــى األدوية التـــي يتم 

توريدها.

وســـبق لدوائر اقتصادية أّن حّذرت من أن 
بعض االحتجاجات تحّولت إلى ســـبب مباشر 
فـــي نفور المســـتثمرين من توظيـــف أموالهم 
بالبلـــد، بل وفـــي تعطيل مصالـــح اقتصادية 
حيوية مثل ســـّد الطـــرق ومنع تصديـــر ماّدة 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  أكثـــر  الفوســـفات، 
التونســـية تضررا من االحتجاجات منذ ســـنة 

.2011
ومن هـــذا المنظـــور تغـــدو االحتجاجات 
المطالبـــة بمكاســـب اجتماعية جديدة ســـببا 
في ضياع مكاســـب متحّققة أصال، بما في ذلك 

خسارة مناصب شغل.
وخالل األسبوع الماضي تم تفادي إضراب 
كبيـــر كان أثار مخاوف مـــن أن يزيد من تعكير 
الوضـــع االقتصادي في البـــالد، وفي تكريس 
صـــورة البلـــد غيـــر المســـتقر اجتماعيا لدى 
شـــركاء دوليين أبدوا خالل مؤتمر االستثمار 
األخير استعدادا لمساعدة تونس على تنشيط 

دورتها االقتصادية.
إلـــى ذلك تجهـــد تونس لمواجهـــة تبعات 
األوضـــاع األمنيـــة المتفّجرة فـــي المنطقة ال 
ســـيما، في ليبيا المجـــاورة، والتي لم تقتصر 
على حرمان التونســـيين مـــن مبادالت تجارية 
كانت نشطة مع ليبيا، ومن اآلالف من مناصب 
العمل، بل امتدت إلى الداخل التونســـي الذي 
شهد عمليات إرهابية منها ما استهدف بشكل 
مباشـــر مرافق ســـياحية على غـــرار المتحف 
األثري فـــي ضاحية بـــاردو بالعاصمة، وأحد 
النـــزل في مدينة سوســـة ما مثـــل طعنة ألكثر 
قطاعات االقتصاد التونســـي حيوية وأكثرها 

توفيرا لمناصب الشغل.
وكثيـــرا ما طالـــب مســـؤولون أمنيون في 
تونـــس بالحّد مـــن وتيـــرة االحتجاجات التي 
ترتـــب بدورهـــا على األجهـــزة األمنيـــة أعباء 
وجهـــودا تحتاجها في مواقـــع أخرى لحماية 

الحدود والمنشآت الحيوية.
وألغـــى االتحاد العام التونســـي للشـــغل 
إضرابـــا عامـــا كان مقـــررا ليـــوم الخميـــس 
الماضـــي بعد أن توصل التفـــاق مع الحكومة 

بشأن تقسيط الزيادة في أجور الموظفين.
وكان االتحـــاد المذكور الـــذي يضم قرابة 
المليـــون عضـــو هـــدد بإضـــراب شـــامل في 
القطاع العام بســـبب اعتزام حكومة الشـــاهد 
تجميد الزيـــادة في األجور، تنفيذا لسياســـة 
التقشـــف التي أملتها المصاعب االقتصادية. 
لكن االتفـــاق الذي نص على تقســـيط الزيادة 
على عامـــي 2017 و2018 أنهى الخالف وألغى 

الحاجة إلى اإلضراب.
واعتبر حســـين العباســـي األميـــن العام 
لالتحـــاد العام التونســـي للشـــغل أن االتفاق 

يتيح للبالد مزيدا من االســـتقرار ويســـاعدها 
علـــى تفـــادي أّي توتـــرات اجتماعيـــة، بينما 
قال عبيـــد البريكي وزير الوظيفـــة العمومية 
والحوكمـــة إن االتفاق ســـيكلف الحكومة 418 
مليـــون دوالر، علمـــا أن البريكي ذاته من كبار 
رمـــوز اتحاد الشـــغل قبل أن يعّيـــن وزيرا في 

حكومة يوسف الشاهد.
ويقول مســـؤولون بصندوق النقد الدولي 
إن أجور القطاع العام في تونس من بين أعلى 
المعـــدالت في العالم حيث تصـــل إلى حوالي 

13.5 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفي احتجاجات الســـبت، رفع المحتجون 
فـــي التحرك الـــّذي نظمه المنتدى التونســـي 
للحقـــوق االقتصادّيـــة واالجتماعّيـــة ـوهـــو 
منتدى مســـتقل- وانضـــوت تحته مجموعات 
من المواطنين القادمين من مختلف محافظات 
البالد كل حســـب مطلبه، شـــعارات على غرار 
”يـــا شـــهيد يا شـــهيد علـــى دربك لـــن نحيد“ 
و“ال خوف ال رعب،  و“التشـــغيل اســـتحقاق“ 

السلطة بيد الشعب“.
وبحسب ماهر حنين عضو الهيئة المديرة 
للمنتدى فإن أبـــرز مطالب المتظاهرين تتمثل 

فـــي الحق في التشـــغيل والتنمية وتحســـين 
ظروف العمـــل وخلق البيئة الســـليمة وكذلك 
في معرفة مصير الشـــباب المفقود في مراكب 

الهجرة غير الشرعّية.
وفـــي تصريح لوكالة األناضول قال رئيس 
المنتدى عبدالرحمن الهذيلي ”هذه التحركات 
ذات طابع خصوصـــي باعتبارها غير منظمة 
ومؤطـــرة ضمن نقابـــات أو جمعيات، تناضل 
منذ ســـنوات مـــن أجـــل التشـــغيل والتنمية، 
وأرادت بمناســـبة اإلعـــالن العالمـــي لحقوق 
اإلنســـان تبليـــغ رســـالة للســـلطات من خالل 
احتجاجهـــا مـــن أجـــل ضـــرورة النظـــر في 
مطالبهـــم“. كما اعتبر الهذيلـــي أّن ”الحكومة 
لوحدها تتحمل تبعـــات مواصلة تجاهل هذه 

الملفات والمطالب“.
مـــن جانبه أّكد حنين أنه ”آن األوان لتطلع 
الســـلطات على هذه األصوات الشـــعبّية التي 
تدافـــع عـــن حقوقهـــا وقـــد تقّدمنا بمراســـلة 
للبرلمان بهدف تمكين ممثلين عن المحتجين 

لتبليغ رسالة لهم تتضمن مختلف مطالبهم“.
وتزامنـــت الوقفـــة االحتجاجيـــة مع طرح 
الموازنـــة العاّمـــة للبلد لســـنة 2017 للنقاش 

بالبرلمـــان للمصادقة عليها وقد رصد نحو 15 
مليار دوالر، وهو مبلغ وصف بالضئيل قياسا 
مع كثرة المتطلبات ومنها تحقيق نسبة عالية 
مـــن النمو لتوفير المزيد من مناصب الشـــغل 
لعـــدد متزايـــد مـــن العاطلين عـــن العمل من 

ضمنهم اآلالف من خريجي الجامعات.
وفي العديد من المناسبات لفتت الحكومة 
التونسية إلى أنه من أبرز أولوياتها باإلضافة 
إلى كسب الحرب على ”اإلرهاب“ تسريع نسق 
النمّو والتشـــغيل وتنفيذ سياســـة اجتماعية 
ناجعـــة والتحكـــم فـــي التوازنـــات المالّيـــة 

والحفاظ على النظافة والبيئة.
غيـــر أّن التونســـيين يقولـــون إّنهـــم لـــم 
يلمســـوا إلى حّد اآلن أثرا علـــى أرض الواقع 
لهذه التوجهات السياسية المعلنة األمر الذي 
يفّســـر ارتفاع وتيرة االحتجاجات بالشـــارع 

التونسي.
ووفـــق إحصـــاءات المنتـــدى التونســـي 
للحقوق االقتصادّيـــة واالجتماعية فإّن الفترة 
الممتـــدة مـــن ينايـــر 2016 إلى حـــدود بداية 
سبتمبر الماضي شــــهدت ارتفاعا في وتيرة 
التحركات االحتجاجية التي بلغ عددها 4800.

حراك احتجاجي متصاعد ينذر بشتاء ساخن في الشارع التونسي

منع محتجني من الوصول إلى مبنى البرملان للتظاهر وتبليغ مطالب اقتصادية واجتماعية

سياسة

شهية مفتوحة لالحتجاج

ال تباعد عن الرياض وال تقارب مع طهران

ــــــل في أن تلك االحتجاجات  االحتجاجــــــات االجتماعية في تونس ال تخلو من مفارقة تتمث
التي تترجم حاجات ومطالب شــــــرائح واسعة من التونسيين على رأسها مطالب التشغيل، 
كثيرا ما تتحّول إلى عائق أمام تحقيق ذات المطالب بتعطيلها مصالح حيوية ومؤسسات 

ضرورية إلدارة عجلة االقتصاد ولتوفير مناصب الشغل.

مصر تدافع مجددا عن عالقتها بالسعودية وتنفي التقارب مع إيران

تحول بعض االحتجاجات 

املطالبة بمكاسب اجتماعية 

جديدة إلى سبب في ضياع 

مكاسب متحققة أصال بما في 

ذلك خسارة مناصب شغل

أهمية كل من مصر 

والسعودية في املنطقة تجعل 

أي تنوع أو اختالف في املواقف  

واآلراء عرضة للتصعيد في 

الصحافة وإعطائه بعدا أكبر 

مما هو عليه واقعا



¶ صنعاء - فاجأ الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالــــح، الرأي العام المحلي والعربي 
بمناشــــدته أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح للتوّسط لدى السعودية ”لرأب 
الصــــدع معها“، محاوال اغتنــــام فرصة وجود 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
في الكويت الذي بدأ الخميس زيارة  رســــمية 

إليها استمرت إلى السبت.
وجاء ذلك في خضم مــــا يتواتر من أخبار 
بشــــأن خالفــــات حادة بيــــن صالــــح وجماعة 
أنصاراللــــه الحوثيــــة خرجت إلــــى العلن بعد 
تشــــكيل حكومــــة موازية في صنعــــاء، ويبدو 
أّن الرئيس الســــابق لمس من خالل تركيبتها 
محاصرته واالنقالب عليه  محاولة ”حلفائــــه“ 
عبــــر تجريده من مواقعه في الســــلطة وصوال 

إلى انتزاع زمام القوات الموالية له من يده.
وتــــرى مصادر سياســــية يمنيــــة أّن إيران 
التــــي تحــــّرك جماعــــة أنصاراللــــه الحوثيــــة 
مــــن وراء الســــتار، ال يمكــــن أن تأتمن صالح 
المعــــروف ببراغماتيتــــه، ولــــن ُتغفــــل ميوله 
القوميــــة وعالقته المتينة الســــابقة بالرئيس 
العراقي األسبق صّدام حسين، وأنها ستنتهي 
ال محالــــة بتحريــــض الجماعــــة الحوثية على 

محاصرته وتجريده من أوراق قّوته.
وفــــي اجتماع له بكتلــــة حزبه في ”حكومة 
اإلنقــــاذ“ التــــي تشــــكلت مؤخرا فــــي صنعاء، 
ناشــــد صالــــح أميــــر الكويت، أن يلعــــب دورا 
لرأب الصدع مع المملكة العربية الســــعودية، 
قائال ”أتمنــــى على الكويت الشــــقيقة بزعامة 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
التوسط لرأب الصدع بيننا وبين اإلخوان في 

السعودية وإنهاء االقتتال الداخلي“.
وتمنــــى الرئيــــس اليمني الســــابق أيضا 
”على اإلخوان، أشــــقائنا في مجلــــس التعاون 
الخليجي، أن يساعدوا اليمن للخروج من هذه 
األزمة، مثلما ســــاعدونا في عــــام 2011 وقاموا 
بالمبــــادرة الخليجيــــة“، مضيفــــا ”صحيح أن 
أشياء كثيرة نّفذت في المبادرة، منها التخلّي 
عن الســــلطة، وانتخاب رئيس مؤقت توافقي، 
كلها مشــــت بشــــكل جيد، ونتمنــــى عليهم أن 
يساهموا في إيقاف الحرب، وسنكون شاكرين 

ومقّدرين إلخواننا في مجلس التعاون“.
واعتبــــر صالح أن تمنياته ”ليســــت توددا 
للخليــــج بل هــــي ســــعي للســــالم“، قائال ”قد 

يقول َمــــْن يقول إنه توّدد مــــن صالح للخليج. 
أنا أتودد للســــالم وأنا أتحرك في اتجاهه، أنا 
مع الســــالم، أنا مع األمن، أنا مع االســــتقرار، 
السالم هو األســــاس، فأتمنى من إخواننا في 
مجلس التعاون الخليجي أن يســــاهموا معنا 

في هذه الفترة“.
وبشــــأن مهمة المبعوث األممي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال صالح ”أتمنى 
علــــى ولد الشــــيخ كمبعــــوث أممــــي أن يكون 
وســــيطا محايدا، وأال يتسلم تعليمات من أحد 

ويأتي ليمليها علينا. نحن ال نقبل اإلمالء“.
وفــــي مقابــــل الخطــــاب اإليجابــــي تجــــاه 
السعودية والخليج، كان خطاب زعيم المؤتمر 
الحوثيين  الشعبي العام حاّدا تجاه ”حلفائه“ 
الذيــــن هاجمهم جــــراء ممارســــتهم ما وصفه 
الــــذي يطــــال كــــوادر حزبه من  بـ“اإلقصــــاء“ 

المناصب العامة.
وقــــال صالح إّن ”الحكومة مغرم وليســــت 
مغنمــــا، والتغييرات والتنقالت يجب أن تكون 
في إطار القانون والدســــتور“، في إشارة إلى 
عمليــــات التغيير التي تطــــال أنصاره من قبل 

الحوثييــــن في مؤسســــات الدولــــة الخاضعة 
لسيطرتهم.

وأضاف ”الوظيفة العامة يكفلها الدستور 
وليــــس من حق أحد إبعاد هــــذا أو تغيير ذاك، 
وهنــــاك منظومة معروفة في القانون تحّدد من 

يصعد أو ينزل“.
وتابع ”من خاللكم يا وزراء المؤتمر أوّجه 
كالمــــي لوزراء أنصاراللــــه وأقول لهم ال داعي 

للمكايدات وال داعي الصطياد األخطاء“.

وتواترت األنبــــاء خالل الفترة األخيرة عن 
اشــــتداد الخالفات والتوّترات داخل ”معسكر“ 
المتمّردين في اليمــــن الذي يجمع بين جماعة 
أنصاراللــــه الحوثية والرئيس الســــابق علي 
عبداللــــه صالح في تحالــــف يوصف بالظرفي 
نظــــرا لقّلــــة النقاط المشــــتركة بيــــن الطرفين 
ماضيا وحاضرا باســــتثناء هدف االســــتيالء 
على الســــلطة وغــــزو مناطق البــــالد بتجميع 

القّوة العسكرية لكّل منهما.
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فات القطار.. أم تأخر فقط

ــــــرق الســــــبل  ــــــح وتفت أن تتناقــــــض املصال
بـ"حلفــــــاء" التمــــــّرد فــــــي اليمــــــن، جماعة 
ــــــة، وأنصــــــار الرئيس  ــــــه احلوثي أنصارالل
الســــــابق علي عبدالله صالح، أمر منطقي، 
بل منتظــــــر حدوثه إن عاجال أو آجال نظرا 
ــــــني الطرفني مــــــن تباعد فــــــي الرؤى  ملــــــا ب
عداء  مــــــن  بل  واألهــــــداف،  والسياســــــات 
مستحكم سبق أن دفعهما إلى االحتراب.

¶ دبــي- تحتضـــن مدينة دبـــي بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة بدءا مـــن الرابع عشـــر من 
ديســـمبر الجاري أعمال المنتدى االستراتيجي 
العربـــي ”لبحث حالـــة العالم والعالـــم العربي 
التحديـــات  وتحليـــل  واقتصاديـــا  سياســـيا 
والفرص التي ستواجه العالم على المستويين 

االقتصادي والسياسي في 2017“.
ويكتسي المنتدى الذي يرعاه الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم نائب الرئيـــس اإلماراتي 
حاكـــم دبـــي طابعا استشـــرافيا. ويشـــهد هذا 
العام مشـــاركة عـــدد من صناع القـــرار وعلماء 
السياسة واالقتصاد، ليناقشوا أهم المتغيرات 
االقتصادية والسياســـية فـــي المنطقة والعالم 

على مدى العام القادم.
وقال عبدالله بن طوق، نائب رئيس المنتدى 
االســـتراتيجي العربي إن الهـــدف من المنتدى 
”تلبية احتياجات القيادات والحكومات العربية  

للتخطيط للمستقبل“.
واعتبر أن دولـــة اإلمارات ”تواصل ريادتها 
فـــي التخطيـــط للمســـتقبل ووضـــع الحلـــول 
االســـتباقية والبديلة للوقـــوف على المتطلبات 
الالزمـــة لمواجهة مختلف التحديات الناشـــئة 

إقليميا ودوليا“.
وتأتي ضمن  برنامج المنتدى جلسة يقّدمها 
كل من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد 
كامـــرون، ومدير وكالـــة االســـتخبارات ووزير 
الدفاع األميركي سابقا، ليون بانيتا يستشرفان 

خاللها حالة العالم سياسيا في العام القادم.
كمـــا يســـتضيف المنتـــدى كال مـــن وزيـــر 
الخارجيـــة المصـــري الســـابق نبيـــل فهمـــي، 
والمفكر السياســـي غسان ســـالمة، ليستشرفا 
حالـــة العالـــم العربـــي سياســـيا خـــالل العام 
2017، مـــع التركيز على اإلرهـــاب والمواجهات 
السياســـية في المنطقة وتســـليط الضوء على 

أبرز التوقعات لتوجهات دولها حيال ذلك.
كما يســـلط المنتدى الضوء على التوقعات 
االقتصاديـــة اإلقليميـــة فـــي العـــام 2017 التي 
ستطرحها نتاليا تاميريســـا من صندوق النقد 
الدولي، حيث ســـتركز الجلسة على استشراف 
التوجهـــات االقتصادية لـــدول العالم المختلفة 
والصعوبات التي قد تواجهها في تحقيق النمو 

المستهدف.
وباإلضافة إلى ذلك يقدم المنتدى جلســـتين 
الستشـــراف حالة العالم وحالـــة العالم العربي 
اقتصاديا في 2017 بمشـــاركة محمـــد العريان، 
رئيـــس مجلـــس التنميـــة العالميـــة للرئيـــس 
األميركـــي بـــاراك أوبامـــا وجورج قـــرم، وزير 
المالية اللبناني سابقا، وممدوح سالمة، خبير 

النفط العالمي.
وتقدم كلية الدفاع الوطني اإلماراتية جلسة 
تستشـــرف من خاللهـــا تأثير انتخـــاب دونالد 
ترامب على الشـــرق األوســـط في 2017 وكيفية 
تعامـــل المنطقة مع الوضـــع الجديد الذي يبدأ 

فعليا في يناير المقبل.

منتدى باإلمارات 

يستشرف حالة العالم 

في 2017

¶ القيارة (العراق) - كشـــفت رسالة نصية من 
هاتف محمول وجهها أحد الجنود العراقيين 
إثر الهجوم المعاكس الذي شنه تنظيم داعش 
على مستشفى السالم في الجانب الشرقي من 
مدينة الموصل بعد فترة وجيزة من ســـيطرة 
القـــوات العراقية عليه، عن انهيار شـــديد في 
معنويات الجنود المشاركين في الحملة بفعل 
ما ظهر من تعقيدات ومصاعب جعلت المعركة 
تـــراوح مكانها منذرة بحرب طويلة قد تضطر 
القـــوات إلى قضـــاء فصل الشـــتاء ببرده بين 
شـــوارع وأزقة المدينة الموحلة وغير المهيأة 
في أغلبها أو المتضررة بفعل ُسَرف الدبابات 
وتســـاقط القذائف مخلفة دمـــارا في المباني 

وحفرا في الشوارع.

وكتـــب الجنـــدي في رســـالته النصية إلى 
أهلـــه ”يخيل إلينـــا أننا وقعنا فـــي مصيدة.. 
هذه الحرب تبدو بـــال نهاية، الدواعش إذا لم 
يخرجوا لك من تحت األرض يســـقطون عليك 
من سطوح المباني.. ال أحد هنا يتوقع العودة 
حيـــا إلى أهلـــه“، مضيفا ”الطقـــس هنا أبرد 
بكثير من البصرة، كأننا نقاتل في سيبيريا“. 
ونقل عن مصدر عسكري قوله إّن كبار الضباط 
وقادة المعركة وّجهوا أوامر واضحة للضباط 
الميدانيين بالحـــذر واالنتباه إلمكانية انهيار 
معنويـــات الجنـــود وبوجوب التقـــّرب منهم 
والحديث إليهم باستمرار ومواجهة ما يسري 
بينهم من ”إشاعات“ وما يخترق صفوفهم من 

مخاوف.
وبعـــد أن ســـارت الحملة العســـكرية على 
تنظيـــم داعش فـــي الموصل مركـــز محافظة 
نينـــوى، والتي أطلقت في الســـابع عشـــر من 
أكتوبـــر الماضـــي بســـرعة فائقة فـــي محيط 
المدينـــة وفي القرى والبلـــدات القريبة منها، 

ما أوحى بانهيار ســـريع في صفوف التنظيم 
المتشـــّدد، بدت المعركة مختلفـــة تماما حين 
دخـــل القتال أحياء الضفة الشـــرقية للمدينة، 
بينما بدا اقتحـــام األحياء الواقعة غرب دجلة 
أو ما يعرف بالساحل األيمن أمرا بعيد المنال 
بعـــد إحـــكام تنظيم داعش التمتـــرس داخلها 
متخذا من المدنيين دروعا بشريا ومستخدما 
مختلف وسائل دفاعه من خنادق تحت المدينة 
وتفخيـــخ للطرقـــات واألبنيـــة ومـــن قناصة 

وانتحاريين.
وحتـــى مكاســـب القـــوات العراقيـــة على 
الساحل األيســـر بدت مهددة إلى حّد كبير مع 
شن التنظيم هجوما معاكسا على القوات التي 
تمركزت في مستشـــفى الســـالم بحّي الوحدة 
موقعا خســـائر كبيرة في صفوف تلك القوات 

ومجبرا إياها على التراجع واالنسحاب.
وشـــرعت القوات العراقية المشـــتركة، في 
الســـاعات األولـــى من يـــوم الســـبت، بالتقدم 
نحـــو حّيي الوحدة والميثاق، جنوب شـــرقي 

الموصل، الستعادتهما من داعش.
وقال العميد الركن عباس محمد الصافي، 
الضابـــط فـــي قيـــادة عمليات نينـــوى لوكالة 
األناضول إن ”قوات من جهاز مكافحة اإلرهاب 
والفرقة التاســـعة والشرطة االتحادية شرعت 
خالل ساعات الليل، بالتقدم نحو حّيي الوحدة 
والميثاق من أجل اســـتعادة السيطرة عليهما 

من جديد“.
وأضاف أن ”التنظيم أبدى ولســـاعات عدة 
مقاومة عنيفة جدا واعتمد على مجموعة كبيرة 
من القناصـــة والمقاتلين الذين يســـتخدمون 

األسلحة المتوسطة في إعاقة تقدم القوات“.
يذكـــر أن قوات الفرقـــة التاســـعة تكّبدت 
خســـائر جســـيمة في األرواح والمعدات عند 
اقتحامهـــا حـــي الوحـــدة وســـيطرتها علـــى 
مستشـــفى الســـالم العـــام فـــي الخامس من 
الشهر الجاري، واضطرتها تلك الخسائر إلى 
التراجـــع والفرار نحو المناطـــق التي تمتلك 

فيها مواقع محصنة في المحور ذاته.
ولفت الصافي إلى أن هذه العملية ”تعد رد 
اعتبار للقوات التي فشـــلت في السيطرة على 

مستشفى السالم سابقا ومنع انكسارها“.
وعن حجم الخسائر البشرية والمادية في 
صفـــوف الطرفين خـــالل هذه العملية، أشـــار 

المصدر نفســـه إلى أنه من غير الممكن إعطاء 
حصيلة دقيقة حول ذلك كـــون المواجهات ما 

تزال في ذروتها.
مـــن جهته، قـــال حميـــد برهـــان الضابط 
برتبـــة نقيب فـــي الفرقـــة المدّرعة التاســـعة 
لوكالة ألناضول إن ”داعش أجبر ســـكان حّيي 
الوحدة والميثاق جنوب شرقي الموصل على 
إخالء منازلهم والتوجـــه إلى الجانب الغربي 
الذي ال زال تحت ســـيطرة التنظيم“. وأوضح 
برهان أن قرابة 200 عائلة استخدمهم التنظيم 
أيضا كدروع بشـــرية وأجبرهم على المشـــي 
سيرا على األقدام والمرور عبر الجسر القديم 
الوحيـــد الذي من الممكن عبور المشـــاة عليه 
بعد أن أبلغهـــم بضرورة إخـــالء منازلهم مع 
قـــرب القـــوات العراقية منها. وأشـــار إلى أن 
”المخالف لتعليمات داعـــش يتعرض لإلعدام 

الفوري من قبل التنظيم“.
وتشـــير جميـــع التوّقعات إلـــى أن معركة 
الموصـــل ســـوف تكـــون مكلفـــة مـــن ناحية 
الخســـائر البشـــرية بالنســـبة إلى المدنيين 

العـــّزل والقوات المســـلحة، ما لـــم تقم قوات 
التحالف بعملية برية خاطفة لكسر خط الصّد 
األول للتنظيم وتســـهيل مهمـــة القضاء عليه 

فيما بعد على القطعات العسكرية العراقية.
وبهـــدف إعـــادة الزخم للمعركـــة، وصلت 
الســـبت، تعزيـــزات عســـكرية إلـــى القـــوات 
العراقيـــة فـــي محـــوري الموصـــل الشـــرقي 
والجنوب الشـــرقي. وقـــال اللواء فـــي قيادة 
العمليات القتالية المشـــتركة غـــازي عزالدين 
النعماني إن ”فوجين عسكريين، عدد قواتهما 
من ألف إلى ألفي رجل، يتألفان من عدة كتائب 
يقودهما ضبـــاط برتب مختلفة، وصال صباح 
الســـبت إلى منطقة كوكجلي شرقي الموصل 
بعـــد أن ســـلكا طريق قـــره قـــوش الحمدانية 
مـــرورا ببرطلـــة شـــرق المدينـــة“. وأوضـــح 
الضابط أن الهدف من هذه الخطوة هو ”شـــن 
عملية عســـكرية واســـعة ضد مواقـــع داعش 
وتحصيناته في الجانب الشـــرقي من المدينة 
والوصول إلى مركز هـــذا الجانب في القريب 

العاجل“.

حملة الموصل تواجه معضلة انهيار معنويات القوات

ال أدري متى أعود

املعركة تراوح مكانها منذرة 

بحرب طويلة قد تضطر القوات 

إلى قضاء فصل الشتاء ببرده بني 

شوارع وأزقة املدينة املوحلة وغير 

املهيأة في أغلبها

مجزرة في معسكر بجنوب اليمن
عدن- أســـفر هجوم انتحاري على معســـكر 
تابع لقوات الشرعية اليمنية بمدينة عدن عن 
مقتل 40 جنديا على األقل وإصابة 70 آخرين، 
جراح بعضهم خطرة ما يرشـــح عدد القتلى 

لالرتفاع.
وقالت مصـــادر حكوميـــة إن االنتحاري 
فّجر نفســـه بين عدد كبير من الجنود كانوا 

متجمعين بانتظار تسّلم رواتبهم.

وجـــاء الهجـــوم فـــي وقـــت الح فيـــه أّن 
تنظيـــم داعش يتربص بمناطـــق في جنوب 
اليمن لضرب االســـتقرار المتحّقق فيها منذ 

استعادتها من أيدي المتمّردين الحوثيين.
ودخل التنظيـــم في منافســـة مع تنظيم 
القاعدة الذي خسر على يد التحالف العربي 
أهـــم موقع له باليمـــن، مدينة المـــكّال مركز 

محافظة حضرموت بشرق البالد.



سياسة

ما بعد إلغاء المادة 522: معركة مفتوحة مع قوانين األحوال الشخصية في لبنان

إلباس المغتصبات األبيض.. اغتصاب قانوني بمباركة اجتماعية

األحد 42016/12/11

الجالد يغتصب واللوم على الضحية

} بريوت – يعود تاريخ صدور المادة 522 من 
قانون العقوبات اللبناني والقاضية بإســـقاط 
العقوبة عن مرتكب جريمة االغتصاب في حال 
أقدم على التزوج بضحيتـــه إلى عام 1942. ال 
تزال هـــذه المادة حية تـــرزق، على الرغم من 
مرور كل هذه الفتـــرة الطويلة، وكأنها عالمة 
علـــى أن البالد ال تمتلك ماضيها بل تســـقطه 
علـــى حاضرهـــا وتجّهـــزه ليكـــون مرجعية 

مستقبلها.
شـــعار ”األبيض ال يغّطي االغتصاب“ كان 
عنوانا لمجموعة نشـــاطات قامت بها منظمة 
أبعـــاد بهدف الضغـــط في ســـبيل إلغاء هذه 
المادة بالتزامن مع إطالق فيديوهات ونشـــر 
بيانـــات وإحصاءات توثـــق لتعامل المجتمع 

اللبناني مع موضوع المادة 522.
يمثـــل نشـــاط أبعـــاد الـــذي نجـــح فـــي 
التأســـيس لمنظومة تشريعية نيابية ضاغطة 
فـــي اتجاه تفعيل موضـــوع حقوق المرأة في 
البرلمـــان اللحظـــة األكثر إشـــراقا فـــي واقع 
البالد الحالـــي. حرصت الجمعية عل تصوير 
بشـــاعة التسوية العشـــائرية التي تتضمنها 
المـــادة 522 عبـــر إبراز التناقـــض بين بهجة 
ثوب العرس األبيض وبشـــاعة االغتصاب في 
ملصقات صورت مجموعة من النساء يرتدين 
أثـــواب العـــرس البيضـــاء، في حيـــن تغطي 
الدمـــاء والجروح والضمادات عدة مناطق من 

أجسادهن.
االغتصـــاب إذن هو جـــرح مفتوح ال يمكن 
أن يندمل بســـهولة، ولكن المرعـــب أن البنى 
األخالقية واالجتماعية الســـائدة تســـعى إلى 
اعتبـــاره نوعا مـــن تقســـيم األدوار الطبيعي 
بين الجنســـين، وانعكاسا مّرا لشكل السلطة 
في البلد والتي يســـود فيها االستقواء. هكذا 
فـــإن دور المغتصب هو الدور الطبيعي للذكر 
اللبناني في حيـــن أن دور الضحية هو الدور 

الطبيعي للمرأة.
يمكـــن مـــن خـــالل النظـــر إلـــى بعـــض 
االعتراضـــات الواردة على إلغـــاء المادة 522، 
الخـــروج بانطباع مفـــاده أن هناك عقال ينظر 
إلـــى تغطية االغتصاب عبـــر الزواج، على أنه 
نوع من فائض الكرم الذي يعطى للمرأة التي 
ال يشكل وقوع االغتصاب عليها فعال يستحق 

اإلدانة والشجب.

الجرح المفتوح

القت حملة أبعاد تجاوبا شعبيا وتشريعيا 
واســـعا تجلى فـــي طرح صيغـــة قانون تلغي 
مفاعيل هـــذه المادة وتفرض عقوبة مشـــددة 
علـــى الجانـــي تصل إلى ســـبع ســـنوات من 
السجن مع مضاعفة المدة إذا كانت الضحية 

تعاني من إعاقة ما.

ال تقتصر المشكلة التي تثيرها المادة 522 
في الحـــدود التي تتيح للمغتصب اإلفالت من 
العقاب ولكـــن أخطر ما تمثله هو أنها تنطلق 
من بنى قيمية ســـائدة وتبنـــي عليها منطقها 
فهـــي لم تكـــن ممكنة لـــوال وجود تلـــك القيم 

واستمرارها.
تفضح منظومة القيم التي شكلت الشرعية 
االجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي قامـــت علـــى 
أساســـها هذه المـــادة 522 النظام االجتماعي 
والسياســـي  واألخالقـــي  والســـيكولوجي 

اللبناني، بشكل عام.
تجدر اإلشـــارة إلى أن هذه المادة ليســـت 
مـــادة يتيمة، بل هي جزء من عائلة من المواد 
القانونية التي تشـــكل معها نوعا من شـــبكة 
قانونيـــة، تؤكـــد على ســـيادة القيـــم البدوية 
والعشـــائرية كناظم أعلى للصيـــغ القانونية 

المرتبطة بالمرأة وحقوقها.
تناقـــض الصـــورة الواقعيـــة الفظة التي 
يرســـمها الواقـــع التشـــريعي والقانوني في 
تعاطيـــه مـــع قضايـــا المـــرأة، مـــع الصورة 
الســـياحية واإلعالنيـــة الســـائدة عـــن بلـــد 
الحريـــات الذي تتمتع فيه المـــرأة بأعلى قدر 
ممكـــن مـــن الحقوق والتـــي تتفـــوق على كل 

البلدان األخرى.
وتظهر القـــراءة الميدانيـــة لواقع حقوق 
المرأة أن المـــرأة اللبنانية هي األكثر معاناة 
بين أقرانها وخصوصا أن البلد يمر بحالة من 
السلم النسبي منذ أكثر من ربع قرن. وال يقف 
اإلجحـــاف الواقع في حق المـــرأة عند حدود 
المـــادة 522 ومعناها بل يتجـــاوز ذلك بكثير، 
فالمـــرأة اللبنانية ال تـــزال ممنوعة من إعطاء 
الجنســـية ألوالدها من زوج غيـــر لبناني، كما 
تحرم منهـــم في حال الطـــالق أو الخالف مع 

زوجها.
يعـــرض النائب إيلي كيـــروز، الذي خاض 
معركة إلغاء المـــادة 522 وقدم صيغة قانونية 
تركز على تشديد العقوبة على مرتكب جريمة 
االغتصاب للواقع التشريعي اللبناني المزري، 
قائال ”المادة 522 موضوعـــة في التداول منذ 
أكثر من ســـبعين عاما، وهذا يدل على وجود 
حالة عميقة من العقم القانوني والتشـــريعي 
لألســـف. هذا األمـــر يقول الكثيـــر عن طبيعة 
المجتمـــع اللبناني. نحـــن نّدعي أن لبنان هو 
بلد اإلشـــعاع الفكري والحضـــاري والثقافي، 
ولكـــن على الرغم من ذلـــك نجد أن هناك من ال 

يزال يدافع عن هذه المادة“.
يؤكد كيـــروز أن المادة 522  تمثل ”اعتداء 
علـــى المرأة يتكرر ثالث مـــرات. يقع االعتداء 
األول عندمـــا تتعـــرض المـــرأة لالغتصـــاب 
مباشـــرة، واالعتـــداء الثاني هـــو عندما يتم 
تزويجها من مغتصبها، واالعتداء الثالث هو 
عندما ُيسمح للمجرم والمغتصب باإلفالت من 

العقاب“.
يضيف النائب اللبناني ”ال يقف اإلجحاف 
فـــي حق المرأة في هذا المـــادة فهناك انتهاك 
لحقـــوق المـــرأة علـــى المســـتوى الثقافـــي 

واالجتماعـــي واالقتصادي وعلى المســـتوى 
التمثيلي“.

يشـــرح كيروز المســـار المؤدي إلى إلغاء 
تشـــريع االغتصاب معلنا أنه تـــم حتى اآلن“ 
عقد مجموعة من الجلســـات التشـــريعية في 
لجنة اإلدارة والعدل تتعلق بمحاولة التوصل 
إلى إلغاء المادة 522. المحطة الثانية ستكون 
عبـــر وضع الصيغة التـــي توّصلنا إليها أمام 
الهيئة العامـــة للمجلـــــس النيـــــابي ويجب 
أن تقـــّر، وحينها نكون قد توصلنا إلى نتيجة 
نهائية حول هذا الموضوع حيث نلمس وجود 
اتجـــاه فعلي لمعالجة هذه المادة وآثارها في 

التشريع اللبناني“.
يشـــير كيروز إلى أن المجتمع اللبناني ال 
يزال مجتمعا يتبنى العقلية الشـــرقية ويدافع 
عـــن الثقافة الذكوريـــة وقيمها. يعرض وجهة 
نظره حول هذا الموضـــوع قائال ”أعتقد أننا 
ال نزال مجتمعا شـــرقيا، وثقافتنا ال تزال إلى 
حـــد كبير ثقافة ذكورية، والمـــرأة اللبنانية ال 
تـــزال مظلومة. من هنا ليـــس بالقانون يمكن 
أن نتوصل إلى إزالة التمييز الذي تعاني منه 
المـــرأة، بل يتطلب األمر قيام ورشـــة إصالح 

لصورة المرأة في اإلعالم والتربية“.

أزمة الجهل

تبـــرز الدراســـات التي قامـــت بها جمعية 
أبعـــاد عن وجـــود جهل عام بمفاعيـــل المادة 
522 في وســـط المجتمع اللبناني، حيث تشير 
مديرة الحملة علياء عواضة إلى مفارقة كبيرة 
كشفتها الدراســـات التي أجريت، والتي أعلن 
عنهـــا مع انطالق الحملة. تشـــير عواضة إلى 
أن ”1 بالمئـــة من اللبنانيين الذين شـــملتهم 
الدراســـة فقط لديهم معلومات واضحة حول 
المـــادة 522 وطبيعتها في حين أن أكثر من 30 
بالمئة منهـــم أعربوا عن اطالعهم على حاالت 

تم فيها تزويج نساء من المغتصب“. 
من هنـــا، وكما تؤكـــد عواضـــة ”تتجاوز 
األزمة حدود اإلشـــكال القانوني لتتحول إلى 
مشـــكلة ترتبط بوجود ذهنية معينة عند جزء 
كبيـــر مـــن اللبنانيين، تضع المســـؤولية عن 
حـــدوث االغتصاب علـــى المـــرأة وتعتبر أن 
هـــذا الفعـــل حيـــن يقع فـــإن المـــرأة تصبح 
مصابة في شـــرفها، لذا ال يوجد حّل سوى في 

تزويجها. 
وقـــد جـــاء شـــعار ’األبيـــض مـــا بغطـــي 
االغتصاب‘ الذي شكل عنوان حملتنا لمحاولة 
التأكيد على أن التزويج ال يلغي االغتصاب بل 
يســـتكمله، ويؤدي إلى أن تبقى المرأة ضحية 

وإلى تأييد حالة االغتصاب“.
تضيـــف علياء قائلة ”الثوب الذي لبســـته 
النساء في المشهدية التي صممناها مصنوع 
من الشـــاش الذي يســـتعمل لتغطية الجروح، 
والقصـــد منه كان التأكيد على أنه مهما حاول 
المجتمع تغطية االغتصاب عبر منطق اللصق 
واإلخفاء فإن الجروح المتأتية عنه عميقة، وال 

بد لهـــا أن تظهر خلف القنـــاع األبيض الذي 
يستعمل للتغطية على بشاعة الفعل“.

ترد عواضة علـــى التعليقات التي اتهمت 
الجمعيـــة بأنها اســـتعملت مشـــهدية عنيفة 
تظهر فيها الدماء للتعبير عن رفض االغتصاب 
قائلة ”قبل كل شـــيء ال بد من اإلشارة إلى أن 
هناك في لبنان من ال يعتبر االغتصاب جريمة 
فـــي األســـاس، وقد جـــاءت المشـــهدية التي 

صّممناهـــا والتي تظهر بعـــض بقع الدماء 
تلطخ األثواب البيضـــاء للتعبير عن 

عنـــف الموضـــوع، وللتأكيد على 
بالعنف،  مرتبطـــة  جريمـــة  أنه 
فكيف يمكن التعبير عن رفض 
موضـــوع جرمـــي قائـــم على 
بطريقة  واالنتهـــاك  العنـــف 
ال توازيـــه؟ لقـــد انطلقنا من 
وحرصنا  الموضـــوع  فداحة 
علـــى تصويـــره فـــي حجمـــه 

الفعلـــي، ومـــع ذلـــك فإننـــا لم 
نعمد إلـــى المبالغة بل إلى  البعد 

كان  الدمـــاء  واســـتخدام  الرمـــزي، 
محدودا ويقتصر علـــى مناطق معينة من 

جســـد المرأة. الفكرة لم تكن قائمة على إبراز 
مشهد الدم، ولكن على الثوب األبيض في حد 
ذاته والـــدالالت المرتبطة به، لنقـــول إن هذا 
الثوب حين يســـتخدم في إطار التغطية على 
جريمة االغتصاب فإنه يفقد معانيه المبهجة، 

ويتحول إلى رمز لتكرار جريمة االغتصاب“.
أخطـــر ما فـــي جريمـــة االغتصـــاب وفق 
عواضة هو ”أنها ال تنســـى أبـــدا، والمفارقة 
أن نسبة فاقت الـ80 بالمئة من الذين شملتهم 
االســـتطالعات التـــي رافقت انطـــالق الحملة 
يؤكـــدون أن االغتصاب في نظرهم هو جريمة 
وينتهـــك شـــرف المـــرأة، ولكن مـــع ذلك فإن 
المعالجة المقبولة تبقى في تزويج المغتصب 
من ضحيتـــه، انطالقا من ربط شـــرف المرأة 

بعذريتها“.
ال تنكـــر عواضـــة أن المواجهـــة الفعلية 
ليســـت فقط مع المـــادة 522 بل مـــع الذهنية 
العامـــة، ومع العقل الســـائد والـــذي ال يزال 
يدافع عن تصور تبخيســـي للمـــرأة. من هنا 
تعلن أنه ســـيتم العمل علـــى ”محاربة الجهل 
الذي يشـــكل العامل األساســـي وراء انتشار 
المفاهيم الخاطئة، وســـتعاد االســـتطالعات 
التي قامت بها الجمعيـــة قبل إطالق حملتها 
بغيـــة تلمس األثر الذي حققتـــه لناحية زيادة 
الوعي العام حول قضايا المرأة، حيث يتوقع 
أن تكون نســـبة الوعي قد ارتفعت بشكل كبير 

عند عموم اللبنانيين“.

األحوال الشخصية

عضـــو المكتـــب السياســـي فـــي تيـــار 
المســـتقبل نـــوال مدللـــي، والتـــي ســـبق 
لهـــا أن أطلقـــت وشـــاركت فـــي الكثير من 
الحمـــالت  الراميـــة إلـــى تمكيـــن حقـــوق 

ومنهــــا  المســـتويات  المـــرأة علـــى كافـــة 
حملــــة أبعاد، تؤكــــد أن المشــــكلة الحقيقية 
واضحــــا  ”تناســــقا  هنــــاك  أن  فــــي  تكمــــن 
ونوعــــا مــــن التحالف بين قوانيــــن األحوال 
الشــــخصية وبين اســــتمرار وجود مواد من 
قبيــــل المادة 522 التي يرجــــح أن يصار إلى 

إلغائها قريبا“.
تقول مدللي ”االصطدام المباشر هو مع 
قوانين األحوال الشخصية، حيث 
يجب إبعــــاد رجال الدين عن 
الموضوع حتى يصار إلى 
للقضايا  حلــــول  إيجاد 
تبطــــة  لمر ا
المرأة،  بحقــــوق 
اتجاه  فــــي  والدفــــع 
إقــــرار قانــــون مدني 
يســــمو علــــى قوانين 
الشــــخصية.  األحوال 
لقد ســــبق لرجال الدين 
قوانيــــن  صــــدور  رفــــض 
تتعلق بالعنف الزوجي حيث 
يعتبــــرون أن إقــــدام الــــزوج على 
ممارسة الجنس مع زوجته باإلكراه ال يعتبر 
اغتصابا. هذه العقلية هي التي تمّهد للمنطق 
الذي ال زال الكثيرون يبررون من خالله لبقاء 
المادة 522، لناحية تحّول الزواج الذي يأتي 
بعد حــــدوث واقعة االغتصــــاب إلى نوع من 
الســــتر للمرأة، فــــي حين أنه يشــــكل فعليا 
اإلطار القانوني واالجتماعي الذي يشــــرعن 
االغتصــــاب، ويحّولــــه إلــــى شــــكل طبيعي 
مــــن أشــــكال العالقــــة الزوجية بيــــن الرجل 

والمرأة“.
وتضيف ”كل المــــواد والصيغ القانونية 
التــــي تضرب حقوق المرأة لم تأت من فراغ، 
بــــل نمت في وســــط اجتماعــــي حاضن وفي 
وسط تشريعي حاضن كذلك، فال يزال بعض 
النواب يملكون عقلية متحجرة تنســــجم مع 
عقليات رجال الدين ومنطق قوانين األحوال 
الشــــخصية. الدفع في اتجاه إلغــــاء المادة 
522 ليس ســــوى الخطــــوة األولى في طريق 

النضال من أجل إقرار قانون مدني“.
تشــــير مدللي إلى أن ”الجيــــل الجديد ال 
يتقبل الســــياقات القانونية وال االجتماعية 
التي تقوم عليها شــــبكة القوانين والتقاليد 
البالية، وهو يشكل خط المواجهة األساسي 
ضدهــــا. هنــــاك مشــــاركة كبيرة مــــن الجيل 
الجديــــد في النضــــاالت الرامية إلــــى إلغاء 

القوانين المجحفة بحق المرأة“. 
وتؤكــــد عضــــو المكتــــب السياســــي في 
تيار المســــتقبل ”نحن سنعمد إلى التشبيك 
مع كتلة المســــتقبل النيابيــــة التي عّبر جل 
أعضائها عــــن مناصرتهم للدفــــع في اتجاه 
تصميــــم قوانيــــن منــــح المرأة لجنســــيتها 
وغيرهــــا من القوانين، التي قد تشــــكل دفعا 
أساســــيا في اتجاه تحقيق مشــــروع الدولة 

المدنية“.

املادة 522 تمثل اعتداء على املرأة 

يتكرر ثالث مرات.  األول عندما 

تتعرض املرأة لالغتصاب مباشرة، 

والثاني عندما يتم تزويجها من 

مغتصبها، والثالث عندما يسمح 

للمجرم باإلفالت من العقاب

ــــــدت متظاهــــــرات أثواب زفــــــاف بيض  ارت
ُملطخة بدماء ووضعن ضمادات وجتمعن 
أمام مقر احلكومة ببيروت (يوم 6 ديسمبر 
2016) داعيات إلى إلغاء مادة في القانون 
ــــــزواج من ضحيته  تســــــمح للمغتصب بال
لإلفالت مــــــن العقاب؛ في واقع يختزل في 
جزء كبير منه صــــــورة املجتمعات العربية 
ــــــث يكافأ اجلــــــالد املغتصب  عمومــــــا، حي
ــــــة (املرأة)  (الرجــــــل) بالزواج من الضحي
التي يتم اغتصابها مّرتني، ولم تعد تدري 
أيهمــــــا أكثر مرارة، حلظة االغتصاب، غير 
ــــــدا عن األعني،  ــــــي، الذي حدث بعي القانون
وحلظــــــة االغتصاب الشــــــرعي، الذي أقيم 
له حفل زفاف وّمت إشــــــهاره مبباركة األهل 

وحماية القانون.

شادي عالءالدين
كاتب لبناني

80
بالمئة من الذين شملتهم 

االستطالعات يؤكدون أن 

االغتصاب في نظرهم جريمة 

وينتهك شرف المرأة

إيلي كيروز 



} هذا نظام سوري ال يريد أن يتعّلم. يعتقد 
أن الوقت يعمل لمصلحته وأّن تدمير سوريا 

يمكن أن يخدمه. يعتقد أن االنتصار على 
حلب بمثابة انتصار له. ستنتصر حلب 
مهما طال الزمن، ال لشيء سوى ألّن أهل 

حلب، في أكثريتهم الساحقة، مثلهم مثل أهل 
سوريا كّلها، يرفضون النظام ويرفضون الذّل 

والعبودية.
إذا كان اآلباء قبلوا بالذّل والعبودية منذ 

مجيء حزب البعث إلى السلطة في العام 
1963، فإّن األبناء قّرروا التمّرد على اآلباء ألّن 
حلب تستأهل أفضل بكثير من أن تكون تحت 

رحمة نظام أقّلوي بائس يظّن أن الطريقة 
الفضلى لالمساك برقاب السوريين تكون في 
إفقارهم وتحكيم األجهزة األمنية ومن يلوذ 

بها بمصيرهم.

كيف يمكن لنظام أن يقبل البقاء في 
السلطة، ولو شكليا، فيما شعبه يموت 

باآلالف وُيهّجر بمئات اآلالف. أخيرا، وليس 
آخرا، كيف يمكن لنظام الكالم عن وحدة 

األراضي السورية، فيما البلد يعيش تحت 
استعمارين. األول روسي واآلخر إيراني. 
األول يستخدم سالح الجّو وقنابله إلفراغ 

المدن من أهلها واآلخر الميليشيات المذهبية 
من أجل تغيير التركيبة السكانية لسوريا 
والتخّلص من المدن الكبرى ومن سّكانها؟

يستطيع النظام الذي ولد من رحم 
استيالء الضباط العلويين على السلطة في 

الثالث والعشرين من شباط ـ فبراير 1966 وثّم 
من تفرّد حافظ األسد بحكم سوريا في خريف 
العام 1970، أن يفعل شيئا واحدا هو االنتهاء 

من سوريا. ال مهّمة أخرى له. لو كانت لديه 
مثل هذه المهّمة األخرى، لما كانت كّل قوى 
العالم اتفقت على أن يبقى بّشار األسد في 

دمشق.
اتفقت روسيا مع الواليات المتحدة 

على االنتهاء من سوريا. واتفقت تركيا مع 
إسرائيل على االنتهاء من سوريا أيضا. 

ليس أفضل من النظام القائم لتنفيذ هذه 
المهّمة في انتظار اليوم الذي يجري فيه 
اقتسام التركة. األكيد أّن النظام لن يكون 
حاضرا عندما يحين وقت اقتسام التركة. 

ما ليس أكيدا هو الدور الذي ستلعبه إدارة 
دونالد ترامب في تحديد من يحصل على 

ماذا في سوريا نظرا إلى أّنه يتبّين كّل يوم 
أّن المحيطين بالرئيس األميركي الجديد 
جنراالت ال يكّنون كثيرا من الوّد إليران 

ويعرفون تماما دورها في تشجيع التطّرف 
بكّل أشكاله ونشر حال من التوتر في 

المنطقة.
لن تكون إدارة ترامب أسيرة الفكر 

المحّنط لباراك أوباما الذي يربط أهل السّنة 
باإلرهاب. هناك إرهاب سّني. ال يوجد أدنى 

شّك في ذلك. ولكن ماذا عن اإلرهاب الذي 
تمارسه الميليشيات المذهبية المدعومة 

مباشرة من إيران، على رأسها تلك التي تقاتل 
في العراق وتلك التي تقاتل في سوريا.. 

وتلك التي تمنع لبنان من أن يكون فيه وضع 
طبيعي؟

ال يوجد حاكم عاقل يمكن أن يفّكر ولو 
للحظة أّن االنتصار على حلب انتصار وأّن 

تهجير أهل المدينة سيسمح له بحكم سوريا 
مجّددا. لكّن كّل شيء يبدو ممكنا مع هذا 

النظام السوري الذي لم يّتعظ من أّي تجربة 
من التجارب التي مّر فيها، بما في ذلك طريقة 
خروجه من لبنان في نيسان ـ أبريل من العام 

2005. على العكس من ذلك، إّنه يكّرر في كّل 
وقت األخطاء نفسها لضمان وصول سوريا 

إلى الوضع الذي وصلت إليه.
لو كان النظام السوري يمتلك حّدا أدنى 

من المنطق، لكان استفاد من درس لبنان 
وانسحب من سوريا، تماما مثلما انسحب 

من لبنان. لم يستوعب النظام أن مشاركته في 
توفير تغطية، في أقّل تقدير، الغتيال الرئيس 

رفيق الحريري سيؤدي إلى انسحابه من 
لبنان لمصلحة إيران التي تفّردت منذ العام 
2005 في التحّكم بالبلد كي تحتكر الوصاية 

عليه.
يتخّيل النظام السوري اآلن أن ما تحّقق 

في حلب سيمّكنه من العودة إلى ممارسة 
دور في لبنان. أرسل المفتي بدر الدين 

حّسون، وهو من الموالين للنظام، لتخويف 

اللبنانيين. قابل الرئيس الجديد ميشال عون 
والبطريرك الماروني بشارة الراعي. حصل 
ذلك في وقت يجد العهد الجديد صعوبة في 
تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري الذي 

اتفق مع ميشال عون، قبل انتخابه رئيسا 
للجمهورية، على نقاط معّينة من بينها نأي 

لبنان بالنفس عن الحرب السورية وحرائقها.
ليس بإحراج رئيس الجمهورية 

والبطريرك الماروني يؤّمن النظام السوري 
عودته إلى لبنان. لم يخرج من الباب الواسع 

ليعود من أّي طاقة من الطاقات الموجودة، 
من بينها طاقة االنتصار على حلب. ُيفترض 
في مثل هذا النوع من االنتصارات أن يجعل 
رأس النظام يطرح على نفسه سؤاال في غاية 

البساطة. هذا السؤال هو ماذا بعد حلب؟ 
ما مستقبل هؤالء السوريين الذين هّجرهم 
سالح الجو الروسي والميليشيات التابعة 
إليران من أرضهم ومنازلهم؟ ما الذي يمكن 
توّقعه من أبناء سوريا الذين عوملوا بهذه 

الطريقة الوحشية؟ أليس ذلك الطريق األقرب 
إلى تحويل كّل شاب من الذين قضى النظام 

على مستقبلهم إلى قنبلة موقوتة؟
خرج النظام السوري من لبنان إلى غير 
رجعة. سيخرج من سوريا، عاجال أم آجال، 

إلى غير رجعة أيضا. تجاوزت األحداث 
التفكير الضّيق للنظام السوري الذي ال 

يحّركه سوى الحقد على لبنان، وقبل ذلك على 
سوريا نفسها.

من لم يفهم النتائج التي ترّتبت عن 
اغتيال رفيق الحريري، لن يفهم في أّي وقت 

وفي ظّل أّي ظروف معنى الثورة الشعبية 
في سوريا وإبعادها ولماذا يرفض الشعب 

السوري النظام. من لم يستوعب درس لبنان 
سيجد صعوبة في االعتراف بأّن النظام ال 

مستقبل له وأّن المهّمة الوحيدة التي ال يزال 
في استطاعته تأديتها تتمّثل في القضاء على 
سوريا. كان لبنان مستعدا للتفاهم مع النظام 
السوري بما يخدم البلدين، لكّن النظام فّضل 

اللجوء إلى العنف والتفجيرات واالغتياالت.
لعب النظام السوري دورا أساسيا، بل 

الدور األساسي، في تسليم لبنان إلى إيران. 
يلعب حاليا دوره في تحويل سوريا إلى 

مناطق نفوذ إحداها إيرانية واألخرى روسية 
والثالثة تركية والرابعة إسرائيلية. لدى 

تركيا الحرية الكاملة في التدخل لوضع حّد 
للطموحات الكردية. ولدى إسرائيل كّل ما 

تريده من حّرية في ضرب أّي هدف تعتبر أّنه 
يشكل خطرا عليها في المستقبل.

إلى متى يتابع النظام السوري لعب الدور 
المرسوم له في ظّل الغياب األميركي الكامل 

عن الشرق الوسط بفضل إدارة باراك أوباما؟ 
ماذا إذا تغّيرت المعطيات في عهد دونالد 

ترامب؟ ماذا إذا قّررت الواليات المتحدة أن 
تعود العبا في المنطقة بعد اكتشافها أن ليس 
في اإلمكان االستمرار في الحرب على اإلرهاب 
واالنتصار فيها بالشراكة مع النظام السوري 

وإيران كما فعلت إدارة أوباما؟

} ال يمكن أن يكون صعود اليمين األوروبي 
واألميركي بمعزل عن بدء القاعدة وداعش 

والتنظيمات اإلسالمية المتشددة المتفرعة 
عنهما في تنفيذ رؤيتها للتوحش الهادفة 

إلى استثارة العالم وجّره إلى معركة مقدسة 
على شاكلة الحروب الصليبية.

ما قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 كان 
تأثير اليمين الغربي هامشيا، لكن صورة 

تهاوي البرجين الشهيرين في نيويورك 
بشكل عبثي وتحت شعارات إسالمية حّركت 

ذاكرة التوحش المضادة في الواليات 
المتحدة وأوروبا. ونشطت هذه الذاكرة 

بأكثر وضوحا الحقا في دول آسيوية 
وأفريقية تحت مسوغات دينية متشددة.

وحذر وزير الخارجية األميركي جون 
كيري الخميس من تنامي ”االستبداد 

الشعبوي“ وخطر العودة إلى ”الطغيان“ 
في وقت تتوالى فيه نجاحات التيارات 

الشعبوية في العالم الغربي.
وقال كيري أثناء اللقاء السنوي لمنظمة 

األمن والتعاون في أوروبا بهامبورغ ”في 
كثير من األماكن (…) في أوروبا شهدنا 

في اآلونة األخيرة تنامي الفكر التسّلطي، 
والتضييق على حقوق اإلنسان ووسائل 
اإلعالم المستقلة، وتنامي عدم التسامح 

والجرائم التي دافعها الكراهية“.
وقفزت األحزاب المعّبرة عن ذاكرة 

التوحش في أوروبا إلى السلطة في 
السنتين األخيرتين بفعل مخلفات األزمتين 

العراقية والسورية. وتسلل العشرات من 
المتشددين اإلسالميين إلى عواصم غربية 

وتوّلوا تنفيذ تفجيرات كبرى دفعت أوروبا 
إلى االرتماء في أحضان التيارات المتشددة.

وهناك مؤشرات قوية على أن صراع 
الدين والهوية واألصول سيقفز إلى 

الواجهة، فيما ُتركن إلى الهامش قيم 
العلمانية وأجواء الحرية التي نعم بها 
المسلمون لعقود في أوروبا حتى صار 

البعض منهم يعمل على فرض قيمه 
المتشددة على من استضافوه وآووه من 

سياط مخابرات بالده التي ما تزال تطارده.
لم يعكس اإلسالميون المشهد، ولو 

لمجرد االفتراض بأن يعيش األوروبيون 
بيننا، ونعطيهم الحرية التامة في التعبد 

والتفكير واللباس واالحتفال. وعلى العكس 
تماما، فنحن نطاردهم بالقوانين والقيم، 

مستعيدين خطاب التعالي الديني والقيمي 
مع تفاوت في درجة االنفتاح.

وسيستعيد اليمين الشعبوي في أوروبا 
خطاب التعالي القيمي خالل المرحلة 

القادمة. ويصبح من حق الدولة العلمانية 
أن تتدخل في شكل اللباس وتفرض مراعاته 

لقيمها مثلما نطلب نحن من السائحات 
احترام تقاليد اللباس والذوق األخالقي 

الجمعي.
ولن يطول األمر طويال حتى ترتفع 

األصوات داعية إلى إغالق متاجر اللحم 
الحالل، لنتساوى في المعاملة ونحن الذين 

نمنع بيع لحم الخنزير ونفرض على الزائرين 
والسياح ذوقنا.

وال شك أن المساجد والمراكز التي 
فتحتها جاليات إسالمية في الغرب ستتم 
مراجعة وضعها بشكل جذري خاصة أن 

جزءا كبيرا منها تحول إلى منصة إلطالق 
الفكر المتشدد وأرضية خصبة لالستقطاب 
إلى سوريا والعراق الذي تتواله التنظيمات 

المتشددة مثل القاعدة وداعش.
وقد كانت مارين لوبان، زعيمة حزب 

الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف، 
المعبرة بأكثر أمانة عن صعود الخطاب 

القيمي الشعبوي في أوروبا، واتجاهه إلى 
التضييق على الحريات.

صرحت لوبان بأن فرنسا ال ينبغي أن 
توّفر التعليم المجاني بشكل إلزامي لألطفال 
المهاجرين الذين وفدوا بصورة غير شرعية. 
وقالت إنها تعتقد أيضا أن المهاجرين الذين 

لديهم وضع قانوني معين، تجب مطالبتهم 
بـ“المساهمة“ في الخدمات العامة لفترة 

معينة من الزمن، حسبما نقلت عنها قنوات 
إذاعية فرنسية.

ومن المهم أن نعترف أن ثقافتنا 
الشعبوية المؤسسة على اإلقصاء هي التي 

دفعت اآلخر إلى البحث عن إقصاء مضاد 
واستعادة ثقافة الكراهية ضد األجانب. 

وبدل أن نجهد أنفسنا ونسرع عملية تطوير 
قيمنا باتجاه االندماج في القيم الكونية 

اإليجابية نلجأ إلى خطاب المظلومية الذي 
تشربناه منذ فترة االستعمار وصرنا نلوذ به 
لتبرير عجزنا عن مواجهة مصيرنا واالرتقاء 

بثقافتنا.
وال يخفي تنظيم داعش أن هدفه من 

تفجيرات باريس ونيس وبروكسل استثارة 
الغرب ودفعه إلى تجميع قواه للتركيز على 

مواجهة التوحش اآلتي من الشرق.
ويحدد أبوبكر ناجي، صاحب كتاب 

”إدارة التوحش“ الذي يعتبر إحدى األدبيات 
المرجعية لداعش، أن مصطلح إدارة 

التوحش يهدف إلى توسيع دائرة ”الفوضى 
المتوحشة“ التي تجسدت معالمها في 

هجمات موجهة ضد المدنيين في الكنائس 
والمسارح والمطارات وفي الشوارع مثلما 

جرى في هجوم بشاحنة في مدينة نيس 
الفرنسية يوليو الماضي، واستهدف اآلالف 

من المحتشدين في ذكرى إحياء فرنسا 
لعيدها الوطني.

وجسد الهجوم أقسى ما يمكن من 
التوحش الذي يبحث عنه داعش، خاصة أن 

السائق أمعن في دهس ضحاياه على مسافة 
كيلومترين دون أن يتحرك فيه شعور بالقرف 

أو التقزز من الجريمة.
والسؤال المهم هنا: ماذا يمكن أن نتوقع 

من أوروبا أن تفعل بعد هذه الهجمات؟ 
وبالتأكيد ال أحد يطلب منها أن تغمض 

األعين على جرائم التوحش، وأن تتمادى في 
سلمّيتها في مواجهة شبكات سرية تضع كل 
أولوياتها في مهمة استهداف اآلخر المغاير 

حضاريا.
وجاءت اإلجابة عن السؤال سريعة 

ليس في فرنسا فقط بل في الدول الغربية 
المركزية. وفتحت االنتخابات واستطالعات 
الرأي الباب أم صعود اليمين المتشدد في 

دول مثل الواليات المتحدة وإيطاليا وألمانيا 
والنمسا (رغم الهزيمة المفاجئة)، فضال عن 

دول شرق أوروبا التي ترتفع فيها نسبة 
الشعبوية إلى مستويات عالية.

من الواضح أن داعش يدفع العرب إلى 
أن يدفعوا فاتورة التوحش في العالقة 

مع الغرب دون أن يكونوا مستعدين لها، 
من ذلك أن الرئيس األميركي الجديد 

دونالد ترامب تعهد في حملته االنتخابية 

بإعادة المهاجرين من أصول إسالمية إلى 
بلدانهم.

وينتظر أن تمّر الدول األوروبية بدورها 
إلى إجراءات أكثر حزما بينها إعادة 

المهاجرين الذين ال يمتلكون وثائق إقامة، 
وهم باآلالف خاصة بعد موجات الهجرة بعد 
2011 وفشل ثورات الربيع العربي في تحقيق 

شعاراتها.
ولم تنج الدول األوروبية األكثر عقالنية 
في قضية المهاجرين من تغيير واضح في 
ميزان التوجهات لفائدة اليمين الشعبوي 

تجاه الوافدين الجدد في األشهر األخيرة من 
الشرق.

وفي آخر استطالع لمعهد ”فالن“ لقياس 
مؤشرات الرأي، أعرب 52 بالمئة من األلمان 

الذين يحق لهم االنتخاب في استطالع للرأي 
عن توقعهم بارتفاع معدالت الجريمة في 

بالدهم بسبب الالجئين.
وأعرب 60 بالمئة منهم عن مخاوفهم من 
أن تتسبب النفقات المخصصة لالجئين في 

تقليص النفقات على مجاالت أخرى، فيما 
اعتبر 30 بالمئة من المستطلعين أنهم يرون 

”القيم الثقافية والمجتمعية“ لبلدهم في 
خطر جّراء الالجئين.

ومن المهم اإلشارة إلى أن داعش ينّفذ 
األفكار التي أسست لها الحركات اإلسالمية 

من قبل بمختلف توجهاتها في معاداة اآلخر 
واستعادة خطاب الحروب الصليبية رغم 
تراجع البعض منها عن هذه األفكار تحت 

عنوان ”إكراهات الواقع"، ما يعني إلقاء اللوم 
على داعش.

لكن، ال أحد يعلم كيف تستطيع هذه 
الحركات التبرؤ من مدونة العنف التي 
أسست لها، وكيف يمكن تأصيل خطاب 
التناقض مع داعش تأصيال مرجعيا ال 

تحكمه التقية وال الرغبة في طمأنة أّي جهة 
واسترضائها.

ومثلما أن التطرف اإلسالمي غطاء 
ألزمات اجتماعية واقتصادية، فإن احتماء 

الغرب باليمين ال يعدو أن يكون محاولة 
لمواجهة توحش العولمة، ومن ثمة فإن 
تصعيد الكراهية ضد المهاجرين غطاء 

لتوحيد الطبقات المتضررة في مهمة وقف 
التوحش بتوحش مضاد.
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نظام سوري يرفض أن يتعلم..

التشدد اإلسالمي ينجح في إحياء ذاكرة التوحش الغربي

كأني بها أمست بقايا مدينة... إلى الموت قد أمسى بها النجم هاويا (المتنبي)

النظام السوري لعب دورا 

أساسيا، بل الدور األساسي، في 

تسليم لبنان إلى إيران. يلعب 

حاليا دوره في تحويل سوريا 

إلى مناطق نفوذ إحداها إيرانية 

واألخرى روسية والثالثة تركية 

والرابعة إسرائيلية…

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

مختار الدبابي
كاتب وإعالمي تونسي

ال يفل التطرف إال التسامح
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} القمة الخليجية الـ37 في المنامة تهدف 
إلى اقتراح نوع من االتحاد الخليجي 

العسكري في مواجهة التحديات وخصوصا 
التحدي اإليراني. لقد انزعج الخليج من 

تصريحات ترامب في حملته االنتخابية عن 
أن أميركا تطالب بدفع مضاعف للدفاع عن 

الخليج.
تصويت الكونغرس مؤخرا بمجلسيه 
الشيوخ والنواب لصالح تمديد العقوبات 

عشر سنوات أخرى على إيران يعتبر صدمة. 
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الفريق 

الجديد للرئيس األميركي يدرس فرض 
عقوبات جديدة متعلقة ببرنامج الصواريخ 
الباليستية وملف حقوق اإلنسان في إيران. 
كيف سترد إيران على العقوبات األميركية؟ 
هل ستهدد المصالح األميركية في المنطقة 

حقًا؟ وكيف سيكون رد ترامب؟
يجب أن ننتبه إلى العالقات بين روسيا 

وإيران. فمنذ 1991 وحتى 2015 بلغت 
مشتريات السالح اإليراني من روسيا أكثر 
من 300 مليار دوالر. وهناك مشروع لزيادة 
التبادل التجاري بين البلدين إلى 70 مليار 
دوالر سنويا. ليس من السهل انهيار إيران 

بصواريخ أميركية.
ينبغي عدم التعّجل في حكمنا على 

السياسة األميركية الجديدة حتى وصول 
الرئيس الجديد إلى مكتبه في البيت األبيض 

في 20 يناير 2017 فنحن نجد صعوبة في 
الجمع بين تقرير في واشنطن بوست عن 

الجنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي سيتولى 
منصب مستشار األمن القومي في إدارة 
ترامب، وقوله ”إن التحالف بين فصائل 

المعارضة السورية والمجموعات المتطرفة 
بات يتبلور منذ وقت طويل، وترعرع 

المتشددون خاصة على حساب المساعدات 
التي قدمتها واشنطن إلى المعارضين 

لألسد“، وبين أن الكونغرس أعطى الموافقة 
للرئيس ترامب لتسليح المعارضين 

السوريين بأسلحة مضادة للطائرات. 
حتى تقرير أولبرايت هادلي األخير يصّب 
في نفس االتجاه وهو االستعداد لتسليح 

المعارضة السورية لضرب األسد ومنعه من 
السيطرة على شرق سوريا. وكلنا يتذكر 

تهديدات دونالد ترامب بوقف الدعم األميركي 
للمعارضة السورية والتفاهم مع روسيا بهذا 

الشأن.
السياسة اإليرانية بالمقابل تعمل 
بواقعية شديدة وتحقق نقاطا. نتيجة 

غزو العراق للكويت فكت العزلة عن إيران، 
ونتيجة غزو أميركا للعراق امتداد لنفوذ 

إيران، ونتيجة انفجار السلفية وداعش 
ترسيخ اإلسالم الشيعي في المنطقة. فهل 

صدام حسين إيراني غزا الكويت ألن إيران 
المستفيد؟ وأميركا إيرانية غزت العراق 

ألن إيران المستفيد؟ وداعش إيرانية نشرت 
اإلرهاب السني ألن إيران المستفيد؟ قال علي 

خامنئي مؤخرا ”مخطئ َمن يظن أن أميركا 
ال ُيمكن هزيمتها“ هذا قبل أن تعلن الواليات 

المتحدة عن رغبتها في إلغاء االتفاق النووي 
مع إيران أو دفع طهران إلى إلغائه.

وعلى الجانب السني مواقف رجال الدين 
والمعارضين إليران متناقضة، هذا بغض 

النظر عن رجب طيب أردوغان الذي مرة 
يحمي الموصل، ومرة يتخلى عنها، ومرة 
سيطيح باألسد وبعدها ينكر تصريحاته. 

وآخر تصريح لرئيس الوزراء التركي يقول 
”لدى تركيا وروسيا نهج واحد لحل األزمة 

السورية“.
الحال متناقضة جدا وأكبر دليل على 

ذلك ما سمعناه من تهافت لمعارض سوري 
مسيحي مخضرم يقول ”كل واحد سوري 

عم يموت بدل خمسة سعوديين بكرة“ وأن 
المعارضين السوريين صاروا تجارا أثرياء 
بسبب الدعم القطري. هذا المعارض يشعر 

باإلحباط، فإذا سقطت حلب وانتهت الحرب 
يصبح هو ورفاقه مجّرد رجال باعوا وطنهم 

مثلهم مثل دواعش العراق، لهذا يصب غضبه 
على الدول العربية.

بالنسبة إلى سّنة العراق فإن الحرب 
العراقية اإليرانية بدأت عام 1980 ولكن 

نهايتها الحقيقية ستكون تحرير الموصل 
عام 2017. السّنة في حيرة من أمرهم وال 

يعرفون هل يتخلون عن مهنتهم القديمة وهي 
العداء إليران، أم يرضخون لهزيمتهم الكبيرة 

بعد تحرير الموصل ويتحالفون مع إيران 
طلبا للسالمة؟

في كل األحوال قاوم النظام اإليراني 
كل أنواع السياسة األميركية من كارتر إلى 

أوباما وال نعتقد أن ترامب سيضرب طهران 
بالصواريخ أو يمحو بالد فارس من الوجود. 

بالد فارس موجودة منذ آالف السنين. 
والعوائل التي تدير البالد هي نفسها منذ 

العهد الصفوي والقاجاري، أي هناك تراكم 
خبرة سياسية وليس مثل العراق الذي لم 
يحكم نفسه حقا إال بانقالب عام 1958. لقد 
انتظرت أميركا في سوريا أن ترتكب إيران 

خطأ وتتدخل بجيشها رسميا بدعوة من 
الحكومة السورية، ولكنها لم تفعل بل ذهب 
الجنرال قاسم سليماني إلى موسكو وأقنع 
روسيا بالتدخل، وهذا مزعج جدا بالنسبة 

إلى المكر األميركي.
الواقع الذي نراه أمامنا هو انهيار 
المعارضة السورية المسلحة، ومعركة 

الموصل في العراق تريد أن تجعل منها 

القيادة العراقية مشروعا لبناء أمة عراقية 
جديدة. لقد كان العقل السّني هو الدولة 

العراقية، لم يكن عندهم عقل سياسي بديل 
لها، بدليل أنهم لم يؤسسوا معارضة كما 

فعل الشيعة واألكراد. وحين سقطت الدولة 
العراقية باالحتالل عام 2003 كان سنة 

العراق قد فقدوا رأسهم.
وهذا يفسر لنا حاالت الزومبي التي 

مروا بها، فالرأس المقطوع صار ُيستبدل 
برأس سعودي تارة، أو تركي تارة أخرى، 
أو رأس البعث المخلوع والمقطوع، وفي 

النهاية ركب على أكتافهم الرأس الداعشي 
ليس ألنه مقبول جماهيريا ولكنه األكثر عنفا 

وبطشا.

بعد تحرير الموصل سيكون علينا البدء 
من جديد من لحظة عام 2003 ووضع الدولة 

العراقية كرأس على أكتافنا. صحيح هو 
رأس شيعي ولكنه الخيار الوطني الوحيد 
الموجود اآلن، ال يوجد ترف في االختيار 

عندما تكون البالد في خطر. تماما كما فعل 
اإليرانيون في االحتالل األفغاني حيث كانوا 
رافضين للتشّيع الصفوي، ولكن حين احتل 

األفغان السّنة بالدهم، وصاروا يراسلون 
السلطان العثماني بإعادة المذهب السني 
إلى إيران رفض الفقهاء اإليرانيون العودة 

إلى دينهم (الحق) وتمسكوا بالمذهب 
الشيعي واعتبروه مذهبا وطنيا ضد األطماع 

العثمانية.
لقرن كامل المذهب السني هو المذهب 
الوطني للدولة العراقية، ولكن بعد تحرير 

الموصل سُيصِبح المذهب الشيعي هو 
المذهب الوطني للدولة وبال منازع. هناك 
اتفاق عراقي اليوم على أن يكون المرجع 

الشيعي هو الملك، والوالء للعمامة سيكون 
بديال عن التاج.

أيديولوجيا الدولة ستكون شيعية 
واضحة، أي أن الوطنية ستكون هي التشيع 

نفسه، والرموز الوطنية للعراق هي اإلمام 
الحسين واإلمام علي واإلمام الكاظم. كما 
حدث في إيران تماما، الدستور اإليراني 

ينص علنا على العمل بالمذهب الجعفري مع 
أن في البالد ماليين السنة والبلوش والعرب 

واألكراد واآلذريين والتركمان.
المشروع الشيعي في حالة حرب 

وصيرورة خصوصا بعد التأكيد على أن 
اإلرهاب الذي يهدد العالم سنّي. الشيعة 

استقطبوا األقليات المسيحية في بالد الشام 
ولبنان والعراق وبعض العلمانيين العرب.

السؤال هل المشروع اإليراني قادر على 
إعالن سيادة جديدة جوهرية في المنطقة، 

أم إنه سينهار ويتمزق وتكثر بينهم الدماء، 
وفي النهاية تحترق مدنهم بالثأر والخراب؟ 
ولكن حتى اآلن نرى حماسة غير عادية تدفع 

هذا المشروع.
تحظى وجهات نظري باهتمام حتى من 
بعض األعضاء في البرلمان العراقي، ولهذا 
نضيف وجهة نظر مثقفين آخرين حول هذا 

المقال حتى تكون القضية عادلة وليست 
تحريضية وقد اخترت  مداخلتين هنا 

إليضاح الصورة.

1 - العراقيون وإن تحالفوا مع إيران 
لصد التنظيمات السنية المتشددة إال أن 
تحالفهم براغماتي -من وجهة نظر إيران 
على األقل- والدولة البراغماتية ال تؤمن 

بمشروع بل بمصالح دائمة، ولو كانت 
طهران فعال صاحبة مشروع شيعي لدّعمت 
أذربيجان الشيعية ضد أرمينيا المسيحية 

وليس العكس. عندما زار خامنئي إحدى 
محافظات السنة خطب وقال ”أنتم جزء من 

أمتنا الفارسية وكلنا سنقاوم أّي محاولة 
لشق نسيجنا المجتمعي“ ولم يقل لهم أنتم 

جزء من مذهبنا.
القول إن العداء العربي الفارسي هو 
قضية تراكمية وليست ذنب العربي بل 

الموروث التاريخي هو قول إشكالي. إن 
العروبة قد أضرت بالشيعي، ال بل سحقته 

وألصقت به كل مفردات التخوين. فالشيعي 
إما صفوي خائن أو أن يخضع للعروبة 

بصبغتها السنية فقط. فنراه قد ضاع 
بالعروبة السنية باألمس، واليوم هو ليس 
ذنبه أيضا عندما يرى أن إيران ملجأه أمام 

مخالب التخوين العروبية.

2 - إن قامت يوما دولة النفط الشيعية 
في المشرق العربي كون النفط في مناطق 
شيعية، فسيكون المشروع أميركيا وليس 

إيرانيا، وستكون إيران أول المتضّررين مع 
أن األمر مطروح كسيناريو منذ تسعينات 

القرن العشرين، ولكنه صعب التحقيق إال أن 
تخوض أميركا حربا عالمية في المنطقة.
ليس هناك مشروع شيعي في العراق 

ال على المستوى السياسي الحكومي، وال 
على المستوى المرجعي. إيران ال يستبعد 
أنها تحارب بدم الشيعة العراقيين دفاعا 

عن نفسها وحتى ال يصلها خطر اإلرهاب. 
وقد تستخدم التشيع وسيلة لتحفيز هذه 

الطاقات. ولكنها مشروع قومي ال يسعى إلى 
خدمة الشيعة سواء في العراق أو في غيرها، 

وإال لما رضيت أن تستمر أوضاع الطبقة 
الفاسدة في السلطة العراقية على ما هي 

عليه، ولما قبلت أن يكون الشيعة في العراق 
ضحايا اإلرهاب ويقدمون التضحيات بهذا 

المستوى.
من جانبهم العرب لم يقدموا للعراقيين 

أدنى مساعدة بالتعامل معهم كعراقيين عانوا 
من ظلم سلطة منهارة. إن الشيعي العراقي 

عندما يرى هذه الجهود الكبرى والحملة 
اإلعالمية والدعائية التي تشتمه ليل نهار 
وتورط العراقي السني أيضا، فإنه سيرى 
إيران أقرب إليه من العربي الذي يحيطه 

بالكراهية من كل جانب.

***

� الخالصة هي أننا في مفترق طرق؛ 
إما أن الشيعة وطنيون ويتساقطون في 
الموصل دفاعا عن الوطن، أو أن داعش 

حركة ثورية ضد االضطهاد الطائفي والعنف 
سبيلها الثوري في مقاومة االستعمار 

وعمالئه. مثقف سنّي يقول لي في رسالة 
ال تضعنا في مفترق طرق رجاء ”أخطر ما 

قرأته لك وما يصلح أن نؤسس عليه نظرية 
عمل هو قولك ال شهداءَ في الحروب القذرة“ 

بمعنى آخر الرجل يريد االعتزال (ال مع 
معاوية وال مع علي) ولكن هذا غير ممكن 

بدليل أن هذا المثقف نفسه يهتف للجيش 
وتحرير مدينته من اإلرهاب.

نحن في زاوية تاريخية حادة كوطنيين 
عراقيين وعلينا إعطاء تفسير أو اتخاذ 
قرارات. إن مصرع 138 جنديا عراقيا في 

ثماني ساعات على مسافة من الضفة 
الشرقية لنهر دجلة، قضية ليست سهلة 

وعلى المثقف أن يقرر. بالنسبة إلى 
العراقيين فإن انهيار المعارضة السورية، 

وتهديد واشنطن إليران، وانعقاد قمة 
تمهد ربما إلعالن اتحاد خليجي عسكري، 
كلها خطوات قبل سقوط الموصل وإعالن 

المذهب الشيعي دينا رسميا ووطنيا للعراق 
من شماله إلى جنوبه. هذا هو الواقع بغض 

النظر عن عواطف األشخاص ورغباتهم.

قمة خليجية قبل إعالن التشيع دينا وطنيا للعراق

أسعد البصري
كاتب عراقي

السيطرة على حلب تكمل {الكوريدور} الشيعي اإليراني

} منـــذ أن انطلقت معـــارك الموصل في العراق 
فـــي الثالث والعشـــرين مـــن أكتوبـــر الماضي، 
وقبـــول الواليـــات المتحدة بدعم هـــذه المعارك 
التي ُيشـــارك فيها نحـــو 60 ألف ُمقاتل، أكثر من 
نصفهم من ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة 
بإيران، بدأت وســـائل اإلعالم التابعة والُمقّربة 
من النظـــام الســـوري، وتلك التابعـــة للحكومة 
العراقيـــة، وبالطبع القريبة من اإليرانيين، تؤكد 
أن قيادات تنظيم داعش في العراق بدأت تنتقل، 
أفرادا وجماعات، إلى حلب والرقة شمال سوريا. 
حاولت هذه الجهات اإليحاء بأن حلب والرقة 
وما حولهما، أصبحتـــا مرتعا ومركزا تجميعيا 
لتنظيم القاعـــدة وقياداته. والالفـــت أن النظام 
السوري والحكومة العراقية، والمسؤولين فيها 
تبّنوا هذه التأكيدات ورّكزوا عليها بشكل كبير.

تجاهلت وســـائل اإلعالم هذه، والمسؤولون 
الســـوريون والعراقيون بعـــض الحقائق، منها 
أن المســـافة بيـــن الموصـــل والرقة هـــي مئات 
الكيلومترات مـــن األراضـــي الصحراوية، التي 
تحتاج لوقت كبير لعبورها، وهي مكشـــوفة لكل 
أنواع الطيران الذي يحوم ويسيطر على أجواء 
تلك المنطقة، وأّي قوافل من هذا النوع ســـتكون 
أهدافا ســـهلة، باإلضافة إلى أن كل أبناء المدن 
التي تقع في محيط هذا الخط المروري لم تلحظ 

أّي انتقاالت أو تحركات مشبوهة في المنطقة.
األمـــر دون شـــك، يقـــع ضمن اســـتراتيجية 
يرســـمها كل طـــرف مـــن أطـــراف النـــزاع حول 
سوريا، فالمناطق التي تفصل مقاتلي داعش في 
الموصل عن ســـوريا تتواجـــد فيها قوات كردية 
وأخرى للجيش الحـــّر وكذلك قوات للنظام، وما 
حصـــل هو العكس تماما، حيث شـــهدت مراصد 
سورية حركة عكسية من سوريا للعراق للتنظيم.

وقد أّكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن المئات 
من عناصر داعش انتقلت من سوريا إلى العراق 
لتعزيـــز صفـــوف التنظيم في مدينـــة الموصل، 
وقالـــت إنها رصدت انتقال مقاتلين من ســـوريا 
إلى العراق وليس العكس، وشّددت على ضرورة 
الحّد من خطر شائعة انتقال عناصر التنظيم من 

الموصل إلى سوريا.

فـــي العـــراق، تركت قـــوات التحالـــف غرب 
الموصل مفتوحا باتجاه ســـوريا، وهذا مفهوم 
في اســـتراتيجيات إدارة الحروب لفتح المجال 
أمـــام العدّو كـــي يهرب، إال أن البغـــدادي، زعيم 
التنظيـــم فاجـــأ الجميع، وأظهر عـــدم صحة ما 
أشاعه النظامان الســـوري والعراقي عن هروب 
مقاتليـــه إلـــى ســـوريا. إذ تبّيـــن أنه لـــم ُيغادر 

الموصل، ال هو وال قيادات التنظيم ومقاتليه.
مقابل ذلك، حّذر سّكان مناطق شمال سوريا 
ومراصـــد حقوقية ســـورية، أن ما يجري حقيقة 
هو إرســـال أكثر من خمســـة آالف من المقاتلين 
اإليرانييـــن والعراقييـــن وتحديدا من الحشـــد 
الشعبي نحو ســـوريا، للقتال إلى جانب النظام 

ولدعـــم حزب اللـــه اللبنانـــي الذي يحـــاول مع 
النظام السوري السيطرة على مدينة حلب شمال 

سوريا.
تسعى الميليشـــيات التابعة إليران وللنظام 
بمســـاعدة  حلـــب،  علـــى  للســـيطرة  الســـوري 
أساســـية من سالح الجّو الروســـي، ليس لقلب 
موازين القوى مع المعارضة الســـورية وحسب، 
رغـــم أهميتـــه، لكـــن الهـــدف األبعد هـــو إنجاز 
”الكوريدور“ الشـــيعي من إيران إلى المتوســـط، 
وهذا ما سيتم لهم في الغالب األعم، فعندما تتم 
السيطرة على حلب، ســـيكون هذا ”الكوريدور“ 
(الهالل) قـــد ُأنجز بالفعل. وبـــات بإمكان إيران 
ربط أول الطريق بطهران، ليمر بالعراق فسوريا 

وصوال إلى الحـــدود الفاصلة بينها وبين لبنان 
والتي تسيطر عليها ميليشيات حزب الله.

وكعادته مع كل مواجهة مع النظام السوري، 
سينســـحب تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية فجـــأة 
ويختفـــي، علـــى طول هـــذا الممر وحولـــه، كما 
اختفـــى في مناطق أخـــرى فجـــأة عندما حاول 
النظـــام الســـوري وإيران وروســـيا الســـيطرة 

عليها، مثل تدمر والقلمون وغيرهما.
يترافـــق كل هذا، مع تغييـــر ديموغرافي في 
سوريا، يقوم به األكراد والنظام السوري، بخطة 
متزامنـــة ويبدو أنه متفق عليهـــا بين الطرفين، 
حيث يتم تهجير الّســـنة مـــن كل المناطق التي 
يهيمـــن عليها الطرفان، بدءا من شـــرق ســـوريا 

وصوال ألقصـــى غربها. وُينقـــل الُمهّجرون إلى 
أقصى شمال سوريا.

ومن يراقب الوقائع العراقية يعرف أن نفس 
هذه الُمهمة ُتنجز هناك أيضا، وُينقل الُمهّجرون 
إلى إقليم كردستان العراق أو إلى شمال سوريا، 
وهو يتوافق تماما مع ”الجســـر اإلمبراطوري“ 
الـــذي تســـعى طهـــران إلقامتـــه عبـــر الحروب 
ونشـــر اإلرهاب في المنطقة عبـــر تنظيم الدولة 
اإلسالمية الذي لم ُيقاتل النظام السوري وال مرة 

منذ وجوده على األرض السورية.
ســـعت روســـيا منـــذ أشـــهر لدعـــم النظام 
الســـوري الســـتعادة حلـــب، لما لها مـــن أهمية 
اســـتراتيجية مؤثرة علـــى كل الصـــراع. لكنها 
بعـــد التجربـــة أدركـــت أن النظـــام الســـوري ال 
يملك القوات العســـكرية الكافية للســـيطرة على 
المدينة، ما يعني أن ســـقوطها سيفسح المجال 
اإليرانيـــة والتابعة لهـــا لتقتحم  للميليشـــيات 
المدينة وُتهمين عليها. ومع أن هذا ال يتناســـب 
نهائيا مع االستراتيجية الروسية، إال أن روسيا 

لم تفعل شيئا. 
الموقـــف  هـــو  اآلخـــر  الغامـــض  الموقـــف 
األميركـــي، الـــذي لم ُيعلـــن أّي اعتـــراض تجاه 
ســـيطرة اإليرانيين على المدينـــة الثانية األكبر 
فـــي ســـوريا، وال تجاه مـــا يقوم به حـــزب الله. 
ويســـتمر في إعالن الحرب ضد داعش فقط دون 
أن ُيفّكر في وقف اإلرهاب الناتج عن الميليشيات 

التابعة إليران..
أولويـــة روســـيا وإيران والنظام الســـوري، 
وأكثر من 66 تشـــكيال طائفيا مقاتال مرجعيتها 
إيـــران، ليســـت القضاء ال علـــى داعش وال حتى 
على (جبهة فتح الشام-النصرة)، وإنما القضاء 
علـــى فصائل المعارضة الســـورية بكل أنواعها 
وتالوينها، الذي ثبت أنها الوحيد التي ُتقاتل وال 
تزال هذا التنظيم في ســـوريا. وهذا األمر يجعل 
الســـؤال يتردد، ليس عند السوريين فقط، وإنما 
على مستوى أعّم، هل ما يجري في الموصل في 
العراق وفي حلب والرقة في ســـوريا، هو معركة 
ألهداف تخدم الهالل  ضد اإلرهاب، أم ”توظيف“ 
الشـــيعي اإليراني، وهل روســـيا مشاركة به، أم 
أنهـــا تورطـــت فيه ولم تعـــد تدري كيـــف ُتعّدل 
المســـار. ومهما كان الســـبب، فإنه سيكون لهذا 
”الكوريـــدور“ الذي قّدمته روســـيا مجانا إليران 

تداعيات خطيرة على المنطقة واستقرارها.

بالنسبة إلى سنة العراق الحرب 

العراقية اإليرانية بدأت عام 1980 

ولكن نهايتها الحقيقية ستكون 

تحرير املوصل عام 2017. السنة 

في حيرة من أمرهم وال يعرفون 

هل يتخلون عن مهنتهم القديمة 

وهي العداء إليران، أم يرضخون 

لهزيمتهم الكبيرة بعد تحرير 

املوصل ويتحالفون مع إيران طلبا 

للسالمة؟

الحافالت الخضر لجعل مدن سوريا جرداء من أهلها

باسل العودات
كاتب من سوريا

ُ
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رئيس وزراء إيطاليا يتجرع هزيمته {الخمس نجوم}

ماتيو رينزي

الذي لن يكون آخر المستقيلين في أوروبا الجديدة

} باريس - استقال رئيس الوزراء اإليطالي. 
لم تكـــن هـــذه البداية ولـــن تكـــون النهاية 
بالطبع. السياسي األربعيني احملب ألوروبا 
واملؤمن مبستقبلها اإلصالحي ترك الكرسي 
فارغـــا لليمـــني. خمس جنـــوم ترقص فرحة 
باخلســـارة واالســـتقالة التي متهد خلروج 
روما من االحتاد األوروبي الذي بات يترنح.

خمس جنوم ليســـت فرقة مســـرحية بل هي 
رمز اليمني الشعبوي اإليطالي اليوم. رينزي 
يرفـــع الرايـــة البيضاء متحمًال املســـؤولية 
وحـــده فـــي خطـــاب قصيـــر قبيـــل تقـــدمي 

االستقالة رسميًا.

انتصار {ال}

فوز ساحق ضد اإلصالحات الدستورية 
التـــي نادى بهـــا رئيس حـــزب الدميقراطية 
اإليطالـــي. أعلنها ضرورة النتقـــال إيطاليا 
مـــن احلالة الغارقة بها كعـــبء على االحتاد 
األوروبي إلـــى دولة أكثر فاعليـــة. دولة بال 
عجز في املوازنـــة العامة يصل إلى أكثر من 

130 باملئة من الناجت اإلجمالي العام.

صكـــوك دين عام فاســـدة تصل إلى أكثر 
من 300 مليار يـــورو. دولة قادرة على إعادة 
إصالحات  املتهاويـــة.  االقتصادية  احليـــاة 
وتعطـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  دور  تطـــال 
صالحيـــات أكبـــر للبرملان في ســـّن واتخاذ 
القرارات ووضع القوانني. إصالحات قدمها 
رينزي لتكـــون فرصة إيطاليـــا للبقاء ضمن 
منطقة اليـــورو ولتبدأ مرحلـــة إعادة البناء 

االقتصادي من جديد.
عقـــب انتصـــار ”ال“ لإلصالحـــات بـــات 
اليأس جليـــًا في كلمات رينزي الذي قال ”لم 

أكن أعرف أنهـــم يكرهونني إلى هذا احلد“. 
ناشـــد بعدها خصومه السياسيني إلى طرح 
مقترحات بناءة حلل األزمة السياســـية التي 
تعانـــي منهـــا البالد. حتـــدث إلـــى مؤيديه 
”ســـنجد طريقة كي ال يضيع ما قدمتموه من 
خير“، وبقي مصرًا على وجود القوة الفاعلة 
على اجلانب الذي يراه إيجابيًا، فقال ”هناك 
عدة ماليني من اإليطاليني يؤمنون بنوع آخر 
من السياسية. رأيناهم في انتخابات سابقة. 

سنراهم في املستقبل“.
األقوال تبقى محض كالم يثير الشجون. 
حركة اخلمس جنوم أعلنت بلســـان رئيسها 
أنها ســـوف تختار مرشحها لرئاسة الوزراء 
قبل االنتخابـــات التي قد جتـــرى في مطلع 
العـــام القادم. ســـيتم انتقاء مرشـــح اليمني 
الشـــعبوي عبـــر اســـتطالع رأي عـــام على 
اإلنترنت. يبدو اليمني أكثر ثقة في اجلمهور 
الوســـط واألحزاب  من سياســـيي تيـــارات 

االجتماعية في أوروبا.
غالبيـــة األحـــزاب اليمينيـــة تعهـــد إلى 
للناس  لتقول  واالســـتفتاءات  االستطالعات 
جميعـــًا والعالم بأنهـــا دميقراطية وتنال ما 
تريد بالدميقراطيـــة كما حدث في بريطانيا. 
الشـــعب يريد اخلروج من االحتاد األوروبي 
ال شـــأن لنـــا مبا يجـــري. وكمـــا كاد يحدث 
في النمســـا حيث صعد اليمـــني وكاد يطيح 

مبرشح اخلضر للرئاسة.

اليمني يتمدد

الواقع يقول بأن الضربات تتوالى بشكل 
متســـارع على االحتـــاد األوروبـــي. خروج 
بريطانيـــا، تزايـــد املوجـــة الشـــعبوية قوة 
وجسارة، فرنسا تستعد النتخابات رئاسية 
رشـــح لها اليمني فرنســـوا فيـــون، وتتقدم 
ماريـــن لوبان زعيمة اجلبهـــة الوطنية. قبل 
الرئاســـة، هناك حيـــث ال ينظـــر الكثير من 
السياســـيني، صعـــد اليمـــني فـــي البلديات 
واملجالس احمللية. تقـــدم اليمني في أوروبا 
كان آخر ضحاياه رئيس الـــوزراء اإليطالي 
رينـــزي الذي ســـلم رئيس بالده ســـيرجيو 

ماتاريال استقالته مساء األربعاء املاضي.
أوروبـــا اليوم على بوابـــات مفتوحة من 
اخليـــارات. القـــارة العجـــوز تعيـــش اليوم 
أزمـــة عميقة. عـــام 2016 الذي شـــارف على 
النهايـــة حمـــل الكثير من التغييـــرات. بات 
واضحا تقدم احلركات الشـــعبوية اليمينية 
الرافضـــة ملنطقة اليـــورو واملضادة لالحتاد 
األوروبـــي كحالـــة حركـــة البديل مـــن أجل 
أملانيا، واخلمس جنـــوم اإليطالية واجلبهة 
الوطنية الفرنسية وحركة اليمني النمساوي 
وكذلك اليمني الهولنـــدي. بعيدا عن أوروبا 

في أميركا صعد دونالد ترامب.
لكـــن كيف؟ وملاذا؟ هل فعـــال أوروبا على 
احملك؟ هل اليمني هو مصيـــر العالم اليوم؟ 
التطـــرف اليميني ضرب البالد املتخلفة قبل 
غيرها، فهل ميكن وصـــف أنظمة احلكم في 
ســـوريا ولبنـــان والعراق ومصـــر باألنظمة 

الدميقراطية أو األنظمة الوسطية؟ هل ميكن 
اعتبار إيران ســـاحة االعتـــدال؟ إذن احلركة 
عاملية، ولكن ملاذا العالم يسير بهذا االجتاه؟
قبل اخلوض فـــي محاوالت اإلجابة على 
هـــذه األســـئلة، ملاذا لـــم يتمّكـــن اليمني من 
التغّلب على الوســـطية في النمســـا بشـــكل 
نهائي؟ ملاذا فشل إلى اليوم في الصعود إلى 
ســـدة احلكم في أملانيا؟ هل الســـبب ماضي 
هذيـــن البلدين مع اليمـــني الذي جرهما إلى 
حـــرب لم تبق ولـــم تذر؟ هل من تشـــابه في 
صعود النازيـــة وصعود اليمـــني األوروبي 

واألميركي اليوم؟
يقول االقتصادي كارل بواليني في كتابه 
”التحول الكبيـــر“، وكالم مختصره ”صعود 
اليمني الفاشـــي إلـــى احلكم فـــي أربعينات 
القـــرن املاضـــي، كان عبر آليـــات انتخابية 
شـــعبية عقـــب أزمـــة ماليـــة خانقـــة دفعت 
بحكومات الوســـط إلى اخلـــروج من اللعبة 
السياســـية. فتح الفراغ السياســـي الطريق 
أمـــام اليمـــني النـــازي الذي قدم سياســـات 
إعـــادة إحيـــاء اقتصادية فعالـــة نقلت بالدا 
برمتهـــا مـــن حـــاالت الدين العـــام إلى منو 
متســـارع. اعتمد اليمني على تطوير وتنمية 
العملية التصنيعية العسكرية. تلك العملية 
أرادت لهـــا كحال الثـــورة الصناعية األولى 
فرصـــة ملزيد من الكســـب لذا بـــدأت احلملة 
االســـتعمارية للعالم بالنســـبة إلى األخيرة. 
لكـــن اليمـــني الفاشـــي النازي أنتـــج حركة 

توســـع داخـــل أوروبـــا فكانـــت احلرب 
العاملية الثانية“.

ما 
أشبه اليوم 

أزمـــة  باألمـــس. 
اليونـــان املاليـــة ومن ثم 

أزمـــة إيطاليا املاليـــة. مطالبات 
متكررة ألملانيا بتغيير سياســـاتها املالية 

املتقشـــفة لتكون الرافعة املالية ألوروبا. رد 
أملانـــي جاف كعـــادة اجلرمانيـــني ”ال ميكن 
احلديث عن تغيير في السياســـات املالية“. 
إذن هـــو حتـــول جماهيـــري عـــارم باجتاه 
التخلـــص من الوصاية األملانية. العودة إلى 
احلركة الوطنية بديال عن احلركة األوروبية.

فرنسا على الطريق

تبايـــن التصريحـــات يظهر املعســـكرين 
بشـــكل جلي. أجنيـــال ميركل حزينة لفشـــل 
االنتخابـــات اإلصالحيـــة اإليطالية، وكانت 
تدعم موقف إيطاليـــا اإلصالحي. فرح عارم 

يضرب اليمني 
األملاني وحركة 

البديل ألجل أملانيا 
تعلنها رسميًا ”ما 

حدث أمر رائع، 
بداية الطريق 

خلروج إيطاليا 
من االحتاد 

األوروبي وهذا ما 
نريد“.

لن تكون النهاية. 
املرشح اليميني 

األوفر حظا في فرنسا 
فرنسوا فيون أعلن 
أنه سيجري العديد 
من االستفتاءات في 

حال فوزه في االنتخابات 
الرئاسية. إذن هي ذات 

الطريق، على اجلميع ولوجها 
وإن كانت النهايات واضحة. 

اجلميع يسير وراء اليمني 
بداية جديدة، من األميركيني 
الذين قرروا انتخاب رئيس 

وصفوه بأنفسهم بأنه 
أقرب للجنون من العقل، 
وليس انتهاء باإلطاحة 
برئيس وزراء إيطاليا 

ماتيـــو رينـــزي، الـــذي كان رئيـــس بلديـــة 
فلورنســـا إحـــدى أولى املدن التي أسســـت 
للبنوك في العالم وكانت رائدة هذه الصناعة 

املالية لسنوات طويلة.
فلورنســـا التـــي ولـــد فيها رينـــزي عام 
1975، وحصل على شـــهادة بكالوريوس في 
القانـــون من جامعتهـــا، وفيها انضم حلزب 
الشـــعب الدميقراطي ليصبح ممثال للحزب 
فـــي مقاطعته بعد ثالث ســـنوات، ولينتخب 
رئيسا ملقاطعة فلورنسا بعد فوزه بنسبة 59 

باملئة في االنتخابات.

الطبقة السياسية األوروبية املجهولة

بعد سنوات خمس على رئاسة املقاطعة 
ينتقـــل رينـــزي إلـــى احلـــزب الدميقراطي 
مرشحًا نفسه ملنصب عمدة مدينة فلورنسا. 
فـــاز باملنصـــب. انتخب أمينـــا عاما للحزب 
الدميقراطـــي اإليطالي عـــام 2013. عام 2014 
كلفه الرئيس جورجو نابوليتانو بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة خلفـــا إلنريكو ليتـــا. كان 
عمره آنذاك 39 عامًا ليصبح أصغر رؤســـاء 
مجلس الوزراء سنا في تاريخ ما بعد وحدة 
إيطاليا. الوحيد الذي جاء إلى هذا املنصب 
من عمدة بلدية ال من عضوية مجلس نواب.

حقق رينزي بعض اإلجنازات أثناء شغله 
منصب عمدة فلورنســـا. قـــام بتنصيب أكثر 
من 500 نقطة إنترنت السكلي في املدينة. زاد 
الدعـــم البلدي في مجاالت الرفاه االجتماعي 
واملـــدارس العامة. اعتمـــد مخططا عمرانيا 
ملدينة فلورنســـا مينع إنشـــاء مبـــان جديدة 
ويفـــرض إعادة اســـتخدام وترميـــم املباني 
األثرية. اتخذ قرارات متنع مرور الســـيارات 
في بعض القطاعات من املدينة وفي بعضها 

يسمح فقط بالسيارات الكهربائية.
طالـــب رينزي مـــرارا بتحســـني الطبقة 
السياســـية اإليطاليـــة. أعلـــن فـــي العديـــد 
مـــن املناســـبات أن اجليل الـــذي رافق فترة 
ســـيلفيو برلسكوني عليه التوقف والتراجع 
عن العمل السياسي. تصريحاته ونشاطاته 
السياســـية وضعته في موقع النقد من قبل 
أعضاء في حزبه. لكنه استمر في العمل إلى 
أن قرر اخلـــوض في اســـتفتاء اإلصالحات 

الدستورية الذي أودى به إلى االستقالة.
لـــن يكون رينـــزي إال بداية الســـقوط ملا 
تبقى من احلكومات الوسطية أو االجتماعية 
في أوروبـــا. حركة العجلـــة االجتماعية في 
العالـــم الغربي على اتســـاعه وعمومه باتت 
واضحـــة. التخلص مـــن احلكومات احلالية 
واملتهمـــة بالتحكـــم فـــي اإلعـــالم، وقبـــول 
األوضاع االقتصاديـــة املزرية، وعدم اجلدية 
بالتعامـــل مـــع مســـألة الالجئني ومســـألة 
اإلرهـــاب. كل هذه املبـــررات إضافة إلى منّو 
حالـــة من العبثية بـــني اجلماهير األوروبية 
نتيجة وصول املنظومة املالية واالقتصادية 
واإلنسانية والسياســـية الراهنة إلى حدها 

النهائي في العطاء.
يبـــدو أن البشـــرية باتت تريـــد املزيد أو 
العـــودة إلـــى اخلـــراب. االنتظار فـــي حالة 
املراوحـــة في املـــكان ال تتناســـب والطبيعة 
البشـــرية. طبيعة تنزع للحركة والتقدم وإن 
كان إلـــى اخللـــف. ال ميكن للغـــرب أن يبقى 
فـــي مرحلة ما بعـــد الدميقراطيـــة، عليه أن 
يتقـــدم وإن كان باجتاه فاشـــية جديدة ومن 
ثـــم يعيد التجربة لينتقل إلـــى مرحلة ثانية. 
تبدو صيرورة احلركة اإلنسانية االجتماعية 
مظلمة فـــي بعـــض مراحلها ولكـــن الظلمة 

حاجة لبيان النور.

[ انتصار ”ال“ لإلصالحات يخيم على إيطاليا كاليأس اجللي في كلمات رينزي الذي قال ”لم أكن أعرف أنهم يكرهونني إلى هذا احلد“. ليناشد بعدها 
خصومه السياسيني لطرح مقترحات بناءة حلل األزمة السياسية التي تعاني منها البالد.

ّ

املطالبات تتصاعد ألملانيا 

لتغيير سياساتها املالية 

املتقشفة كي تكون الرافعة 

املالية ألوروبا. ويأتي الرد 

األملاني جافا كعادة الجرمانيني 

{ال يمكن الحديث عن تغيير 

في السياسات املالية}. إذن 

هو تحول جماهيري عارم باتجاه 

التخلص من الوصاية األملانية 

بالعودة إلى الحركة الوطنية 

بديال عن الحركة األوروبية

حركة الخمس نجوم تعلن 

بلسان رئيسها أنها سوف تختار 

مرشحها لرئاسة الوزراء قبل 

االنتخابات التي قد تجرى في 

مطلع العام القادم. وسيتم 

انتقاء مرشح اليمني الشعبوي 

عبر استطالع رأي عام على 

اإلنترنت، ليبدو اليمني أكثر ثقة 

بالجمهور من سياسيي تيارات 

الوسط واألحزاب االجتماعية في 

أوروبا

جابر بكر
ى هذا احلد“.
سيني إلى طرح 
سياســـية التي 
 إلـــى مؤيديه 
ا قدمتموه من 
القوة الفاعلة 
ن و

ًا، فقال ”هناك 
و

نون بنوع آخر 
خابات سابقة. 

يثير الشجون. 
ســـان رئيسها 
رئاسة الوزراء 
ـرى في مطلع 
رشـــح اليمني 
رأي عـــام على 
ة في اجلمهور 
ـــط واألحزاب 

ــة تعهـــد إلى 
للناس  لتقول 
طية وتنال ما 
س و

 في بريطانيا. 
حتاد األوروبي 
مـــا كاد يحدث 
ني وكاد يطيح 

تتوالى بشكل 
وبـــي. خروج 
شـــعبوية قوة 
خابات رئاسية 
يـــون، وتتقدم

 الوطنية. قبل 
ظـــر الكثير من 
فـــي البلديات 
ني في أوروبا 
زراء اإليطالي 
ده ســـيرجيو 

عاء املاضي.
ت مفتوحة من 
تعيـــش اليوم 
 شـــارف على 
غييـــرات. بات 

الدميقراطية أو األنظمة الوسطية؟ هل ميكن 
اعتبار إيران ســـاحة االعتـــدال؟ إذن احلركة 
عاملية، ولكن ملاذا العالم يسير بهذا االجتاه؟
قبل اخلوض فـــي محاوالت اإلجابة على 
هـــذه األســـئلة، ملاذا لـــم يتمّكـــن اليمني من 

إل ي

التغّلب على الوســـطية في النمســـا بشـــكل 
ني ي ي م

نهائي؟ ملاذا فشل إلى اليوم في الصعود إلى 
ســـدة احلكم في أملانيا؟ هل الســـبب ماضي 
جرهما إلى  هذيـــن البلدين مع اليمـــني الذي
حـــرب لم تبق ولـــم تذر؟ هل من تشـــابه في 
صعود النازيـــة وصعود اليمـــني األوروبي 

واألميركي اليوم؟
يقول االقتصادي كارل بواليني في كتابه 
”التحول الكبيـــر“، وكالم مختصره ”صعود 
اليمني الفاشـــي إلـــى احلكم فـــي أربعينات 
القـــرن املاضـــي، كان عبر آليـــات انتخابية 
شـــعبية عقـــب أزمـــة ماليـــة خانقـــة دفعت 
بحكومات الوســـط إلى اخلـــروج من اللعبة 
السياســـية. فتح الفراغ السياســـي الطريق 
أمـــام اليمـــني النـــازي الذي قدم سياســـات 
إعـــادة إحيـــاء اقتصادية فعالـــة نقلت بالدا 
برمتهـــا مـــن حـــاالت الدين العـــام إلى منو 
متســـارع. اعتمد اليمني على تطوير وتنمية 
العملية التصنيعية العسكرية. تلك العملية 
أرادت لهـــا كحال الثـــورة الصناعية األولى 
فرصـــة ملزيد من الكســـب لذا بـــدأت احلملة 
االســـتعمارية للعالم بالنســـبة إلى األخيرة. 
لكـــن اليمـــني الفاشـــي النازي أنتـــج حركة 
توســـع داخـــل أوروبـــا فكانـــت احلرب

العاملية الثانية“.

ما
أشبه اليوم 

أزمـــة باألمـــس. 
اليونـــان املاليـــة ومن ثم

أزمـــة إيطاليا املاليـــة. مطالبات 
متكررة ألملانيا بتغيير سياســـاتها املالية 

املتقشـــفة لتكون الرافعة املالية ألوروبا. رد 

يضرب اليمني
األملاني وحركة

البديل ألجل أملانيا 
”ما  تعلنها رسميًا

ج ي ب

حدث أمر رائع، 
بداية الطريق

خلروج إيطاليا 
من االحتاد 

األوروبي وهذا ما 
نريد“.

لن تكون النهاية. 
املرشح اليميني

األوفر حظا في فرنسا 
فرنسوا فيون أعلن

أنه سيجري العديد 
من االستفتاءات في

االنتخابات حال فوزه في
ذات  الرئاسية. إذن هي

الطريق، على اجلميع ولوجها
وإن كانت النهايات واضحة.

اجلميع يسير وراء اليمني 
بداية جديدة، من األميركيني 
الذين قرروا انتخاب رئيس
وصفوه بأنفسهم بأنه
أقرب للجنون من العقل،
وليس انتهاء باإلطاحة 
برئيس وزراء إيطاليا 

الدستورية الذي أودى به إلى االستقالة.



} دمشــق - يقول جيسون سيلفا على قناة 
ناشـــيونال جيوغرافيك ”تستطيع القصة أن 
تغمر املُتلّقي عندما حتدث تغييرًا يســـتطيع 
التعّرف عليه ومتابعته، وذلك كما في األفالم، 
عندما تتخذ وجهة نظر شخصية ما وتنسى 
نفسك، وكما بّينت صور الرنني املغناطيسي 
على أشـــخاص أثناء مشاهدتهم األفالم، فإّن 
السينما هي أقرب ما ميكن الوصول إليه من 
حالة احللم وأعيننا مفتوحة، حيث يتضاءل 
عمل القشـــرة اجلبهية من الدماغ املســـؤولة 
عن الوعي الذاتـــي، لتندمج في تلك التجربة 
املســـّماة السينما، وتنســـى جسدك، تنسى 
املســـرح وكرســـّيك اخلاص، وليتحرر العقل 
من اجلســـم ويدخل في حالة تشـــبه التنومي 

املغناطيسي“.

الوهم والواقع

 إذا كان ال بـــد من تعيـــني الواقع إلدراكه 
موضوعيا، وفهمه عقليا، فإن الســـؤال املهم 
هـــو؛ كيـــف ميكننا حتديـــده بدقـــة؟ وما هي 
احلدود الفاصلة بني الوهم والواقع؟ وما هو 
املزيـــف واحلقيقي منه؟ طاملـــا أن إدراكنا له 
محكوم مبستقبالتنا احلسية القابلة للخداع 

أكثر فأكثر.
حتديـــدا، فـــي ظل الثـــورة الرقميـــة، كما 
أن اإلدراك ذاتـــه محكـــوم بآلية عمـــل الدماغ 
البشـــرية، تلـــك اآلليـــة التـــي تـــرمم النقص 
احلاصل للصـــورة ثنائية األبعـــاد من خالل 
حتويلها إلى مجسمات ثالثية، وفق املخزون 
املعرفـــي فيه، فإن هذا الفهم يحيلنا إلى طرح 
األســـئلة الفلسفية، وكيف نرى العالم في ظل 
الثورة الرقمية؟ وبأي منظار نراه؟ وهل يبدو 
لنا كما كان قبلها؟ وهل تكفي أدواتنا احلسية 
إلدراك املتغير احلاصل؟ ولعل السؤال األبرز؛ 
هل بقينا نحن كما كّنا؟ وهل بقيت تصوراتنا 
عن الوجود وعن أنفســـنا كما كانت؟ وما هو 
تصورنـــا عن احليـــاة في املســـتقبل القادم؟ 
وتتعدى األســـئلة حدودها العامة لتنتقل إلى 
الذاتي احلميم بسؤالها املثير: هل بتنا أكثر 

سعادة، وأقل حزنا؟
بعد أن دخل العصر الرقمي إلى احلاجات 
األساســـية  والوظيفية لألفـــراد واملجتمعات 

على حد ســـواء، وطبع العالقات اإلنســـانية 
مبقتضياته الفاعلة بحكم كونها محمولة على 
وسائله الســـريعة واملجدية، بات من الواجب 

طرح كل تلك األسئلة من منظورها الفلسفي.
ميكن القول، إن ال شيء بقي على حاله أو 
مظهره الســـابق منذ دخل العالم الرقمي إلى 
صلب حياتنا، متغلغال في التفاصيل العملية 
واالستهالكية اليومية، كمظهر يستتبع تغيير 
السلوكيات املتبعة، وطرائق التفكير املعتادة، 
والنظر إلى الوجود الكلي مرورا بتصوراتنا 
عنه، نافذا إلى أعمـــق أحالمنا اجلديدة التي 
تتكشـــف تباعـــا إمكانية حتقيقها، وســـابرا 
أغوار نزواتنا اخلبيئـــة، وصوال إلى أفكارنا 
الكبـــرى عن الوجـــود والعدم، وعـــن التطور 
وظهور احلياة األولى، وعن حاجة اإلنســـان 
أبدا إلى املزيد. يقول ســـيلفا ”ستصبح ثورة 
تقدمي اخلدمات حســـب الطلب، عاملا واســـعا 
حيث ســـتزيد حتديثـــات البرامـــج احليوية 
واألدويـــة املخصصة والـــذكاء الصناعي من 

مستوى الرعاية الصحية والرفاهية“.
ال يطرح ســـيلفا امللقب بفيلسوف العصر 
الرقمي هذه األســـئلة، وغيرها، فحســـب. بل 
يحاول بناء تصـــورات أولية لها، في معرض 
اإلجابـــة عنها، ضمن عملية تشـــريح تفاعلي 
لتأثيـــر الثورة الرقمية علـــى الواقعني املادي 
واالجتماعـــي، وحتديـــد التخـــوم املتحركـــة 
بينهما على الدوام، لتشكيل ما اسماه بالواقع 
الهجـــني الذي يصعب فيه  الفصل بني ما هو 
داخلي وخارجي بالنســـبة إلينا، فبعد الثورة 
الرقمية لـــم تعد هناك فواصـــل واضحة بني 
الوعي واخلارج، وال بـــني الذات واملوضوع، 
أصبح الوعي واملـــكان مترابطني ومتداخلني 
بصورة تـــزداد تعقيـــدا يوما بعـــد يوم، هو 
واقع رقمي بإزاء واقع مادي معروف، مشبها 
العمليـــة باألوروبوس، واألوروبوس حســـب 
امليثيولوجيـــا اإلغريقية، هـــو الثعبان الذي 
يبتلع  نفســـه ابتـــداء من ذيلـــه معتقدا بأنه 

شيء آخر.

ألعاب العقل

ســـيلفا إذ يعيد صياغة املقولة الشـــهيرة 
”مـــا تأكله هـــو أنت، وأنـــت ما تـــأكل“ بقوله 
إن مـــا نصممـــه ”يعيـــد تصميمنـــا“، دافعا 
مقولة هيروقليطس ”ال ميكنك أن تســـبح في 
إلى بعدهـــا التفاعلي املعاصر،  النهر مرتني“ 
فكما أنتج اإلنســـان عصره الرقمي، ســـيعود 
العصر الرقمي إلى إنتاج اإلنســـان املعاصر، 
واملستقبلي، من جديد بطريقة مغايرة، حتدث 

مزيدا من التحوالت.
تقوم رؤية ســـيلفا للعالم املادي وللوجود 
كله، بوصفـــه متحركا وغير متعـــني بالثابت 
املـــادي منـــه، فما نـــراه في اللحظـــة الراهنة 
ليس ســـوى الصـــورة التي أمكننـــا التوصل 
إليهـــا حاليـــا، وكلمـــا توصلنا إلـــى صورة 
جديـــدة يتحتـــم علينـــا التفاعـــل معها وفق 
مقتضياتها اجلديدة، ومنه ينتقل إلى مفهوم 
الوراثـــة الالجينية باعتبار الوســـط احمليط 
عامال موازيا للشـــيفرة الوراثية أو اجلينات، 
وهي قابلة للنقل متامـــا مثلها مثل اجلينات 
الطبيعيـــة، وبإمكانها حتديد األمناط الفكرية 
والسلوكية لإلنســـان وطريقة تعامله ورؤيته 

للوجود األكبر وفق تراتيبها.
غير أن ســـيلفا في الوقت ذاته يركز على 
احلذر الشـــديد من التالعـــب بطرفي عملية 
اإلدراك، وهما املعلومات املتلقاة من اخلارج 

بوصفها قابلة 
للتحريف واخلداع 
عبر التكنولوجيا 
املعاصرة، وكذلك 
املعالج الرئيس 
الذي هو الدماغ 

ذاته، وذلك 
عبر سلسلته 
التلفزيونية 

الشهيرة ”ألعاب 
العقل“ التي يقدمها 
على قناة ناشيونال 

جيوغرافيك، كما 
ينصح باالنتقائية 
الواعية، وتصفية 
احملتوى الرقمي 

املناسب، ملا يسبب ذلك 
من متوضع للمتلقي حسب 
اختياره، ألن الوعي بحسب 

سيلفا هو ثمرة التفاعل 
املشترك بني العقل والشيء.
ولد سيلفا في كاراكاس 

بفنزويال في العام 
1982، وهو أشكنازي 

يهودي، ولكن وفقا 
لروايته فإن والديه 

كانا علمانيني، 
وكان منزلهما 

أشبه بأفالم وودي 
آلن املليئة بالسخرية 

والكوميديا.
حاز على شهادة 
الفلسفة والسينما 
من جامعة ميامي 

األميركية، وفي العام 
2011 أصبح زميال 

في واقع هجني، ليدرس 
التعايش بني اإلنسان واآللة.
سيلفا متحدث دائم في 

مؤمترات تيد الشهير، وهي 
اختصار لتكنولوجيا وترفيه 

وتصميم، وهي مجموعة غير ربحية 
هدفها تسليط الضوء على اجلديد 

واالستثنائي املبتكر ومحاولة تعميمه.
بدأ سيلفا األميركي اجلنسية الذي يلقب 
نفسه بـ“صانع أفالم، مفكر مستقبلي، مدمن 
على شعور الدهشة بشكل مستمر“، مسيرته 
العملية تتجسد ضمن برنامج تلفزيوني مع 
ماكس لوغافير في شبكة التلفزيون احلالي، 
وهـــو برنامـــج تلفزيونـــي يتحـــدث عن كل 
شـــيء في احلياة من اإلدمـــان والهجرة غير 
الشـــرعية إلى تزييف الهويات، واستمر في 

البرنامج من 2005 إلى 2011.

صندوق اإلدراك

 اشـــترك ســـيلفا بعد ســـنوات مع قناة 
تيســـت تيوب إلخراج  سلســـلته الشـــهيرة 
”شـــوتز أوف أو“ والتي يعتبرها جيســـون 
مبثابـــة املقهـــى اخلـــاص به، ويقـــول عنها 
”هي صندوقي الرقمي الصغير، أســـتعرض 
فيـــه جوانب مختلفة من احلالة اإلنســـانية، 
املســـتقبلّية، التقنيـــة، الوجوديـــة، احلـــب 
وأشـــياء أخـــرى، تســـتمر ملـــدة دقيقتني أو 
ثالث على شـــكل رشـــقات فكريـــة متواصلة 
ومترابطة، وتهدف لتحقيق املتعة والنشـــوة 

الفكرية عند املشـــاهد“، وقد القت السلســـلة 
جناحا كبيرا من خالل عدد متابعيها.

وليس لهـــذا املصطلح الذي اســـتخدمه 
ســـيلفا في عنوان برنامجـــه ترجمة حرفية. 
ولكـــن بحســـب كاتريـــن فوهز فإنـــه يعني 
التجربـــة اإلدراكية احلســـية التـــي حتتاج 
خرائـــط عقليـــة جديدة للتعامل مـــع اإلبهام 
احلاصل بســـببها، وهي كاحلـــوت األبيض 
العمالق بال أســـنان، ويطفو بكل انســـيابية 

على سطح املاء، لكنه ما زال مخيفا.
وتنـــدرج املواضيـــع التي يتحـــدث فيها 
ســـيلفا من ظهـــور احلياة إلـــى احلديث عن  
تطـــور الـــذكاء، ومفاعيـــل التطـــور التقني 

على لواقطنا 
احلسية، وضرورة 
التطور املشترك بني 
الذكاءين الصناعي 
والطبيعي، كتمهيد للنقطة 

املستقبلية القادمة.
سلســـلته  الحقـــا  أطلـــق   
وركز  العقل“،  ”ألعاب  الشـــهيرة 
فيها على اآلليـــة الداخلية التي 
يفهـــم فيهـــا دماغنـــا الوســـط 
احمليـــط، أو حتـــى اآلليـــة التي 
مبفاصل  اإلمساك  عليه  يستعصي 

الفهم في البعض منها.
ال ينسى سيلفا في خضم حديثة 
املتشـــعب عن القضايـــا الكبرى دور 
العميقة  والدوافع  اإلنسانية  العواطف 
وراء لهاثنـــا األبدي نحو االكتشـــاف، 
والذهاب إلى عوالم غير التي بوسعنا 
إدراكها حاليا، والســـعي احملموم وراء 
مزيد مـــن النهـــم املعرفـــي والترفيهي، 
واصفا اإلنسان وكأنه آلة مصممة لترغب 
في البحث عن املزيد من الرغبات، على الرغم 
مـــن حيازتهـــا آلفاق لم تكن حتلـــم فيها قط، 

ولكنه نهم ال ميكنه االكتفاء.
ومـــع امتالكنا لكل شـــيء حســـب 
سيلفا وفق معايير التقدم واملقارنة 
مـــع املاضـــي، فـــإن مشـــاعر 
متناقضة مـــن احلزن تغمر 
اإلنسان بسبب محدوديته، 
أو رمبـــا بســـبب املجهول 
القادم الـــذي لم ميتلكه بعد، 
والـــذي ميكـــن أن يبـــدو اآلن 
مبثابة اخليال أو السحر كما 
هو احلال معنا اليوم مقاربة 

حتى باملاضي القريب.

العجلة والعصر الرقمي

البرونـــز،  اكتشـــاف  كان  إذا 
ومن قبلـــه العجلة، والحقا البارود 
قد غّير مســـارات احليـــاة برمتها، 
وتشـــكل لـــكل عصـــر منهـــا مجموعـــة من 
املعاييـــر العقلية والفلســـفية بحكم التبدل 
الناشـــئ جراء هذا االكتشـــاف الثوري، فإن 
العصـــر الرقمي الذي  يجتـــاح كل جوانب 
حياتنا، من األفكار التي تتحول إلى بيانات 
ســـيالة، ومنقولة عبـــر األثير أو األســـالك 
لتفعل فعلهـــا، إلى االنفعـــاالت والعواطف 
والتبـــادل التجاري والعلمي، وزخم الصور 
الذي يتشـــابك عميقا في تشكيل وعينا عن 
ذاتنـــا، وعن الكـــون احلالي واملســـتقبلي، 
باإلضافـــة إلى شـــهوة الترفيـــه املتعاظم، 
كل هـــذا يتزاحم رقميا في فضاء أو شـــبكة 
متعددة الوظائف، وذلك ما اســـتدعى ظهور 
ســـيلفا ليكون فيلســـوف العصر الرقمي، و 
يـــرّوج عبر نزعة تفاؤليـــة، باعتبار التفاؤل 
أســـاس التنمية الذاتية، إلى اإلمساك بروح 
العصر الرقمي متسارع االنتشار، والتعامل 
احلركي معه، ومســـايرة حتوالته بوصفها 
جينـــا الوراثيـــا، ال ميكن االختبـــاء منه أو 
جتّنبـــه، وهو ما دفع البعض إلى تســـميته 

أيضا بالفيلسوف املستقبلي.
ولكنه، وللمفارقة، مـــع كل هذا االنفعال 
والشـــغف والرغبـــة في اإلمســـاك باحلياة 
احلالية واملستقبلية، يعتبر نفسه انطوائيا 

بشكل ما.

وجوه

مفكر يرصد اإلدراك البشري في واقع هجين

جيسون سيلفا

 فيلسوف العصر الرقمي

جيسون سيلفا يحاول بناء 

تصورات أولية  ضمن عملية 

تشريح تفاعلي لتأثير الثورة 

الرقمية على الواقعني املادي 

واالجتماعي، وتحديد التخوم 

املتحركة بينهما على الدوام، 

لتشكيل ما أسماه بالواقع 

الهجني الذي يصعب فيه 

الفصل بني ما هو داخلي وخارجي 

بالنسبة إلينا
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[ ســــيلفا في خضم حديثة املتشــــعب عن القضايا الكبرى ال يهمل دور العواطف اإلنســــانية والدوافع العميقة وراء لهاثنا األبدي نحو االكتشــــاف، والذهاب إلى عوالم غير التي بوســــعنا إدراكها حاليا، والســــعي احملموم وراء مزيد من النهم املعرفي 
والترفيهي، واصفا اإلنسان وكأنه آلة مصممة لترغب في البحث عن املزيد من الرغبات.

محمد صارم
بلة

اخلداع
وجيا
وكذلك 
يس 
دماغ 

ه

لعاب
ي يقدمها

شيونال 
كما ،
تقائية
صفية
رقمي

 يسبب ذلك 
للمتلقي حسب 
ن الوعي بحسب 

مرة التفاعل 
ني العقل والشيء.
لفا في كاراكاس

العام  ي
أشكنازي 

كن وفقا 
 والديه

ني، 
ما

م وودي 
بالسخرية

.
شهادة ى
سينما 
ميامي 
وفي العام

 زميال 
جني، ليدرس 

ني اإلنسان واآللة.
تحدث دائم في
يد الشهير، وهي
كنولوجيا وترفيه

هي مجموعة غير ربحية 
يط الضوء على اجلديد 

املبتكر ومحاولة تعميمه. ي
فا األميركي اجلنسية الذي يلقب 
انع أفالم، مفكر مستقبلي، مدمن 
الدهشة بشكل مستمر“، مسيرته 
جسد ضمن برنامج تلفزيوني مع 
فير في شبكة التلفزيون احلالي، 
مـــج تلفزيونـــي يتحـــدث عن كل 
حلياة من اإلدمـــان والهجرة غير 
لى تزييف الهويات، واستمر في 
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والذهاب إلى عو
إدراكها حاليا، و
مزيد مـــن النهـــم
واصفا اإلنسان وكأ
في البحث عن املزيد م
مـــن حيازتهـــا آلفاق ل
ولكنه نهم ال ميكنه اال
ومـــع امتالك
سيلفا وفق م
مـــع املا
متناق
اإلنس
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العجلة والع

كان إذا 
ومن قبلـــه ال
قد غّير مســـ
وتشـــكل لـــكل عصـــر
املعاييـــر العقلية وال
الناشـــئ جراء هذا اال
العصـــر الرقمي الذي
حياتنا، من األفكار ال
ســـيالة، ومنقولة عبـ
لتفعل فعلهـــا، إلى اال
والتبـــادل التجاري و
الذي يتشـــابك عميقا
ذاتنـــا، وعن الكـــون
باإلضافـــة إلى شـــه
قمي يتزاحم ذا ه كل
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عالم قضى أربعين عاما يبحث في مستقبل الخليج العربي

نايف عبيد

مجلس التعاون عمقنا االستراتيجي الوحيد في هذه اللحظة

} أبوظبــي - حـــني نســـعى للتعمـــق فـــي 
محاولة مّنا لفهم شـــؤون ”مجلس التعاون 
أبعادهـــا  فـــي  العربيـــة“  اخلليـــج  لـــدول 
املؤسســـاتية والقانونية والسياسية، جند 
العديـــد من الكتابـــات لباحثـــني خليجيني 
وعـــرب وأجانب، من أهمهم املفكر والباحث 
الســـوري األكادميـــي نايـــف علـــي عبيـــد. 
ذلك الرجـــل  الذي كّرس اجلـــزء  األكبر من 
عمـــره ـلمدة جتاوزت األربعـــة عقودـ باحثا 
في قضايـــا اخلليـــج، وعالقاتـــه اإلقليمية 

والدولية.
تعّد أبحاثه وكتبه مراجع لصّناع القرار 
أيضا،  وللّدارســـني  والباحثني  وللجامعات 
وهـــي عميقة وهامـــة وثرّية بـــال ريب، لكن 
حـــني تقترب منه، وتنصت إليه بعد أســـئلة 
تتطلب إجابات مصيرية وحاســـمة خليجيا 
وعربيـــا ودوليا تتجلى لـــك األبعاد األخرى 
لشخصيته، ذات الطابع التأسيسي لتجربته 
األولى في محاولة منه للمشاركة في صياغة 
رؤيـــة تنظيرية وتطبيقية للقضايا العربية، 
وكان لـــه ذلك من خالل جتربتـــه الثرّية في 
الكتابـــة بحثـــا ومتابعة ومشـــورة لكل ما 
يتعلـــق بدول اخلليج العربيـــة، وبعالقاتها 
اإلقليمية والدولية، منذ انطالقه من سوريا 
على خلفّية رفضه املبّكر للوضع السياســـي 
الذي قام فيها في سبعينات القرن املاضي، 
مـــرورا باجلزائر التـــي درس في جامعاتها 
ما بـــني عامي 1971 و1975، ويوغوســـالفيا 
التي حصل منها على الدكتوراه في العلوم 
السياسية-عالقات دولية من جامعة بلغراد.

الفضاء اإلماراتي

جتربة عبيد جلهة متابعته لقضايا دول 
اخلليـــج العربيـــة أخذت بعدهـــا التراكمي 
في اإلمـــارات العربية املتحدة، إْذ بدأت منذ 
العـــام 1976، حني ُعّني بوظيفـــة باحث أول 
فـــي ديوان املغفور له رئيس الدولة، في ذلك 
الوقـــت الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 
واســـتمر فـــي وظيفته تلك إلـــى غاية العام 
1995، أي ملدة 19 سنة، ثم انتقل بعدها ليعمل 
خبير شـــؤون سياســـية في إدارة البحوث 
والدراســـات بديـــوان ولي عهـــد أبوظبي، 
واآلن يعمل باحثا متفرغا في مركز ســـلطان 
بـــن زايد للثقافة واإلعالم، ويعتبر فاعال في 
التجربـــة البحثية اإلماراتيـــة واخلليجية، 
فعمره من عمر املنطقة وتفاعالتها في عمق 

الزمن احمللي واإلقليمي واإلنساني.
خـــالل هذه الفترة من الزمـــن أّلف عبيد 
العديد مـــن الكتـــب والدراســـات باللغتني 
العربية واإلنكليزية، منها ”مجلس التعاون 
لـــدول اخلليج العربيـــة: من التعـــاون إلى 
و“مجلس التعـــاون لدول اخلليج  التكامل“ 

العربيـــة“، و“العوملـــة والعـــرب“، و“القرية 
الكونيـــة: واقـــع أم خيـــال“، و“السياســـة 
اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة“، 
شـــط  علـــى  العراقي-اإليرانـــي  و“النـــزاع 

العرب“ وغيرها.
 كمـــا قـــام بإجـــراء عدد من الدراســـات 
التطبيقيـــة املتعلقـــة باســـتطالعات الرأي 
وحتليل املضمون حـــول جملة من القضايا 
املتعلقـــة بدولـــة اإلمـــارات خاصـــة، ودول 
مجلـــس التعاون لـــدول اخلليـــج العربية 
عامـــة، وقـــام بعدد من الترجمـــات ملقاالت 
متفرقة من الصحـــف واملجالت األجنبية، 
إضافـــة لهـــذا قـــّدم محاضـــرات عديدة 
في دول مجلـــس التعـــاون، وأخرى في 

كليتي األركان والضباط في اإلمارات، 
ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االســـتراتيجية، وجامعتـــي بكـــني 

وشنغهاي في الصني.

املصير والواقعية

كتاباتـــه  فـــي  عبيـــد  يؤكـــد 
ومحاضراتـــه على أن قيـــام مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي  فـــي 25 مايو 

1981 جاء اســـتجابة طبيعية لإلرادة 
الصادقـــة لقادة وحكومات وشـــعوب، 

وهي متثـــل منبعًا لرافد واحد يســـتمد 
مقوماتـــه األصليـــة مـــن العقيـــدة والدم 

واملصير الواحد، ويجمعـــه الهدف الواحد 
واملصلحـــة املشـــتركة، كمـــا يـــرى أن قيام 
مجلس التعاون اخلليجي انطلق من ُأُسس 
واقعية تـــدرك متـــام اإلدراك مكانة املنطقة 
االســـتراتيجية والتاريخيـــة، والدور الذي 
ينبغـــي أن تضطلع به دول مجلس التعاون 
لـــدول اخلليـــج العربية خلدمة االســـتقرار 
والســـالم العامليني وتعزيـــز روح التضامن 

والتنمية في الوطن العربي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يـــرى عبيـــد أن 
االقتصادي  والترابط  والتكامل  التنسيق 
بني الّدول األعضـــاء في مجلس التعاون 
يشـــكل محورًا أساسيًا من محاور العمل 
املشترك في إطار مجلس التعاون، بهدف 
حتقيق التكامل بني دوله، كما أن التجانس 

بني دول املجلس أســـهم في متكني مجلس 
ـــي مواقـــف موّحدة جتاه  التعـــاون من تبنَّ
القضايـــا السياســـية في املنطقـــة والعالم، 
األمر الـــذي أعطـــى مجلس التعـــاون قدرًا 
كبيـــرًا من املصداقية كمنظمـــة دولية فاعلة 

في هذه املنطقة احليوية للعالم بأسره.
وبالنســـبة إلى دور املواطن اخلليجي، 
يذهـــب عبيد إلى القـــول إن هنـــاك حرصًا 
من املجلـــس األعلى ملجلـــس التعاون لدول 
اخلليـــج العربية على تعزيـــز دور املواطن 
فـــي تفعيـــل مســـيرة املجلـــس، حيـــث أقرَّ 
املجلس األعلى إنشـــاء هيئة استشارية من 
مواطنـــي دول مجلس التعاون ذوي اخلبرة 
والكفـــاءة تتولى إبداء الـــرأي في ما يحيله 

املجلس األعلى إليها من أمور، مشـــيرًا إلى 
أن هذه الهيئة ومنذ إنشائها قامت بدراسة 
عدد من املوضوعات احليوية ذات الطبيعة 
االســـتراتيجية، وقدمت رؤيتها حول جميع 

مســـارات العمل املشـــترك ملجلس التعاون، 
ًمرّكزة على القضايا التي من شـــأنها تعزيز 
العمل اخلليجي وازدهار املواطن اخلليجي 

والتكامل بني دول املجلس.

يركـــز عبيد في أبحاثـــه على أن مجلس 
التعاون اخلليجي أســـهم عربيًا ودوليًا في 
تعميـــق عالقـــات دول مجلـــس التعاون مع 
هـــذه الـــدول والتجمعات الدوليـــة، وتأكيد 
حضورها في الســـاحة الدولية، مشيرًا في 
هذا الصـــدد إلى دور املجلس في مســـاندة 
ودعم دولة اإلمارات في حقها باستخدام كل 
الوسائل الســـلمية الستعادة سيادتها على 
جزرها الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى التي حتتلها إيران. إضافة إلى 
دور املجلـــس في إيقاف احلـــرب العراقية-
اإليرانية، ثم حترير الكويت والعمل بشـــكل 
جماعي لدعم القضايا العربية وعلى رأسها 
القضية الفلســـطينية، ودعم مسيرة السالم 
في الشـــرق األوســـط مع التمسك باحلقوق 

العربية واإلسالمية.
وفـــي محاضرة لـــه مبركز ســـلطان بن 
زايد للثقافة واإلعـــالم، في أكتوبر املاضي، 
قال نايـــف عبيد ”إن املجلـــس تبّنى وثيقة 
التطوير والتحديث في الوطن العربي، حيث 
أكـــدت أكثر من قمة على ضـــرورة أن يكون 
التطويـــر والتحديث نابعًا من دول املنطقة، 
وأن تراعـــى فيه خصوصّيـــات وظروف كل 
دولة من النواحي السياســـية واالقتصادية 
والثقافية والدينية، وأن التدرج 
في جْني ثمار 
هذا التطوير 
والتحديث من 
شأنه حتسني 
فرص االستقرار 
واألمن والرخاء 
في املنطقة“.

مستقبل الخليج العربي

بحكمة القادة ورغبة شـــعوب املنطقة، 
يضيف عبيد، فإن مســـيرة مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربيـــة ماضية في طريقها 
إلـــى األمام، غيـــر أنه يدعو إلـــى مزيد من 
العمـــل إلزالة بعض العقبات التي تعترض 
إمتـــام بعـــض االتفاقيـــات، لكنـــه يقـــول 
لـ“العـــرب“ إنه ”ال خيار لـــدول املجلس إال 
االســـتمرارية وحتقيق األهـــداف، ألن ذلك 
يتعلـــق بالوجـــود، وليس خيـــارا من باب 
الرفاهيـــة، وعلى قادة دول املجلس أن تعي 
مخاطر املرحلـــة، إذ مهما تكـــن اخلالفات 
فـــي بعض األحيـــان، فإن اخليـــار الوحيد 
هو جتاوزها، ألن املخاطر شـــاملة لكل دول 
املجلس مهما بدا أن هذه الدولة أو تلك في 

منأى عنها“.
غير أن تعمق عبيد، بحثا واستشـــارة 
وتعاونا مع مؤسســـات املجلـــس، يتطلب 
منـــه تقـــدمي املزيد مـــن اإلجابات ألســـئلة 
تطرح اليوم بقوة على الصعيد اخلليجي، 
منهـــا على ســـبيل املثال؛ ما هـــي البدائل 
املتاحـــة أمام دول املجلـــس حني تتناقض 
مصاحلهـــا القطرية مـــع مصالح املجلس، 
كما هي في احلرب الراهنة في اليمن التي 
تفادت ســـلطنة عمان املشاركة فيها؟ وماذا 
عن بعض اخلالفات التي تنشب بني احلني 
واآلخر حول احلـــدود؟ وكيف للمجلس أن 
يتصـــّرف مع دولة تؤيد جماعات اإلســـالم 
السياســـي في حني حتاربها أخرى؟ وماذا 
عـــن العالقـــات اإلقليمية التـــي تربط هذه 
الدولة أو تلك من دول املجلس، مع أنها قد 
ال تخدم املصلحة املشتركة لدول املجلس؟

 قد جند بعضا من اإلجابات عن األسئلة 
الســـابقة لدى عبيد، من ذلك دعوته للمزيد 
من الصمود حتى يستمر املجلس، كون أن 
القضايـــا املتفق عليها أكبـــر من املختلف 
حولهـــا، وألن هناك خطـــوات عملية تّتجه 
نحـــو حتقيـــق التكامل واالحتـــاد، وأيضا 
قناعته -من خالل دراســـته وأبحاثه- على 
أن املجلـــس كائـــن حي فـــي أيـــام الرخاء 
والشـــدة، وفي احلرب والسلم، وما احلرب 
في اليمن إال دليل عن ذلك، وصحة ما ذهب 
إليه عبيد أكدته كل القمم اخلليجية، ومنها 

القمة األخيرة في املنامة.
[ نايـــف عبيد يعرف بالعديد من الكتب والدراســـات التي صدرت له باللغتني العربية واإلنكليزيـــة، منها ”مجلس التعاون لدول اخلليج العربية: من 

التعاون إلى التكامل“ و“مجلس التعاون لدول اخلليج العربية“.

تجربته الثرية في الكتابة بحثا 

ومتابعة ومشورة لكل ما يتعلق 

بدول الخليج العربية، وبعالقاتها 

اإلقليمية والدولية، تعد العالم 

الذي استغرق فيه نايف عبيد 

منذ خروجه من سوريا على خلفية 

رفضه املبكر للوضع السياسي 

الذي قام فيها في سبعينات 

القرن املاضي، قبل أن يستقر 

في الخليج العربي

نايف عبيد يرى أن دول الخليج 

العربية ال خيار أمامها سوى 

االستمرار وتحقيق األهداف، 

{العرب} إن هذا الجانب  يقول لـ

يتعلق بالوجود، وليس خيارا 

من باب الرفاهية، وعلى قادة 

دول املجلس أن تعي مخاطر 

املرحلة

ربي يج ي

خالد عمر بن ققه
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العربيـــة“، و“العوملـــة والعـــرب“، و“القرية 
الكونيـــة: واقـــع أم خيـــال“، و“السياســـة 
اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة“، 
شـــط  علـــى  العراقي-اإليرانـــي  و“النـــزاع 

العرب“ وغيرها.
 كمـــا قـــام بإجـــراء عدد من الدراســـات 
التطبيقيـــة املتعلقـــة باســـتطالعات الرأي 
وحتليل املضمون حـــول جملة من القضايا 
املتعلقـــة بدولـــة اإلمـــارات خاصـــة، ودول 
مجلـــس التعاون لـــدول اخلليـــج العربية
عامـــة، وقـــام بعدد من الترجمـــات ملقاالت 
متفرقة من الصحـــف واملجالت األجنبية،
إضافـــة لهـــذا قـــّدم محاضـــرات عديدة 
في دول مجلـــس التعـــاون، وأخرى في 
كليتي األركان والضباط في اإلمارات،
ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االســـتراتيجية، وجامعتـــي بكـــني

وشنغهاي في الصني.

املصير والواقعية

كتاباتـــه فـــي  عبيـــد  يؤكـــد 
ومحاضراتـــه على أن قيـــام مجلس 
مايو  التعـــاون اخلليجـــي  فـــي 25

1981 جاء اســـتجابة طبيعية لإلرادة 
الصادقـــة لقادة وحكومات وشـــعوب،

وهي متثـــل منبعًا لرافد واحد يســـتمد 
وب و و وو

مقوماتـــه األصليـــة مـــن العقيـــدة والدم
واملصير الواحد، ويجمعـــه الهدف الواحد 
واملصلحـــة املشـــتركة، كمـــا يـــرى أن قيام 
مجلس التعاون اخلليجي انطلق من ُأُسس 
م ي ن رى ي ر نو

واقعية تـــدرك متـــام اإلدراك مكانة املنطقة 
االســـتراتيجية والتاريخيـــة، والدور الذي 
ينبغـــي أن تضطلع به دول مجلس التعاون 
لـــدول اخلليـــج العربية خلدمة االســـتقرار 
والســـالم العامليني وتعزيـــز روح التضامن 

والتنمية في الوطن العربي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يـــرى عبيـــد أن 
االقتصادي  والترابط  والتكامل  التنسيق 
بني الّدول األعضـــاء في مجلس التعاون 
يشـــكل محورًا أساسيًا من محاور العمل 
ون س ج ي ول يبني

املشترك في إطار مجلس التعاون، بهدف 
حتقيق التكامل بني دوله، كما أن التجانس 

بني دول املجلس أســـهم في متكني مجلس 
ـــي مواقـــف موّحدة جتاه التعـــاون من تبنَّ
س ج ني ي هم س ج ول نيبني ي هم س

القضايـــا السياســـية في املنطقـــة والعالم، 
األمر الـــذي أعطـــى مجلس التعـــاون قدرًا 
م و ي ي ي ي

كبيـــرًا من املصداقية كمنظمـــة دولية فاعلة 
ر ون س ج ى ي ر

في هذه املنطقة احليوية للعالم بأسره.
وبالنســـبة إلى دور املواطن اخلليجي، 
يذهـــب عبيد إلى القـــول إن هنـــاك حرصًا 
يجي ن و ور ى إ ب وب

من املجلـــس األعلى ملجلـــس التعاون لدول 
اخلليـــج العربية على تعزيـــز دور املواطن 
فـــي تفعيـــل مســـيرة املجلـــس، حيـــث أقرَّ 
املجلس األعلى إنشـــاء هيئة استشارية من 
مواطنـــي دول مجلس التعاون ذوي اخلبرة 
والكفـــاءة تتولى إبداء الـــرأي في ما يحيله 

املجلس األعلى إليها من أمور، مشـــيرًا إلى
أن هذه الهيئة ومنذ إنشائها قامت بدراسة
عدد من املوضوعات احليوية ذات الطبيعة
االســـتراتيجية، وقدمت رؤيتها حول جميع

مســـارات العمل املشـــترك ملجلس التعاون، 
ًمرّكزة على القضايا التي من شـــأنها تعزيز 
و ج ر ر

العمل اخلليجي وازدهار املواطن اخلليجي 
والتكامل بني دول املجلس.

يركـــز عبيد في أبحاثـــ
التعاون اخلليجي أســـهم ع

ب ي بي ز ير

تعميـــق عالقـــات دول مجل
هـــذه الـــدول والتجمعات ا
حضورها في الســـاحة الد

ج و ول

هذا الصـــدد إلى دور املجل
ودعم دولة اإلمارات في حق
الوسائل الســـلمية الستعا
جزرها الثالث طنب الكبرى
وأبو موسى التي حتتلها إ
دور املجلـــس في إيقاف احل
اإليرانية، ثم حترير الكويت
جماعي لدعم القضايا العر
القضية الفلســـطينية، ودع
في الشـــرق األوســـط مع ا

العربية واإلسالمية.
وفـــي محاضرة لـــه مب
زايد للثقافة واإلعـــالم، في
إن املجلـ
ي م

قال نايـــف عبيد ”
التطوير والتحديث في الوط
أكـــدت أكثر من قمة على ض
التطويـــر والتحديث نابعًا
ى ن ر

وأن تراعـــى فيه خصوصّي
دولة من النواحي السياسـ
والثقافية والد

مستقبل

بحكمة القادة ورغبة ش
يضيف عبيد، فإن مســـيرة
لدول اخلليج العربيـــة ما
إلـــى األمام، غيـــر أنه يدع
العمـــل إلزالة بعض العقبا
إمتـــام بعـــض االتفاقيـــا
خيار لـ ”ال لـ“العـــرب“ إنه
االســـتمرارية وحتقيق األ
يتعلـــق بالوجـــود، وليس
الرفاهيـــة، وعلى قادة دول
مخاطر املرحلـــة، إذ مهما
فـــي بعض األحيـــان، فإن
هو جتاوزها، ألن املخاطر
املجلس مهما بدا أن هذه ا

منأى عنها“.
غير أن تعمق عبيد، بح
وتعاونا مع مؤسســـات ا

ا 

لق 

تها 

م 

 

ة ف

نايف عبيد يرى أن د

العربية ال خيار أمامه

االستمرار وتحقيق

{العرب} إن يقول لـ

يتعلق بالوجود، ولي

من باب الرفاهية، وع

دول املجلس أن تع

املرحلة

ققه



} لنــدن - تبحـــث عـــن رضـــا بالطيب فال 
جتـــده. ولكن عليـــك أّال تبحث عنه في مكان 
بعينه. كائن يصلح للذكرى هو. كنا نســـّلي 
أنفســـنا برؤية شـــبحه وهو ينســـل قريبا 
منـــا، وبعيـــدا عنه، باحثا عـــن بقعة ضوء، 
شـــعر أنها ضربت بخفة عينيه ثم اختفت. 
الرسام التجريدي كان واقعيا في بحثه عن 

مرجعياته.

ال تزال لوحته مبتلة

قال يومها ”سأرســـم البحـــر، لكن ليس 
بأســـلوب تيرنر“ في إشارة منه إلى الرسام 
البريطانـــي الشـــهير الذي شـــغف برســـم 
البحر. حني عاد بعد ساعات كانت لوحته ال 

تزال مبتلة. أخبرنا أنه أثر املياه.
حدثنـــي ذات مرة عن أســـاليبه الثالثة. 
أســـلوب له شـــخصيا وثان من أجـــل الفن 
وثالث هـــو ما يعتاش منه، ذلك ألنه يوجهه 

للسائحني الغربيني.

كنت صغيرا يومهـــا. صغيرا في العمر 
وفي فهـــم احليـــاة مبقياس مـــا تعنيه من 
ضرورات عيش. لذلك شعرت باالستياء مما 
قاله بوضـــوح. وكنت ظاملا في حكمي عليه. 
فالرسام الطيب لم يخدعني. كان يكلم نفسه 

من خاللي.
التقيته عام 1992 في احملرس، وهي بلدة 
صغيرة على املتوسط، تنام قبل النوم برعاية 
ابنهـــا يوســـف الرقيق، حـــارس مهرجانها 
الفنـــي. كان صديقنا احملبوب األكبر ســـنًا. 
قاسم الســـاعدي ومحمد اجلالوس وأنا. لم 
نفهـــم كيف ميكـــن أن يكون لفنان أســـاليب 
ثالثـــة. لقد عطـــل بالطيب خيالنـــا ببداهة 
مشـــروعه. حني عدت إلى بغداد صرت أفكر 
فيـــه بطريقة مختلفة. تذكرت أن قصر قامته 
جعلـــه يبدو كما لو أنه يبحث عن شـــيء ما 
فـــي األرض ال يزال يشـــده بلمعانه. وصرت 
أفكر في األشياء التي تتحول من خالل يديه 
إلى مســـاحات جتريدية. أذهلني صدفه في 

التعريف بنفســـه. لم يكن في حاجة إلى أن 
يخفي شيئا. هو رجل من غير أقنعة.

بعد ســـنة من لقائنا املشدود مثل أوتار 
كمنجة توّفي بالطيب.

ولـــد رضـــا بالطيـــب عـــام 1939. درس 
اخلزف مبدرسة الفنون اجلميلة بتونس. ثم 
ذهب بعدهـــا إلى باريس لإلقامة في مدينة 

الفنون. أبرز محطات حياته وهي قليلة، 
أنـــه حصل عـــام 1968 علـــى اجلائزة 
األولـــى في مجـــال الفنـــون مبدينة 
تونس وأقـــام معرضني رئيســـيني؛ 
األول عام 1981 في قاعة ارتسام وهو 
معرضـــه الشـــخصي األول والثاني 
فـــي رواق الفنون باملنزه الســـادس 
بتونس وهـــي القاعة التي أنشـــأها 

وأدارها رضـــا العموري الذي أعادني 
إلـــى رضـــا بالطيب بعد ربـــع قرن من 

لقائنا الغرائبي.  
لعب العمـــوري معي لعبـــة ماكرة. لقد 
جعلني ألقي حتيتْي الصباح واملســـاء على 
صديقنا بالطيـــب تلقائيا. وهـــا أنذا أكتب 
مقالـــي عنه فـــي ما تظهر لوحتـــه في املرآة 
أمامـــي. ذلك ألن تلك اللوحة حتتل جزءا من 
اجلـــدار الذي يقع خلفي فـــي غرفتي بفندق 

صدر بعل باحلمامات.
كان العموري قـــد أقام أكثر من 
خمسة معارض شخصية لبالطيب، 

بعد أن كان الرسام قد شعر باخليبة 
من احليـــاة الفنية في بلده إثر عودته 

من باريس. أخرجه العموري من عزلته 
الفنية، غير أن عزلته الشـــخصية كانت 
أشـــبه بالقدر الذي لم يستطع اإلفالت 
منـــه. وكمـــا يبدو فـــإن بالطيـــب الذي 

تفرغ للرســـم، من غيـــر أن يعمل في أّي 
مجال آخر كان يضيق ذرعا باملقاييس 
االجتماعية التي تتحكم بســـوق الفن. 
لذلـــك جلأ إلـــى أن يصنع مقاييســـه 
الشـــخصية مبعزل عما كانت السوق 

تشهده من سباق محموم بني الفنانني، 
غلبت عليه روح مســـتميتة في مسايرة 
الرائـــج واملربح واملريح بالنســـبة إلى 

الذائقة الشعبية.
فن بالطيب يشبهه، من جهة متّنعه 

وعدم اســـتجابته لشروط الســـوق، بالرغم 
من أن الفنان نفســـه كان يعتـــرف أن جزءا 
مـــن وقته كان مخصصا للســـوق. كنت أراه 
ميشـــي وحيدا وهـــو يكلم نفســـه. هل كان 

يرسم بالطريقة نفسها؟

عالم لم يرسم بعد

يتنقـــل  بالطيـــب  كان  وخفـــة  برهافـــة 
بني الشـــكل والالشـــكل، بل وبـــني التجريد 
والتشخيص. رســـم بالطريقة التي تعجبه 
ولم يكـــن معنيا مبا يراه اآلخـــرون من فنه 
وفيه. كان يختبر أدواتـــه ومادته وتقنياته 
في كل مرة يرسم فيها في ظل شعور عميق 
باحلريـــة. كان يثق بحريته وهو الذي ترّبى 
على تعاليم مدرســـة باريس التي عثر على 
بقاياها موزعة بني قاعات، شـــهدت عروضا 
لنيكول دي ستايل، الرســـام الروسي الذي 

انتحر بجنسية فرنسية.

يذهب بالطيب إلـــى خالصه بخالصات 
مســـاحاته اللونية التي تبدو دائما كما لو 
أنها رسمت إلخفاء شـــيء ما. تكمن حقيقة 
ذلك الشيء في شعور املتلقي بالنشوة وهو 
يغادر عالم حواسه املباشرة، ليتبع الرسام 
في جتليات ما ال ُيـــرى من حقائق اجلمال. 
هذا رســـام يصبر كثيرا على ما ال يرســـمه 
ليقتنـــص فرصة الدخـــول إلى عالـــم يعده 
مثاليا للعيش. يســـتغني املتلقي وهو يرى 
رسوم بالطيب عن ذلك العالم الذي لم ُيرسم. 
ذلك ألن الرســـام كان قد ســـبقه إليه والتقط 

خالصته اجلمالية.
رضا بالطيب هو نفسه خالصة متأخرة 
لتجربة الرسم احلديث في تونس التي تعود 
إلى نهايات القرن التاسع عشر. صحيح أنه 
لم يلتفـــت إلى الوراء، مثلمـــا فعل آخرون، 
غير أنه تعلم من أسالفه أن يكون معاصرا. 
األمر الذي جعله يستجيب بتلقائية إللهامه. 

ولكن هل كان بالطيب رساما تونسيا إذا ما 
عدنا إلى قواعد الهوية الفنية التي كرستها 

جتارب أولئك األسالف؟

ال فكاهة وال فجائع

ال يشـــبه رضا بالطيب إال نفسه. إنه نتاج 
ذاتـــه واملؤثرات الفنية الفرنســـية التي ألقت 
بظاللها على جتربته. ال شيء من عّمار فرحات 
أو يحيى التركي وســـواهما من رواد الرســـم 
في تونـــس في عامله الذي لم يكن معقدا، حني 
النظر املباشـــر إليه. لم يرسم بالطيب احلياة 
اليوميـــة وال النـــاس العاديني وال األســـواق 
واملســـاجد واألعراس واأللعاب الشعبية. كان 
لديه ما يرســـمه خارج ذلك وهو ال يقل احتفاء 
باحليـــاة. خصوصية هذا الرســـام تكمن في 
أنه قرر أن يحتفي بالرســـم بالدرجة نفســـها 
التي يحتفـــي بها باحلياة. لم يكـــن يهّمه أن 

ينقـــل احلياة من خالل الرســـم بقـــدر ما كان 
يهمه أن يقود الرسم إلى احلياة. كانت حياته 
الغامضة مختبر جتاربه في الرسم. وهو رسم 
ليس صعبـــا إال إذا طلبنا منـــه أن يهبط إلى 

مستوى الفهم.
بحساســـية مرهفـــة انتـــزع بالطيـــب من 
احليـــاة حقها فـــي أن تكون القاعـــدة، لُيحّل 
محلها الرسم. هذا رسام رسم كل شيء، ال من 
أجل أن يصّوره بل لكي يستحضر قوته. قوة 
الشيء التي تكسبه القدرة على مقاومة الزمن. 
كمـــا األيقونات تقاوم رســـوم بالطيب الزمن، 
بفجائعه وفكاهاته. لقد نأى بالطيب برسومه 
عن االنفعاالت املباشـــرة، فـــكان املطلق هدفه. 
يعدنا بأنه ســـيكون هناك وعلينا أن نلحق به 
وقد أســـعدنا مبا وضعه أمام أعيننا من لقى 
بصرية. إنها لقى الرجل الوحيد الذي انتصر 
على وحدته بشعور عميق بالسعادة. أظن أن 

رضا بالطيب قد مات سعيدا عام 1993.
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الثقافي

} يفتتـــح كويلـــو كتابه فـــارس النور 
-وهو برأيي أفضل ما كتب بعد رواية 
الخيميائـــي- بحكاية تمهد للبحث عن 
النـــور في أعماق البشـــر والعمل على 
اقتناص الحقيقة من إيماننا بوجودها 
ويقيننا بقدرتنا على اكتشافها، ينسج 
علـــى فكـــرة الخيميائي ذاتهـــا حيث 
يكمـــن الكنز بين أيدينا وتحت أقدامنا 
ولكننـــا نمضـــي بعيدا للبحـــث عنه، 
الحقيقة كامنة فينا وبوسعنا التعرف 
إليهـــا إذا أصغينا إلى نـــداء الطبيعة 
وتآخينا مع الطيور واألمواج والبرق 
وتعّلمنا منها، تقـــول تلك الحكاية، إن 
صبّيا ظهرت لـــه امرأة جميلة، وكانت 
تضع خمارا على رأسها وترتدي ثيابا 
غريبة لم يـــَر مثلها من قبل، وســـألته 
المـــرأة: هـــل زرت ذلـــك المعبـــد فوق 
الجزيـــرة؟ امض إلى هنـــاك وأخبرني 

رأيك فيما ترى..
 أول اختبـــار للمخيلـــة والخلـــق 
اإلبداعي: أن تؤمن بما تتخيل وتصدق 

ما ينبئك به قلبك..
 يذهل الصبي ويمضي إلى شاطئ 
البحر حيث أشارت ويحدق باألفق فال 
يبصر إال زرقة الســـماء ممتزجة بزرقة 

المحيط، يعود خائبا وهو يتساءل:
 – أيعقـــل أن تكـــذب عليـــه المرأة 
الجميلـــة؟ هل يكذب الجمـــال؟ ال يعلم 
الفتـــى الصغيـــر أن الجمـــال يلهم وال 
يخدع، يشـــير وال يكشـــف، يـــدل على 
الطريـــق لكنه ال يضمـــن النهاية، فهي 
نتاج ســـعينا إليهـــا وال تنبثق إال من 

حلمنا بها.
تحّول بحثه عـــن المعبد إلى رغبة 
فـــي اكتشـــاف الكنوز، تغيـــرت حياته 
ومـــا عـــاد معنيـــا باللعب والدراســـة 
وكّلمـــا جلس على شـــاطئ البحر تعّلم 
شـــيئا جديدا، تعّلـــم كثيرا عـــن المد 
والجـــزر والنـــوارس وعويـــل الرياح 
وصوت األمواج، وأخبـــره الصيادون 
أن عليـــه نســـيان موضـــوع األجراس 
والعودة للعـــب مع أقرانه، أيخدعونه؟ 
أيصدقهم؟ قالوا له: الصيادون وحدهم 
بوســـعهم ســـماع األجراس، وفّكر هل 

عليه أن يصبح صيادا؟
ســـمع أصـــوات الحياة مـــن حوله 
الصبيان يلعبـــون ويضحكون وهدير 
البحر والريح تعصف، غمرته ســـعادة 
كائن مـــدرك لنعمة الحيـــاة، لقد عرف 
أشياء كثيرة مذ بدأ البحث عن المعبد، 
خّيـــل إليه أنه يســـمع أول جرس يرن، 
ثـــم توالى رنين األجـــراس حتى امتأل 
العالـــم بالرنين.. وعندمـــا كبر التقى 
المـــرأة نفســـها وأعطته دفتـــرا فارغا 

وقالت له ما معناه:
اكتـــب اآلن عـــن فارس النـــور لقد 

صرت تعرف ألنك لم تتراجع..
 يصف باولو كويلـــو كتابه فارس 
النور بأنه ”مالحظات في تقّبل الفشل 
واحتضان الحياة واالرتقاء للمصير“، 
ويقـــول كويلـــو إن فـــارس النـــور هو 
شخص ”قادر على فهم معجزة الحياة، 
والصـــراع حتـــى النهاية مـــن أجل ما 
يؤمن به وسماع األجراس التي يطلق 
المـــوج رنينها في ســـرير البحر، وكل 
منا بوســـعه أن يكـــون فارســـا للنور 
رغـــم أننا نقلل من أهميـــة قدراتنا وال 
نتصـــور أنفســـنا فرســـانا للنـــور أو 
جنـــدا للحقيقة، ألننا يـــا باولو كويلو 
مستنزفون، ألننا نملك حواس مسنونة 
ألننا  اليومية،  التفاصيل  اســـتهلكتها 
ننسى سقسقة العصفور ونداء الموج 
ولثغـــة الطفل ونهتم بنشـــرات أخبار 
الكوارث وأنباء القتل وفناء البشـــرية 

بحروبها.
يقـــرر كويلو إن لدى فـــارس النور 
كثيرًا من النعم ليعلن امتنانه للحياة، 
كمثـــل ذلـــك الصبي الـــذي توصل إلى 
ســـماع رنيـــن األجراس حيـــن أنصت 
ألصوات الطبيعة، فارس النور بحاجة 
للحـــب، كما هـــو بحاجـــة لصحبة فال 
يخضع لعزلته بل يســـّخرها وأن يعلم 
أن الغايـــات ال تبـــرر الوســـائل فليس 
هناك غايات بل وســـائل والحياة هي 
التي تحملنا مـــن مجهول إلى آخر كل 

يوم.

الجمال يلهم 

وال يخدع

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

الصحافيون ألسنتهم طويلة

} الصحافيـــون ألســـنتهم طويلـــة. ال تجـــد 
الصحافييـــن.  مـــن  ويشـــتكي  إال  سياســـيا 
هـــذا تاريخهم مـــع الصحافة منذ تأسيســـها 
بصيغتها الورقية. ربما يمكن القول مجازا إن 
الجيل األول من الصحافيين، وهم الشـــعراء، 

كانوا أيضا سليطي اللسان.
هـــذه ليســـت قلـــة أدب مـــن الصحافيين، 
بـــل ألن ثمـــة ما يتوفـــر بين أيديهـــم لنقل ما 
يقولونـــه أو يكتبونـــه. الصحافة وســـيطها 
الورق والطباعة والتوزيع واالنتشار: الميديا 
بلغة العصر الحديث. الصحافي يســـتطيع أن 
يقول الكثير وأن يصل بصوته أبعد كثيرا من 
دردشـــات المقاهي وحلقات ”القـــال والقيل“ 
التي ظلت ســـائدة إلى حين بـــروز الصحافة 

الورقية المطبوعة.

ســــالطة  زادت  االنتشــــار،  تحقــــق  كلمــــا 
لســــان الصحافيين وزادت جرأتهم. مصطلح 
”الســــلطة الرابعة“ نشــــأ على هذا األســــاس. 
بــــل إن ســــلطتهم أهم من الســــلطة التنفيذية 
والتشــــريعية والقضائية. هم غير مســــائلين 
تقريبــــا، إال مــــن ضمــــن معاييــــر يضعونها 

ألنفسهم.
الورق كان البداية، ثم جاء الراديو وبعده 
التلفزيــــون. والراديو والتلفزيــــون بدورهما 
تجــــاوزا الموانع الجغرافيــــة، أّوال عبر البث 
على الموجات القصيرة على الراديو، ثم عبر 
الفضائيات مع التلفزيون. الصحافي، بشكله 
الجديد كإعالمي، صار سالحا عابرا للقارات. 
وعوضــــت  اتســــاعا  األمــــر  زادت  اإلنترنــــت 
العثــــرات التــــي كان الــــورق يعانيها بشــــأن 

التوزيع، ماليا أو رقابيا.

في عالمنا العربي، اإلعالمي على الشاشة 
وفق التعبيـــر المصري. يصول  صار ”فتّوة“ 
ويجـــول ويقول. والسياســـيون، بـــل وحتى 
الدول، تخشى لسانه. والناس صارت تردد ما 

يقوله، بصدقه وتلفيقه.
هنا ولدت الشـــعبوية الجديـــدة. بدأت مع 
مجالـــس تعقـــد تلقائيـــا لمشـــاهدة ”الفتّوة“ 
وهو يطيـــح بالسياســـيين والمثقفين أرضا 
من على شاشات الفضائيات. كانت الحوارات 
الشـــعبوية تـــدور حول مـــا قيل فـــي الندوة 
الشـــبكات  لكـــن  المقابلـــة.  أو  التلفزيونيـــة 
االجتماعية ســـرعان ما حّررت تلك الحوارات 
من تحديدات اللقاء حول شاشة التلفزيون في 
بيت أو مقهى. اكتشـــف الجميع أن بوســـعهم 
أن يكونوا ســـليطي اللسان، ربما أكثر من أّي 

”شّبيح“ تلفزيوني معروف.
الشـــعبوية الجديـــدة تســـتمد قدرتها من 
المجموع. ال توجد ضرورة لخروج التظاهرات 
كمـــا كان يحـــدث أيـــام زمـــان. تســـتطيع أن 
تشـــن حملة واســـعة النطاق عبـــر التويتر أو 
الفيســـبوك. تســـتطيع أن تتهـــم أّي شـــخص 
بأّي شـــيء. يمكن أن تنشئ #هاشتاغ (أو وسم 
كما صار يعرف) وترميـــه على مجموعات هنا 
وهناك. خالل ساعات، يصبح حديث المجالس.
الشعبوي الجديد سليط اللسان بتكوينه. 
يعني لـــو كان ”متأدبا“، ما كان ســـيدخل في 
المعمعة التشـــهيرية التـــي كانت حصرا على 
الصحافيين. السياســـي كان خجوال في الرّد 
على الصحافـــي. يحاول أن ”يبعد عن الشـــر 
ويغّني له“. السياســـي يســـتطيع أن يرّد على 
صحافي مـــرة أو مرتين. ولكن هنـــاك الكثير 
من الصحافيين والكثير من المنابر اإلعالمية 
من صحافـــة وتلفزيـــون. صار يكتفـــي بالرد 
على كبائـــر االتهامات. أمـــا صغائرها فيبلع 
لســـانه أمامها ويســـكت. السياسي كان يبدو 
منكسرا أمام هجمات اإلعالم. الصحافي تعلم 
أن يتفرعن على السياســـي وأن يسومه سوء 

العذاب.
 الشعبوي الجديد تعّلم جيدا درس العالقة 

بين الصحافي والسياسي.
ما كان يفعله الصحافي بالسياسي وينجو 
معـــه بفعلتـــه، فـــي الغالـــب، صار الشـــعبوي 
يفعلـــه مـــع الصحافـــي. صـــار من النـــادر أن 
يكتـــب الصحافـــي مقـــاال دون أن يتوقع ردود 
فعـــل كثيرة. الشـــعبويون صـــاروا بالمرصاد 
لكل فكـــرة ال تعجبهم، خصوصا وأنهم تعلموا 
أن ال يعجبهـــم الكثير وأن االنتقاد أســـهل من 
المديح وأكثر اســـتقطابا لجموع الشعبويين. 
سحر االنتقاد انقلب على الصحافيين ووجدوا 
أنفسهم ضحايا الحرية في إبداء الرأي ورصد 
اإلخفاقات والفساد التي يفترض أنهم السلطة 

التي تحرس تلك الحرية.
هـــذا انقـــالب كبيـــر. فالصحافـــي اليوم 
محاسب أكثر من أّي وقت مضى. كان الحساب 

في الســــابق محدودا وعبر تهــــم القذف التي 
نــــادرا ما تصل إلى المحاكــــم. اليوم هو أمام 

محكمة قيم يومية.
مــــْن تعّلم من الشــــعبوي الفــــرد هذا الفن 
الجديد في االنتقاد والرد وســــالطة اللسان؟ 
إنه السياســــي. لقد اختار أن يكون شــــعبويا 
الستكشافه هذا الوسيط المرعب في مواجهة 
الصحافييــــن، بل ولــــكّل من يتقــــّول عليه أّي 

شيء.
أن  يمكــــن  عبــــرة  مــــن  هنــــاك  كان  إن 
نســــتخلصها من االنتخابات األميركية التي 
أوصلت دونالد ترامب إلى البيت األبيض هي 

أن السياسي الجديد هو سياسي شعبوي، ال 
يعيــــر أدنى التفاتة إلى قيــــم الرجولة أو إلى 
الكياســــة واللباقة في الكالم، ويمكن أن يقول 
أّي شيء وأن يقال عنه أّي شيء وسيرّد عليه 

بال تردد.
دارت الدائــــرة وعــــادت إلى حيــــث بدأت. 
السياســــي اليوم، بشــــعبويته المستكشــــفة 
حديثــــا، هــــو األقــــوى فــــي المعادلــــة ألّنه لم 
يعــــد أســــيرا، ال لمنظومة القيــــم التي كانت 
تحكــــم العملية السياســــية ككل، وال لألدوات 
اإلعالمية التقليديــــة التي ظلت لعقود طويلة 

محتكرة بأيدي القلة. إنه عصر جديد.

الدائرة دارت وعادت إلى 

حيث بدأت. السياسي اليوم، 

بشعبويته املستكشفة حديثا، 

هو األقوى في املعادلة ألنه لم 

يعد أسيرا، ال ملنظومة القيم 

التي كانت تحكم العملية 

السياسية ككل، وال لألدوات 

اإلعالمية التقليدية التي ظلت 

لعقود طويلة محتكرة بأيدي 

القلة. إنه عصر جديد

الشعبويون لهم بالمرصاد

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

مأساة النمرود ومآسي األجيال 

محمد حياوي
كاتب من العراق

} فـــي كل طالع يـــوم نصحو علـــى جديد من 
الكوارث تسبب به االحتالل األميركي للعراق. 
واليـــوم كما فـــي األمس نصحـــو مجددا على 
فداحـــة حجم التخريب والضـــرر الذي أصاب 
مدينة النمرود األثرية على أيدي مغول العصر 
الدواعش وهم الثمـــرة المرة بامتياز الحتالل 

العراق..
وبغـــض النظر عـــن المتســـبب الحقيقي 
في تلك الجريمة ســـواء بالفعل غير المباشـــر 
لالحتـــالل أو بفعـــل جهـــل وتخلف وفســـاد 
السياســـيين العراقيين الذين جـــاء بهم، فإن 
واجب إعـــادة تعمير تلـــك المعالم الحضارية 
مهمة إنسانية شـــاملة ال تقتصر على العراق 
وحـــده كبلد أنهكته الحروب واألزمات وأدخله 
سياســـيوه في أنفـــاق التخلـــف والظالم، بل 
تتعـــداه إلـــى العالم كله لما لتلـــك المعالم من 
أهميـــة قصـــوى كونها إحـــدى مكونات اإلرث 

اإلنساني برمته.
إّن الجـــدل القائـــم اآلن بشـــأن النظريات 
المتناقضـــة الخاّصـــة بعلميـــة ترميـــم اآلثار 
المتضررة، ســـواء بفعل اإلرهاب أو الكوارث 
الطبيعية أو عوادي الزمن، لهو جدل بيزنطي 
عقيم يريد من خالله خبراء اليونسكو التملص 
من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم 

في الحفاظ على الموروث اإلنساني. 
الحديثـــة  التقنيـــات  لتوفـــر  وبالنظـــر 
وإمكانيـــة التصوير ثالثـــي األبعاد، ولتوفر 
الماّدة الخـــام من فتات الحجر الموجود في 

المواقع األثرية التي تعرضت للتفجير، فإن 
احتمال إعادة ترميم مدينة النمرود أمر ممكن 
جـــدًا في حال توفـــر األمـــوال الالزمة لذلك، 
ناهيـــك عن أن األمر ال يقتصـــر على الموقع 
المذكور فقط، فأنا متأكد بأن العالم سُيصدم 
حالمـــا يتـــم طرد فلـــول داعش مـــن مناطق 
الموصل األخرى واكتشـــاف حجم التخريب 
الذي جرى لمواقع المدن اآلشـــورية األخرى 

وأســـوار 
مدينة نينوى 
التاريخيـــة 

وغيره  يونس  النبي  ومرقد 
مـــن المواقع التي كانت تشـــكل 

واحـــدة مـــن أبـــرز مفـــردات المعالـــم 
الحضارية في العالم، والتي ســـتحتاج هي 
األخرى لجهـــود خالقة مخلصـــة لترميمها 
وإعادتهـــا إلـــى مـــا كانـــت عليـــه مـــن ألق 
ة الرقّي  وفرادة تحكي لألجيـــال المقبلة ِقصَّ
والتحضـــر الذي كان قد وصل إليه إنســـان 

بالد الرافدين قبل آالف السنين.
إن اإلهمـــال الـــذي تتعـــرض إليـــه أغلب 
المواقع األثرية في العراق اليوم، بما في ذلك 
تلـــك المواقع البعيدة عـــن تخريب المنظمات 
اإلرهابيـــة لهـــو دليـــل قاطع على عـــدم أهلية 
المســـؤولين المحلييـــن عنهـــا، األمـــر الذي 
يتطلـــب تدخـــًال دوليـــًا جدّيـــا إلنقاذها وفق 
أســـس علمية ومنهجية وبمـــا يتيح مواصلة 
أعمـــال التنقيب المتوّقفـــة فيها منذ االحتالل 
ـــى يومنـــا هذا، بواســـطة فـــرق دولية من  حتَّ
المتخصصين وبإشراف مباشر من اليونسكو 
وإدارات المتاحـــف واآلثار العالمية المعروفة 
وتوفير المبالغ الالزمة لذلك. ومثل هذا الجهد 

المطلوب ســـيكون محاولة خجولة للتعويض 
عـــن أضرار االحتالل وما نتـــج عنه من تدمير 
للبنـــى الحضاريـــة والتاريخيـــة مـــن بين ما 
تم تدميـــره من بنـــى اقتصاديـــة واجتماعية 

وصناعية أخرى.

عتقـــد  أ و
جازمـــًا بـــأن الوقت قد 

حـــان لتعويض العـــراق عن تلك 
الجرائم وإن في البعد الحضاري، وإذا كان ما 
يعانيه البلد اليوم من كوارث أمنية ومجتمعية 
يدفع العراقيـــون وحدهم ثمنهـــا من حياتهم 
ومستقبلهم، فإن مثل تلك الكوارث الحضارية 
ســـيدفع ثمنها العالم كله من دون اســـتثناء، 
وما زلت أذكر دهشة هذا العالم عندما اكتشف 
عدد مـــن اآلثارييـــن العرقيين في تســـعينات 
القـــرن الماضي كنـــز النمرود الذهبـــي ودّقة 
صناعته والكّم الهائل من اإلبداع اليدوي الذي 
انطوى عليـــه متمثًال بتيجان الملكة وقالدتها 
وأقراطها التـــي دارت متاحف العالم وأبهرت 
الماليين كنموذج لما وصل إليه ســـكان وادي 

الرافديـــن من رقّي وتقّدم فـــي الفنون واآلداب 
وصناعـــة الجمال. كـــم من الوقت ســـيمضي 

ونحن نحصي خســـائرنا 
األجيـــال  وخســـائر 

المقبلة.

* لوحة: ضياء العزاوي
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ية التي تعرضت للتفجير، فإن
 ترميم مدينة النمرود أمر ممكن
 توفـــر األمـــوال الالزمة لذلك،
ن ر رو ي يم ر

ن األمر ال يقتصـــر على الموقع
 فأنا متأكد بأن العالم سُيصدم
طرد فلـــول داعش مـــن مناطق
رى واكتشـــاف حجم التخريب
واقع المدن اآلشـــورية األخرى

وغيره  يونس 
التي كانت تشـــكل 

أبـــرز مفـــردات المعالـــم 
ي العالم، والتي ســـتحتاج هي
ود خالقة مخلصـــة لترميمها
ـى مـــا كانـــت عليـــه مـــن ألق
ة الرقّي  لألجيـــال المقبلة ِقصَّ
ذي كان قد وصل إليه إنســـان

 قبل آالف السنين.
ل الـــذي تتعـــرض إليـــه أغلب
ة في العراق اليوم، بما في ذلك
لبعيدة عـــن تخريب المنظمات
ـو دليـــل قاطع على عـــدم أهلية
لمحلييـــن عنهـــا، األمـــر الذي
ًال دوليـــًا جدّيـــا إلنقاذها وفق
ي ر ه ن نيي يي

ومنهجية وبمـــا يتيح مواصلة
ب المتوّقفـــة فيها منذ االحتالل
و يح ي وب هجي يو

 هذا، بواســـطة فـــرق دولية من
يه و ب

وبإشراف مباشر من اليونسكو
حـــف واآلثار العالمية المعروفة
 الالزمة لذلك. ومثل هذا الجهد

المطلوب ســـيكون محاولة خجولة للتعويض 
عـــن أضرار االحتالل وما نتـــج عنه من تدمير 
للبنـــى الحضاريـــة والتاريخيـــة مـــن بين ما 
تم تدميـــره من بنـــى اقتصاديـــة واجتماعية 

وصناعية أخرى.

عتقـــد أ و
جازمـــًا بـــأن الوقت قد 

و

حـــان لتعويض العـــراق عن تلك 
الجرائم وإن في البعد الحضاري، وإذا كان ما 
يعانيه البلد اليوم من كوارث أمنية ومجتمعية 
يدفع العراقيـــون وحدهم ثمنهـــا من حياتهم 
ومستقبلهم، فإن مثل تلك الكوارث الحضارية 
ســـيدفع ثمنها العالم كله من دون اســـتثناء، 
وما زلت أذكر دهشة هذا العالم عندما اكتشف 
عدد مـــن اآلثارييـــن العرقيين في تســـعينات 
القـــرن الماضي كنـــز النمرود الذهبـــي ودّقة 
ي ي يي ر ريي

صناعته والكّم الهائل من اإلبداع اليدوي الذي 
انطوى عليـــه متمثًال بتيجان الملكة وقالدتها 
ي وي ي ع إلب ن ه م و

وأقراطها التـــي دارت متاحف العالم وأبهرت 
الماليين كنموذج لما وصل إليه ســـكان وادي 

فـــي الفنون واآلداب الرافديـــن من رقي وتقدم
وصناعـــة الجمال. كـــم من الوقت ســـيمضي

ونحن نحصي خســـائرنا 
األجيـــال  وخســـائر 

المقبلة.

رسحان
ي 

ط: سا
*تخطي
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الثقافي

}  ”الجديـــد“ التقـــت القمنـــي فـــي حديث عن 
آخر معاركه، التي لم يمنعه من خوضها يأســـه 
الشـــديد مـــن اإلصـــالح ورغبته فـــي االنعزال، 
متطرقيـــن معه إلى البعض مـــن مالمح الحياة 
االجتماعيـــة والدينيـــة الراهنـــة للوقوف على 
أوجـــه الِعلل التي جعلته يائًســـا مـــن إمكانية 

التغيير نحو األفضل في ذلك الواقع الراهن.

] الجديد: في كتابك ”األسطورة والتراث“ كانت 
ــــــوراة واإلنجيل،  لك قــــــراءات جريئة فيما يخص الت
كشفت من خاللها عن العالقة بين الدين واألسطورة، 
لكنك عــــــدت مؤخًرا إلثارة الجــــــدل من خالل مقالك 
والذي فسرت فيه  عن ”األزمنة األخيرة إلســــــرائيل“ 
اإلصحاح  التاسع عشر من سفر إشعياء في العهد 
القديم بأن أنبياء العهــــــد القديم تمنوا خراب مصر 
وإذاللها.. ما الذي جعلك تثير هذه المســــــألة حديًثا؟ 

وما تفسيرك لذلك الهجوم الضاري عليك؟

[ ســـيد القمنـــي: فــــي الفتــــرة األخيــــرة، 
وجدت عدًدا كبيًرا من المســــيحيين في مصر 
ينشــــرون على صفحاتهم في مواقع التواصل 
االجتماعــــي نبــــوءات للمدعــــو زوًرا وبهتاًنا 
بالنبي إشــــعياء، ليقولوا إن نبوءاته تتحقق 
اآلن. عندمــــا أجد في الظــــروف الصعبة التي 
تمّر بها بلدي أناًســــا شــــامتين ينشرون هذا 
الســــفر الــــذي يتنّبأ بخراب مصــــر من جميع 
الجوانــــب وجفــــاف النيل وقتــــل المصريين 
بعضهــــم بعضــــا، والقول إن مصــــر إلى دمار 
حتــــى ال يعود رئيــــس لها، وفي ذلــــك الوقت 
ســــتعود مصــــر للــــرب الحقيقــــي يهــــوه. من 
ينشــــر هذا الكالم ال يجب أن يقول إن اإلسالم 
فقط فيه إرهاب وهو متمســــك بســــفر إشعياء 
والتــــوراة وهما أصــــل اإلرهاب. مــــن يعتمد 
إشــــعياء والتوراة يكون أســــوأ مّما جاء في 
تاريخ اإلســــالم من حروب فاتكــــة، وما دامت 
هــــذه مرجعيته ال يجــــب أن يغضب حين يتم 
إخضاعه لحكم إسالمي يفرض عليه الجزية.

عندمــــا اعترضــــت فــــي مقالي على نشــــر 
مثل هذا الكالم، قامت ضّدي كتائب الســــلفية 
المســــيحية أو الصليبيــــة بمعنى أصح، وهم 
الذيــــن ُيقّدمــــون الدين على الوطــــن، وهذا ال 
يختلف عما فعله جماعة اإلخوان والســــلفية 
الجهادية الذين لم يرتقوا من مرتبة اإلنســــان 

الســــائر على قدميــــن الذي ال يســــتخدم عقله 
سوى في الشــــؤون اليومية. العبيد إذا أمطر 
عليهــــم ســــيد القمني ســــيل الحريــــة فتحوا 
المظــــالت؛ هــــؤالء عبيــــد الكهنــــة، المســــيح 

الحقيقي مواطن مصري قبل كل شيء.
عندمــــا كنت أنقــــد التراث اإلســــالمي كان 
المســــيحيون يصّفق لي، ولكن عندما اقتربت 
مــــن تراثهــــم المســــيحي شــــّنوا هجماتهــــم 
الضارية ضــــدي، مع هذا، أنا لــــم أقترب بعد 
من نقد األناجيل، وقد حذرهم تالميذي من أن 
أقترب من تلك المنطقــــة. من يضع الدين قبل 
الوطــــن هو ذمّي وليس أكثر من ذلك، ويحتاج 
لمن يتكلم معه اللغة اإلسالمية؛ اركع يا ذليل 
لســــيدك المسلم وســــأطبق عليك الشريعة ما 

دمت طالًبا لمصر خراب إشعياء.
هؤالء المسيحيون كنت أدافع عنهم وقتما 
كانــــوا كاألنعــــام ال يفهمــــون، وعندمــــا كانت 
الكنيسة مصابة بخرس لساني وشلل رباعي 
كنت أطالب بحقوقهم، ليس ألنهم أقباط ولكن 
ألنهــــم مواطنون مصريون فــــي المقام األول. 
نتيجة لذلك اعتبروني تنّصرت بل أقّروا بذلك، 
لكنني أوضحت لهم أنني ال أستطيع أن أكون 

نصرانًيا.

انهيار أخالقي

] الجديد: تقول إن لديك العديد من االنتقادات 
ــــــل، وأنك ال تســــــتطيع أن تكــــــون نصرانًيا..  لألناجي

لماذا؟

أكـــون  أن  أســـتطيع  ال  القمنــــي:  ســــيد   ]
نصرانًيا ألسباب عدة؛ في المسيحية يصومون 
كثيـــًرا وأنـــا مؤمن بـــأن الفرد ال يســـتطيع أن 
ُينِتج شـــيًئا وهو صائم، بالنســـبة إلّي رمضان 
شهر البهجة والســـرور؛ أستيقظ قبيل المغرب 
بنصف ســـاعة ثم أتناول اإلفطار وأقضي الليل 
في مشـــاهدة النســـاء الجميالت في التلفزيون، 

فأنا رجل عجوز ُأحّب أن ُأمّتع نظري.
 من جهـــة أخرى، ال يوجد مســـيحي واحد 
بوسعه تطبيق كالم المسيح وبالتالي لو اتبعت 
هذا الدين سأكون منافًقا. المسيحيون اخترعوا 
أســـطورة تقول إن رجال ُيدعى ســـمعان الخراز 
قام بنقل جبـــل المقطم ويحتفلـــون به كل عام، 
وهي إحـــدى الخرافات التي إن قالها شـــخص 
يجب أن ُيـــودع مستشـــفى األمـــراض العقلية 
فوًرا. وفـــي إنجيليهم ”لو كان لكـــم إيمان مثل 
حبـــة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من 

هنا إلى هناك فينتقل“. الشعب المصري يعيش 
الخرافـــة بكاملهـــا. أوّد أن ُأعلن أنني مســـتعد 
أن أتعّمد غًدا لو اســـتطاع واحـــد من أصحاب 
المعجزات في المسيحية أن يشفيني من جميع 
األمراض المســـتعصية التي ابتالني الله بها، 

وإال فليخرسوا ويتوقفوا عن نشر الجهالة.
المســـيحية كدين ليس لديَّ اعتراض عليها 
وال تســـبب لي أّي مشـــكلة، هي ديانة ســـالمية 
شـــأنها شـــأن البوذية وغيرها. المشكلة عندي 
عندمـــا تتحول إلى الصليبيـــة ممثلة في هؤالء 
المنتمين إلى إشعياء. لقد شرحت للبشرية سّلم 
القيـــم الذي يمكن أن نصعد من خالله. وقلت إن 
الدرجة األولى التي ُتمِثل الرباط المتين في هذا 
الســـّلم هي الوطـــن، وال يجوز أن تكـــون الدين 
بأّي حال من األحـــوال لتعدد مذاهبه وطوائفه. 
يليها العلم في الدرجـــة الثانية، ثم يأتي الدين 
والمذاهـــب فـــي آخـــر الســـّلم لتمزقـــه ويمكن 
التغلب على ذلك وقتها. الشـــارع اآلن (إسالمي 
ومســـيحي) وصل إلى أقصى درجة من االنهيار 
األخالقـــي. الربـــاط ألّي مجتمع الوطـــن. وفي 
الوقت الراهن، غابت قيم الوطن عند المواطنين 
وعند الحكام، وأخص بالذكر، الحكام الحاليين، 

ومن ثم غابت قيمة العلم.

االحتالل المتحضر

ــــــد: هاجمت الفتوحات اإلســــــالمية في  ] الجدي
عهــــــد عمرو بن العاص فــــــي أكثر من حديث لك.. ما 

السبب؟

[ ســــيد القمنــــي: تمنيـــت لـــو أن عمرو بن 
العـــاص لم يدخـــل إلى مصر؛ أعتقـــد أن تاريخ 
المنطقة كلها كان ســـيتغير تماًما آنذاك، فمصر 
عندمـــا كانـــت ُتحتـــل كان ذلك يتم علـــى أيدي 
متحضريـــن، فالمتحضر األقـــوى ُيقّدر حضارة 
المتحضر األضعف أمامه فيضيف له وال يمحو 
حضارته. عندما دخل اإلسكندر مصر أبقى على 
جيشـــه خارجها وكانت مصر فـــي حالة انهيار 
تامـــة لكنها كانـــت بلد الحضـــارة، فنزل بقارب 
وطلب أن يحج آلمون، هـــذا المثقف الذي عّلمه 
أرســـطو لم يقل إما زيوس أو الجزية أو القتل. 
الروم أيًضـــا أضافوا لمصر وأكملـــوا المكتبة 
بعدمـــا تـــم حرقها، أما عمرو بـــن العاص وقف 
على الحدود وطلب ثالثة أشـــياء إما اإلســـالم 
أو الجزيـــة أو القتـــل، وقتها لم يكـــن القرآن قد 
ُجِمع بعـــد، كما أن حفظة القرآن منعهم عمر بن 
الخطاب من الخروج للغزو، والنصائح الجميلة 
للقوات الغازية بأّال تقتل قعيًدا أو كبير الســـن 
أو عجوًزا، قتلتها االســـتثناءات ”إال من شـــارك 
ولو بالمال أو األدوات أو الطعام أو التحريض 
ضد الغزاة العرب“، ومن ثم كان يتم قتل كل من 
يحـــاول الدفـــاع عن أهله أو بيتـــه حتى لو كان 

قعيًدا.

فيديو بروكسل

] الجديد: في محاضرتك األخيرة ببروكســــــل، 
والتي كانت ســــــبًبا في تحريك دعوى قضائية ضدك 
ــــــداول فيديو للمحاضرة  بتهمــــــة ازدراء األديان، تم ت
ــــــى العالم هو  ــــــأن الخطــــــر الحقيقي عل تقــــــول فيه ب
اإلســــــالم ويجب التحرك للتخلص منه، وأن األديان 
كلها حلت مشــــــكلتها مع الحداثة عدا اإلسالم.. ما 

حقيقة هذه األقوال؟ وما تفسيرك لها؟

[ ســــيد القمنــــي: يرد بغضب: لـــم أقل هذا 
وأرفـــض هذا الســـؤال ألنه معتمـــد على فيديو 
وتداولـــه  الخســـيس  العـــدّو  نشـــره  مقتطـــع 

الكثيرون على المواقع اإللكترونية. من يســـمع 
المحاضرة األصلية سيعرف أنني قلت ”اإلسالم 
المعمول بـــه حالًيا والمتـــداول بين الناس في 
العالم اإلســـالمي أشّد خطًرا على العالم ويجب 
التخلـــص منه“، ولم يكن الحديث بهذا الشـــكل 

المقتطع الذي هدف إلى التشويه المتعمد.
فـــي المحاضـــرة: الغـــرب لديه مشـــكلة في 
التعاطـــي مع اإلســـالم، أقول لكـــم: زيدوا حقن 
اإلسالموفوبيا في العالم وعّرفوا العالم أنه في 
خطر ســـاحق، أّي مســـلم يعتقد أن دينه صالح 
ألّي زمان ومكان فهو إرهابي بالضرورة، عندما 
يتبع أدنـــى ما فيه ينفذه كالـــزّي واللحية، هذا 
رجـــل إرهابـــي. كل األديان حّلت مشـــكلتها مع 
الحداثـــة إال اإلســـالم ألنه يرفـــض التخلي عن 
فكرة الصالحية لكل زمان ومكان، المشـــكلة أنك 
تواجه مجتمًعا بكامله، حكومات تريد المجتمع 
هكذا وتريد أن تقتلك أو تحبسك، عندما عجزت 
األديان عن حماية البشرية وظهر منهج التفكير 
العلمي تمّكـــن العلم من إيقـــاف الكوارث التي 
كانـــت تصيـــب البشـــرية رغم وجـــود األرباب، 

ووجد أن المشاكل لن تحّل سوى بالعلم.

مراجعات فكرية

ــــــى مدار أكثر مــــــن أربعين عاًما  ــــــد: عل ] الجدي
قدمــــــت الكثير من الجهود البحثية والفكرية. هل ثمة 
مراجعــــــات فكرية عّدلت فيها مــــــن أفكار تبّنيتها في 

وقت سابق؟

[ ســــيد القمني: المراجعات الفكرية ســـمة 
رئيســـية ألّي باحـــث حقيقـــي، فالثبـــات علـــى 
المبـــدأ ضد مفهـــوم البحث. قد أتبنـــى فكًرا ما 
وأجد براهين أخرى فيمـــا بعد فأنتقل إلى فكر 
آخـــر أكثر صحة. مثًال.. كتـــاب ”النبي إبراهيم 
والتاريـــخ المجهول“ واحد من عثراتي الكبرى، 
كنـــت آنـــذاك باحًثا مبتدًئـــا يملؤنـــي الغرور، 
تحدثـــت فيه عن هجرة مصرية في نهاية الدولة 
القديمـــة وســـقوطها وتفتـــت مصر وانتشـــار 
االستقالالت المحلية، وعثرت في البحرين على 
(أبو هـــول مصري وحية مصريـــة من الذهب)، 
واعتبرتهمـــا مـــن الدالئـــل على هـــذه الهجرة 
والحضـــور، كان هذا نوًعا مـــن الفانتازيا. هذا 
الكتاب الذي أبهر الكثيرين أعتبره كتاًبا شديد 
التواضع، ولـــم أعد طباعته لهـــذا الخطأ الذي 
اكتشـــفته أثناء عملي في كتاب ”النبي موســـى 

وآخر أيام تّل العمارنة“.
أيًضـــا، هناك فصـــل في كتاب ”األســـطورة 
أخطأت فيـــه؛ ففي باب ”األســـاطير  والتـــراث“ 
التوراتية“ قلت إنهم سرقوا من  التراث البابلي 
والفرعوني، األدلة التي قدمتها ســـليمة، لكنني 
فـــي ذلـــك الوقت كنـــت عروبًيا ناصرًيا بشـــكل 
متزّمـــت فكنت أكـــره اليهـــود باعتبارهم خونة 
التاريـــخ وغيـــره، وكتبـــت بهـــذه العقلية أنهم 
ســـرقوا لكن الحقيقة أنها لم تكن سرقة، كان من 
الطبيعي في ذلك الوقت أن تتالقح األفكار. مثل 
هذه األخطاء اكتشفتها بنفسي ولم ينّبهني أحد 
لها، لكن ما أســـمعه من ردود أفعال ليس سوى 

هراء ال قيمة له.

كتابي القادم: إلحادولوجي

ــــــد: وهل من اشــــــتغاالت فكرية جديدة  ] الجدي
تكتب عنها في الوقت الراهن؟

[ ســــيد القمنــــي: كنت أعمـــل على موضوع 
لكنني متوقـــف عنه منذ فتـــرة، وصلت للفصل 
الثالث عشـــر من كتاب عنوانه ”إلحادولوجي- 

تأمـــالت ثانيـــة فـــي الفلســـفة األولـــى“، أقّدم 
فيه تأمـــالت فـــي الفلســـفة األولـــى، الوجود، 
متجـــاوًزا لديكارت، الذي لم يأت بعده شـــخص 
يقـــدم تأمالت في الوجود. أهم شـــيء درســـناه 
لديكارت كتابـــه ”تأمالت في الفلســـفة األولى“ 
وهو ُمكّون من عشـــرة فصول بعشـــرة تأّمالت. 
في هذا الكتاب ”إلحادولوجي“ ال توجد مصادر 
أو مراجع، هناك عقل وفلســـفة بحتة ومخاطبة 
للعقـــل المرتب، ولن يفهم الكتاب ســـوى هؤالء 
الذيـــن يمتلكون منهًجا ويعرفون الفلســـفة. في 
هـــذا الكتاب ُأزّين اســـمي في التاريـــخ بعد أن 

قدمته بشكل جيد طوال السنوات الماضية.

حال األزهر

ــــــد: قدت مؤخًرا دعــــــوة إلدراج األزهر  ] الجدي
ضمن المؤسســــــات اإلرهابية. ما سبب ذلك الهجوم 
القوّي على األزهر وشــــــيوخه رغــــــم الصورة العربية 
السائدة عنه بأنه مؤسسة الفكر الوسطي والمعتدل 

في اإلسالم؟

[ سيد القمني: مؤسسة األزهر أشاعت عن 
نفسها تبنيها للفكر الوسطي، والناس خاضعة 

سيد القمني: ال بد من تحطيم أوثان العقل الغيبي
تمنيت لو أن عمرو بن العاص لم يدخل مصر

نحن العرب نعيش في األساطير وال عالقة لنا بالواقع
نحتاج إلى أتاتورك مصري

حوار

سيد القمني: لم أقدم إنجازا إال وتفوقت فيه على نفسي

ــــــس اخلاصة باحلــــــوار، عادة ال تخص وال تهم ســــــوى احملاِور،  الكوالي
ــــــع عليها؛ ألنها قد  ــــــة يصبح من حق القارئ أن يّطل ــــــه في أحيان قليل إال أن
حتمل بعًدا إضافًيا للشــــــخص احملاَور ســــــواء في فكره أو شــــــخصيته، أو 
رمبا ألهميتها في تفســــــير النهج الذي سار عليه احلوار الذي سيّطلع عليه 

القارئ.
قبل عدة أشهر، كانت االتصاالت األولى مع املفكر املصري سيد القمني 
إلجــــــراء حوار ُمطّول، فــــــي البداية كان هناك نوع مــــــن الترحيب واملوافقة. 
أياٌم مضت قبل حتديد موعد احلوار ليواَجه القمني بســــــيل من االتصاالت 
كت دعوى قضائية ضــــــده بتهمة ازدراء األديان، على  ــــــة بعدما ُحرِّ اإلعالمي
ــــــة محاضرة له نظمتها منظمة بلجيكية تدعى ”آدهوك“، ليتعطل احلوار  خلفي

املُرتقب بعد انشغاالت جديدة للقمني متعلقة بالقضية املرفوعة ضده.
بعد ما يقرب من شهر، عاودنا االتصال به وحددنا موعًدا، إال أنه اعتذر 
ــــــا باتصاالت أخرى فيها قدر  عنه في اليوم التالي، وبعد عدة أســــــابيع قمن
ــــــي، ويرفض احلديث أكثر من مرة،  كبير من اإلحلاح ال يســــــتجيب له القمن

وحتت ضغط اإلحلاح، وافق القمني على إجراء املقابلة، على مضض.
في منطقة نائية شــــــرق القاهرة، يعيش القمني منذ سنوات طويلة، هرًبا 
ــــــي ال يكّف عن بّثها،  ــــــدات اليومية بالقتل على خلفية األفكار الت مــــــن التهدي
وبعدمــــــا جابه الكثير من املتاعب واملزيد مــــــن الهجوم، قرر أن تكون حياته 
بعيدة عــــــن الصخب، هو ضجٌر من أّي صخب إعالمي ورافض ألّي جدال 
حول ما يطرح من أفكار.. حالة من اليأس يعيش فيها القمني وبها أراد أن 

ُينِهي حوارنا قبل أن يبدأ.

اســــــتغرق الوصول إلى منزل القمني في منطقة العاشر من رمضان ما 
يقرب من ثالث ساعات. املنزل القابع في تلك املنطقة النائية حتدوه األقفال 
ــــــواب.. أقفــــــال خارجية وداخلية ومنزل يقبع فــــــي عزلة كصاحبه، بعد  واألب
ــــــني -باملفاتيح التي  ــــــاز القفــــــل األول فتحت القفل الثاني وأغلقت االثن اجتي

ألقاها إليَّ من شرفته- ثم صعدت للمقابلة التي طال انتظارها.
أهديته نســــــخة من املجلة. اّطلع بسرعة على عناوين الغالف ثم سألني 
بســــــخرية ”هل قرأِت هــــــذا الكالم؟“، أجبت ”طبًعا“. إذن ملاذا تلبســــــني هذا 
ــــــِت غير قادرة على  احلجــــــاب؟ لو عرفت أنِك جحمبة مــــــا كنت قابلتك، إن كن

التحّرر من شيء ال ميّت للدين بصلة فكيف بغير املثقفات؟
حاولت أن أجتنب اجلدل قدر اإلمكان حفاًظا على فرص إمتام احلوار. 
قلت ”على أّي حال أمتنى أال يكون ذلك احلجاب حائًال بيننا في احلديث“.. 
ــــــي حديثه مقتضًبا ملقابلة  ــــــدأ احلــــــوار. وعلى عكس ما توقعت من أن يأت وب
ــــــه ينفعل في إجابته لكّل ســــــؤال أوّجهه له، إال  جــــــاءت على مضض، وجدت
أنه بعد عدد من األســــــئلة اعتذر عن اســــــتكمال احلوار ألنه ُأرهق بشــــــدة 
ــــــر قادر على احلديث مجدًدا. قال لي ”املشــــــكلة أنني أحتدث بكل خلية  وغي
في جســــــمي، أنا حزين حًقا على احلال الذي وصلنا إليه“. قبل أن أغادره 

انتابته حالة من الغثيان إثر العصبية الشديدة في حديثه.
بعد أكثر من ســــــاعة ونصف من احلديث املتواصل، أخذ القمني نسخة 
من التســــــجيل الصوتي للحديث، واشــــــترط أال يحدث سجال حول حديثه 
قائًال ”من يناقشــــــني ال بد أن يكون على قــــــدري، أنا املعلم األكبر وال أقبل 

مثل تلك املناقشات“.

ســــــيد محمود القمني هو ذاك املفكر الذي امتدت رحلته البحثية ملا يقرب 
من خمســــــني عاًما، بدأها فــــــي العام 1967 عقب تهــــــاوي األحالم الناصرية 
القومية إثر النكسة، تلك الفترة التي شهدت صحوة فكرية وأدبية وفنية كانت 
وليدة الصدمة غير املتوقعة، ليكون مشروع سيد القمني الفكري انطالًقا من 

تلك اللحظة الكاشفة للمثقفني في العالم العربي كله.
كتب القمني العديد من املؤلفات واألبحاث التي فّند فيها التراث اإلسالمي 
والديني بشكل عام. في كتابه ”احلزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالمية“ 
حتدث القمني عن اإلرهاصات األولى لتأسيس الدولة اإلسالمية بقيادة النبي 
محمد مســــــتنًدا ألدلة تاريخية، ومخالًفا للكثير مــــــن املؤّرخني الذين اعتمدوا 
على الغيبيات في تفســــــير التاريخ اإلســــــالمي. وفي ”حروب دولة الرســــــول“ 
ســــــّلط القمني الضوء على احلياة السياسية واحلربية لدولة الرسول محمد، 
ليواصــــــل أبحاثه في مناطق مثيرة من التاريخ اإلســــــالمي بعدد من املؤلفات 
منها ”رب الزمان“، ”النبي إبراهيم والتاريخ املجهول“، ”النســــــخ في الوحي“، 

”النبي موسى وآخر أيام تّل العمارنة“.
ــــــًال علمًيا ومنهجًيا  ــــــراث“ عرض القمني حتلي في كتابه ”األســــــطورة والت
لألساطير القدمية وتأثيرها على الديانات، وإيضاح للعالقة بني تلك األساطير 
والنصوص الدينية، فيما ّقدم سلسلة من املؤلفات حتت عنوان ”فقهاء الظالم“ 
تناول فيها عــــــدًدا من املوضوعات منها احلجاب، اإلخــــــوان والدولة املدنية، 
ــــــي مّثلت عصارة أفكاره  اإلرهــــــاب، وغيرها. فضــــــًال عن مؤلفاته األخرى الت
في املقاالت التي كتبها لعدد من الصحف والتي جمعها في أكثر من كتاب.
* قلم التحرير

لهـــذا الفكر الذي حّرم عليهم التفكير، فانتشـــر 
الدجـــل والشـــعوذة. ُعدنا إلى عبـــادة األوثان 
في المسيحية واإلســـالم؛ فأصنام مكة لم تكن 
سوى وســـيط بين العبد واإلله وهذا ما يحدث 
اآلن. ومـــن هذا يجنون أمـــواًال طائلة. إن كانت 
مهمة شـــيخ األزهر هي الهداية فأنا أطلب منه 
أن يواجهني ويهديني أمام الناس في أّي قناة 
فضائية، وأن يدير المناقشة محاور موضوعي، 

أو أن يكّف عن تكفيري ويصمت.
من الغريـــب أن يعتقـــد األزهـــر حتى اآلن 
”أن الســـماء بهـــا ســـقف“ والله يجلـــس على 
عـــرش هنـــاك ويحملـــه ثمانية مالئكـــة، وهذا 
الســـقف له بوابات بها أقفال، هذا ما يتصوره 
العلمـــاء الذين تعطيهم الدولة مـــن ميزانيتها 
12 ملياًرا شـــهرًيا، كمـــا تحصل وزارة األوقاف 
علـــى 8 مليـــاًرات هي األخـــرى. األزهر يتحول 
إلى مؤسســـة متغّولـــة تأكل عقـــل المصريين 
وتقضي على وعيهم. إن كان ذلك حال المشايخ 

واألساتذة فكيف سيكون التالميذ؟

ارجعوا لوظيفتكم

ــــــك العديد مــــــن المؤلفات التي  ــــــد: ل ] الجدي
أوضحت مــــــن خاللها رؤيتك لضــــــرورة التعامل 
مــــــع القرآن كنص تاريخي في بعض أجزائه وفي 

البعض اآلخر كجانب أســــــطوري تراثي، وهو ما 
يخرج به عن القدسية. كيف تنظر إلى االتجاهات 
التوفيقية التي تبناها البعض في تقســــــيم النص 
ــــــى جــــــزء تاريخــــــي متعلق بالســــــياق  ــــــي إل الدين
التاريخي الذي نزل فيه القرآن، وجزء آخر متعلق 

بالقيم العليا وهو ثابت بتغير الزمن؟

[ ســـيد القمني: أول من دعا هذه الدعوة 
التوفيقيـــة هـــو المفكـــر محمـــد محمود طه 
الســـوداني الذي تم شـــنقه، قـــال إن اآليات 
المدنيـــة مرتبطـــة بزمانهـــا وتتبـــدل بتبدل 
األحداث، أمـــا اآليات المكية فبهـــا قيم عليا 
يجـــب أن نلتـــزم بها ألنها تصُلـــح لكل زمان 
ومكان، مثل ”ال تـــزر وازرة وزر أخرى“، ”كل 
إنســـان ألزمناه طائره في عنقه“، ”من شـــاء 
فليؤمن ومن شـــاء فليكفر“. أنا متفق جًدا مع 
هـــذه  الرؤيـــة، إن أرادوا أن يعيش اإلســـالم 
مزيـــًدا من الوقت، ألنه وفـــق الوضع الحالي 
لـــن يعيش أبًدا فهو الديانة اآلفلة. الكنيســـة 
تراجعـــت إلى أن قامـــت بوظيفتها الحقيقية 
في اإلحسان للفقير وإغاثة المحتاج وغيرها 
من المهام. وأنا أقول ”ارجعوا لوظيفتكم كي 
ال تخرجوا مـــن التاريخ خروًجا مهيًنا مثلما 

حدث مع جماعة اإلخـــوان“. وأقول للمنادين 
بتطبيـــق الشـــريعة: إن أردت تطبيق القرآن 
كمـــا هو أعطنـــي حقوقي كاملـــة قبل تطبيق 
الشريعة. ســـبعون في المئة من فقة الفقهاء 
عـــن الجواري. ال أحتاج جنتهـــم تلك؛ فأنا ال 
أســـتطيع أن أجلس في الجنـــة دون أن أقرأ 

كتاًبا مهًما أو أستخدم الكمبيوتر وغيره.

مخاطبة العقل

ــــــب من المثقفين أن  ــــــد: كثيًرا ما ُيطل ] الجدي
يجنبوا العامة مناقشة الجدليات الفكرية المتعلقة 
باألديان تجنًبا إلثارة اللغط وتشويشــــــهم.. كيف 

تنظر إلى تلك المسألة؟

[ ســـيد القمنـــي: أرفـــض ذلـــك االتجـــاه 
إن  فالعامـــة  للعلـــم؛  احتـــكاًرا  وأعتبـــره 
استخدموا عقولهم ســـيكونون من البارزين 
فـــي عملهم. عندما يخاطب المفّكر أو المثقف 
رجل الشـــارع فإنه يخاطـــب عقله على عكس 
غيره من رجال الدين الذين ال يخاطبون سوى 
مشـــاعره وعواطفه. الناس تم إلغاء عقولها، 
وال يجب أن نستســـلم ونقضـــي عليهم. بنو 
آدم كّرمهـــم الله بالعقل وليـــس بالدين، وكل 
فـــرد لو ُوِلد على ديـــن مختلف لكان متعصًبا 

لـــه طوال الوقت. العالم الغربي اســـتطاع أن 
يراجع مثل هذه المواضيع بثورة علمية، أما 
نحـــن فلم يصل لنا العلم حتى اآلن وال نعرف 
عنه شيًئا. والحكومات الحالية تثبت كل يوم 
أنها ال تعرف شـــيًئا عن العلـــم وال عالقة لها 
بـــه. مثل هـــؤالء أقول لهم اقـــرأوا فقط كتابا 
واحدا هـــو ”التفكير العلمـــي“ للدكتور فؤاد 
زكريا الذي صـــدرت منه العديد من الطبعات 
حتى اآلن، أطالب بقراءة كتاب واحد فقط كي 
ينتقل هؤالء من مرحلة ”الحيوان“ إلى مرحلة 

”العقل البدائي“ لإلنسان.

تدمير العقل

] الجديد: تعاني الثقافة العربية من حساسية 
ــــــة تجاه إعمال العقل في شــــــؤون الدين أو  مرضي
الحياة خاصــــــة عندما يتعلق األمر بالمقدســــــات 
الدينية.. ما الســــــبب برأيك؟ وكيف يمكن التغلب 
ــــــى الحساســــــية الرافضة إلعمــــــال العقل في  عل

األديان؟

[ سيد القمني: هذا صحيح فعًال، وهو ما 
جعلني أمتنع عن الكالم يأًســـا من اإلصالح. 

لقد غصنا مئـــات الخطوات في عمق البداوة 
منذ عهد الملك فاروق. نعتذر لصاحب الِنعم 
الملك فاروق؛ فنحن في كوارث منذ أن انتقلت 
مقاليـــد الحكم للضباط في مصر. نحن نتكلم 
عـــن مجتمع تم تدمير عقلـــه. ليس لدينا حّل 
سوى في أتاتورك مصري أو رئيس دكتاتور 
مثـــل بورقيبة الذي ترك بلده تونس أوروبية 

متحضـــرة تتحّدث كلها الفلســـفة. ركبت مع 
الســـواق في تونس وكان يحدثني عن روسو 
وفولتير ووجدته أفضـــل معرفة مّني ألنه قد 

قرأهم بلغتهم. 
ظل ذلك الحلم بأتاتورك مصري يراودني 
إلى أن جـــاءت جماعة اإلخـــوان إلى الحكم، 
وعندمـــا جـــاء السيســـي توقعـــت أن يكون 
تحقيًقا للحلم لكنني فوجئت به قد عّين نفسه 

والًيا على والية إسـالمية.
كنت مـــن المؤيديـــن للرئيـــس المصري 
السيســـي طلًبـــا للخـــروج من ظـــالم الحكم 
الحـــل  أنـــه  وقتهـــا  واعتقـــدت  الدينـــي، 
الوحيد للخـــروج من ثنائيـــة الحكم الديني 
والصراعـــات األهليـــة، لكنني أقـــّر بخطأي 
وقدمت اعتذاراتـــي وأعيد تقديمها؛ لقد كنت 
قاصـــر الرؤية فـــي ذلك الوقت وخشـــيت أن 
تقـــع مصر في حرب أهلية فطلبت لها األمان، 
أقدم اعتذاراتي لشـــعب مصر الجاهل نتيجة 
التعمية.. أنت شـــعب عبقري لو اســـتخدمت 
عقلك، كتبت تاريخـــا جميال ومواقف رائعة. 
وأدعـــو العـــرب ألن يســـتخدموا عقولهم وال 
يستســـلموا للكهنة ســـواء المســـيحيين أو 
المسلمين، الذين ال يقّدمون شيئا يستحقون 

عليه األمـــوال الطائلة التي يحصلون عليها، 
ثم يتهمونني بخيانة الوطن العتراضي على 

سيطرتهم على عقل البشرية.

حيلة العاجز

ــــــر مــــــن الرفض  ــــــد: أظهــــــرت الكثي ] الجدي
ــــــق عليه ”اإلعجــــــاز العلمي  فــــــي كتاباتك لما أطل
فــــــي القــــــرآن“، وهو مبحث انتشــــــر فــــــي األديان 
والمعتقدات األخرى كالمسيحية والهندوسية، في 
ــــــه مبحث ُيقّرب  الوقــــــت الذي آمن فيه البعض بأن
ــــــن الواقع العلمي الراهن وبين المعتقد  الديني  بي
الراســــــخ.. ما ســــــبب رفضك القاطــــــع لمثل هذه 

المباحث؟

[  ســـيد القمني: اإلعجـــاز حيلة العاجز. 
الحيلـــة صاحبـــة العاجـــز غير القـــادر على 
العمـــل. المعجـــزة الحقيقية هـــي تلك التي 
تحدث علـــى البّر اآلخر مـــن األطلنطي، نحن 
في العالم العربي نعيش في األساطير ذاتها 
منـــذ آالف الســـنوات، وفكـــرة التوفيق بين 
الواقع العلمي والمعتقد الديني ليست سوى 
اســـتجالب للرزق. أدعو المرّوجين لمثل هذه 
اإلعجـــازات أن يأتوا من المقدس باكتشـــاف 
علمـــي جديد لم يأت به العلم، وإال فما يحدث 
ليـــس ســـوى تعطيـــل للعقل وحجـــب له عن 
التعلم، فهو يجعل الفرد غير راغب في التعلم 
ألن لديـــه كل العلـــم في كتـــاب واحد مقدس. 
فكيف ســـيكون ذلك الفرد الـــذي ال يعرف وال 

يقرأ سوى كتاب واحد؟

عار على الثقافة

ــــــد: هل مات المثقف العربي حتى لم  ] الجدي
يعد له من تأثير حقيقي في مســــــارات المجتمع؟ 
أم أنه ما زال حًيا وال بد أن نفتش عن وجوده من 
ــــــار أخرى له؟ ولو كان موجودا  حًقا.. ما الدور  آث
ــــــى المثقف العربي أن يقوم به في  الذي يتعين عل

الوقت الراهن؟ وما  هي أدواته في التغيير؟

[ سيد القمني: ليس لدينا سوى المثقف 
الذي نعقد عليه اآلمال، المثقف ليس بمفهوم 
مواقع التواصـــل االجتماعي ولكـــن بمعناه 
الفلسفي. المثقف بالمعنى الفلسفي ال بد أن 
يعرف آخر ما وصل إليـــه العلم في الكيمياء 
والفيزيـــاء الكمّيـــة واألرضيـــة، وأن يكـــون 
ُمّطلًعـــا على الجغرافيـــا والتاريخ وغير ذلك 
من العلوم، ولديه منهـــج علمي صارم. إن لم 
يكـــن كل هذا متحقًقا فيـــه فهو ليس بمثقف، 
هؤالء الذين يدعون أنفسهم مثقفين عار على 
الثقافـــة وعلى رأســـهم حلمـــي النمنم وزير 

الثقافة في مصر.
فـــي الوقـــت الحالـــي ال يوجـــد مثقفون 
بالغنى والكفاية التي يمكن من خاللها تعزيز 
المســـاحة العقلية التي دمرها الفكر الغيبي 
واإلســـالمي.  المســـيحي  المســـتوى  علـــى 
المواطـــن يعيش داخل الغيب. وعلى المثقف 
أن يكـــون معّلًمـــا بحق، ولكّنـــي أعتقد أن كل 
مثقفـــي العالـــم لن يقدروا على شـــيء بعدما 
تدمر كل شـــيء من علم وفـــن وتعليم؛ فمثًال.. 
التعليـــم في مصر ال يخرج ســـوى الســـفلة 
والقتلـــة والمجرميـــن وقلـــة اعتمـــدوا على 
جهودهـــم الذاتية أما المعلم المصري فهو ال 

يصلح ألي شيء.

التفوق على الذات

ــــــزة الدولة  ــــــى جائ ــــــت عل ــــــد: حصل ] الجدي
ــــــة في العام 2009 وتبعتهــــــا دعوات عدة  التقديري
ــــــى تلك الدعوات؟  لســــــحبها منك.. كيف نظرت إل
وهل من أســــــماء تعتقد بأحقيتها في التقدير من 
قبل الدولة في الوقت الراهن لما قدمته من جهود 

فكرية؟

[ ســـيد القمنـــي: عندمـــا حصلـــت على 
الجائـــزة رفعت دعـــوى قضائيـــة ضدي من 
قبل 18 محامًيا لســـحب الجائزة بتهمة أنني 
كافر، وليـــس ألنني قدمت عمًال ال يســـتحق. 
وفوجئـــت بوكيـــل النيابـــة يوجه لـــي تهمة 
مخالفتي للشريعة في مطالبتي المساواة في 
الميراث بين الذكر واألنثى، فقلت له ما تقوله 
خيانة لقسمك الدستوري بأن تحترم القانون 
والدســـتور، الـــذي ينـــص في إحـــدى مواده 
على المســـاواة بيـــن المواطنين في الحقوق 
والواجبـــات، كما أنك لســـت مندوًبا لألزهر، 

وُحِكم ببطالن الدعوى.
أمـــا الحديث عـــن األســـماء الراهنة التي 
تســـتحق التقديـــر، فـــأّي ثقافة تلـــك في هذا 
الزمن؟ لم أجد شـــيًئا يبهرني منذ وفاة نصر 
حامـــد أبو زيد وخليـــل عبدالكريم وغيرهم.. 
ســـيد القمني الذي هاجموه طوال حياتهم لم 
يقدم إنجازا إال وتفّوق على نفســـه فيما يليه 

من أبحاث.

حنان عقيل
كاتبة من مصر

ينشر  الحوار باالتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية J

سيد القمني: الغرب لديه مشكلة في التعامل مع اإلسالم

كنت من املؤيدين للرئيس 
املصري السيسي طلبا للخروج 

من ظالم الحكم الديني، 
واعتقدت وقتها أنه الحل 
الوحيد للخروج من ثنائية 

الحكم الديني والصراعات 
األهلية، لكنني أقر بخطئي 

وقدمت اعتذاراتي وأعيد 
تقديمها؛ لقد كنت قاصر 

الرؤية

} ما زالت نظرة العرب إلى دوافع الكتابة 
-األدبيـــة تحديـــًدا- متوقفة عنـــد حدود 

اإللهام والوحي.
هناك فهم -يبدو لي ساذًجا- لمفاهيم 
اإلبداع والموهبة، وربما لمفهوم الكتابة 
بشـــكل عـــام، وبشـــكل خـــاص الكتابـــة 
اإلبداعية أو األدبية التي تتوسل بالخيال 
والجمـــال للوصول إلى القـــارئ والتأثير 

فيه.
هذه السذاجة -في ظني- هي السبب 
في النظر بعين الريبة إلى ظاهرة اإلقبال 
على كتابة الرواية في السنوات األخيرة، 
لمجرد افتـــراض أن هذه الكتابات نتيجة 
لطمع أصحابهـــا في الجوائز الكبرى، أو 
علـــى أقّل تقدير اإلفادة مـــن الرواج الذي 

حققته تلك الجوائز لهذا الفن.
يخـــرج هؤالء من تلـــك الفرضية، رغم 
فقرها الواضـــح، إلى فرضية أخرى وهي 
أن هـــذه التجـــارب -أو معظمها- مجرد 
كّم يخلـــو من المغامـــرة والتجريب، غير 
مرتبـــط بوعي، وبالتالي لـــن يضيف إلى 

الفن شيًئا!
دوًمـــا  تقـــود  الخاطئـــة  المقدمـــات 
إلـــى نتائج خاطئـــة، والتعميـــم نوع من 
االستسهال يقود إلى التخّلي عن المتابعة 
الجادة، وبالتالي فقـــدان البوصلة، وهي 
الّســـمة الرئيســـة لحركـــة النقـــد األدبي 
األكاديمـــي  الصعيديـــن  علـــى  العربـــي 
والصحافـــي، ثمة استســـهال في إطالق 
أحـــكام عموميـــة مبنية علـــى مالحظات 
أيًضـــا عموميـــة، وبالتالـــي يصبح األمر 
مجـــّرد كالم في كالم، أو كالم من كالم، مع 
كامل التقدير لالســـتثناءات القليلة التي 
تحتـــرم مبدأ أن يكـــون كالمها في حدود 

جهدها وقدرتها على المتابعة.
نعود إلى ما أراه سبًبا في تلك النظرة 
العموميـــة والســـاذجة: ثمـــة اعتقاد بأن 
”الموهبـــة“ كما يوحي اشـــتقاق المفردة، 
شـــيء موهوب من قوى عليـــا يهبط على 
صاحبه فجـــأة كالقضاء والقـــدر، ال يقل 
ســـخافة عن هـــذا االعتقـــاد أن العبقرية 
ليســـت حالـــة تمكن دراســـتها وصنعها، 
إنما هـــي من ِمَنح الجن الذين يســـكنون 
ذلـــك الـــوادي الخيالي المســـمى بوادي 
عبقر، وال يقّل عن ذلك ســـخًفا أن يلتصق 
البعض بالمعنى الحرفـــي لكلمة اإلبداع 
المشـــتق من كلمـــة بديع التي هي اســـم 
من أســـماء الذات اإللهية يعني ال شـــبيه 
لـــه، وينســـى أن ينـــزل بهـــذا التوصيف 
إلـــى مفرداته العملية: الدهشـــة والجمال 

والمتعة.
هذا التحليق يحـــرم الناس من لمس 
أرض الواقع الذي يختلف كثيًرا عن هذه 
الخلفية التي نســـّميها تلطًفا غير علمية، 
فالبحث المتأّني في تاريخ الكتابة في أّي 
مجتمع يكشـــف أنها لم تكن أبًدا وحًيا أو 
إلهاًما، وإن بدت كذلك في بعض التجارب 
فالســـتحالة معرفـــة مراحل نشـــأة هذه 

التجارب ودوافعها.
اإلبـــداع حالـــة موضوعيـــة تنتج عن 
تفاعـــل يمكن رصـــده بيـــن مجموعة من 
العوامـــل العقلية والشـــخصية والبيئّية 
واالجتماعّيـــة، يقوم األشـــخاص خاللها 
بابتكار حلول مغايـــرة للمواقف العملّية 
أو النظرّية فـــي أٍيّ من المجاالت العلمّية 
أو الحياتّية، هذا االبتكار ليس وحًيا وال 
إلهاًما وال رســـالة من جّن أو من ســـماء، 
إنمـــا هو حركة مدفوعة (لها دوافع)، هذه 
الدوافـــع ذاتيـــة وخارجية. هـــذه الحركة 
المدفوعـــة (اإلبـــداع) تتأثـــر في شـــكلها 
ومحتواهـــا بثقافـــة منِتجهـــا وطبيعـــة 
فهمه وتجاربـــه واهتماماتـــه، كما تتأثر 
بمحيطها وأشكال اإلنتاج فيه، بقدر تأثر 

المبدع/المنِتج/ الكاتب بذلك المحيط.
إذا أعدنـــا النظر في األمـــر وفق هذه 
المعادلـــة، يمكننـــا أن نؤّثر فـــي المنَتج 
األدبـــي أو الفنـــي (أو ســـمه اإلبداع) من 
خالل التأثير فـــي مكّونات معادلته، ومن 
ذلك خلـــق المناخ المحفز ألّي شـــكل من 
أشـــكال التعبيـــر الفني عن الـــذات، هنا 

يمكن للجوائز أن تلعب دوًرا.
هل كان المتنبي -وهو يستمد دوافع 
إبداعه من بحثه الحارق عن إمارة- بعيًدا 
عن تلـــك المعادلة؟ هـــل كان بديع الزمان 
-وهو يكتب مقامته إرضاء ألحد األمراء- 
بعيـــًدا عن تلـــك المعادلة؟ هـــل يخلو ما 

كتباه من مقومات اإلبداع؟
اخلقـــوا دوافـــع خارجيـــة وراقبـــوا 
-بمحبـــة وليـــس بريبة- تحـــرك الدوافع 

الذاتية نحو اإلبداع.

الرواية واإلبداع

وليد عالء الدين 
شاعر من مصر مقيم في اإلمارات



كتبالثقافي

} في تناول عاصفة -خلخلت عرشا وأزاحت 
مستبدا- مغامرة تشـــبه الكتابة، رهان على 
بلوغ يقين عبر دروب ومفازات من الشكوك، 
فـــال إبداع «عن» ظاهرة بحجم الثورة، وإنما 
اإلبداع «في» الغوص تحت السطح، وتقّصي 
ما وراء الظاهر من وقائع وأحداث وعالقات، 
وصوال إلـــى جوهر الحقائق، في ســـفورها 
الغامـــض، واالقتـــراب مـــن نفـــوس تداوي 
جراحهـــا بالصبر، وال تعي جـــالل التغيير، 
وربمـــا ال تعرف ماذا تعني «الثورة» إال حين 
تجدهـــا قـــد بلغت عتبـــة البيـــت، أو طرقت 
بـــاب القلب، فينخرط فيهـــا حالمون بالعدل 
والحرية، ثم تتواصل االنكسارات، ويتغّذى 
القتل على جيل آخر خايله األمل، ولم يحصد 

إال االنكسار.
أتخيـــل ناديـــة الكوكبانـــي قد تـــرّددت 
كثيـــرا، وحّيرتها الثـــورة اليمنية ومآالتها، 
قبل الشـــروع فـــي كتابة روايتهـــا الجديدة 
«سوق علي محسن»، ثم اختارت الكتابة عّما 
تعرف، واالنحياز إلى بشر طيبين، أبرياء ال 

يطمحون إلى أكثر من حياة كالحياة.
ويتقاطعـــان  يتوازيـــان  خطيـــن  عبـــر 
تتصاعـــد «أحالم يونـــس الحوتي» و«أحالم 
مهدي الريمي» وهما عنوانا الفصلين األول 
والثانـــي. وإذا كانـــت الروايـــة تبـــدأ بحلم 
يونس بامتالك محّل صغير في ”ســـوق علي 
لبيع معد وأكباد الدجاج، وانطالق  محسن“ 
صرخة طالئع شـــبان جامعة صنعاء في 11 
فبراير 2011، فإنهـــا تنتهي بانضمام يونس 
إلى قائمة ضحايا قتلوا من دون أن تفارقهم 

ابتسامات الرضا بالخيار والمصير.
مهـــدي  وصديقـــه  ليونـــس  عالقـــة  ال 
بالسياســـة، تصرفهمـــا همـــوم العيش عن 
رهانات الثورة والتفكير في مستقبل الوطن، 
وال يمنحهما حظهمـــا المحدود من المعرفة 
أكثر من محاولـــة تلبية احتياجـــات يومية 
ألشـــقاء صغار. قتـــل أبو يونـــس في حرب 
داخليـــة ظالمة، والمعاش البســـيط ال يكفي 
األســـرة، فاضطرت أم يونس إلـــى إخراجه 
من المدرســـة، لكي يعول أختا صغيرة وأخا 
قعيدا. لم يعد يســـأل أّمه عـــن موعد رجوع 
أبيه، لكي يعود إلى المدرسة؛ ألن إجابة أّمه 
«ال أدري» أصابتـــه بالضجر، ولعله خشـــي 

أن تنفعـــل فتصارحـــه فـــي 
نوبة غضب بـــأن أباه قتل، 
وكبر  يبعثـــون.  ال  والقتلى 
يونس وترســـخ في نفســـه 
أن علـــي عبدالله صالح هو 

قاتل أبيه.
في مقابل وداعة يونس، 
كان مهـــدي الـــذي يعمل في 
السوق أكثر نضجا وشعورا 
بالمســـؤولية تجاه أســـرته. 
أبوه مقيد القدمين في زاوية 
بالـــدار، اتقاء إليـــذاء تتوّقعه 
األم، إذ تتـــراوح حالـــه بيـــن 
جنـــون حقيقـــي أو مصطنـــع 
للهـــروب من أعبـــاء الحياة. ال 
تطمئن أم مهدي لما تسمعه عن 
الثورة  وتلعـــن  االحتجاجات، 

وشـــبابها، «ألنهم مخربـــون للنظام ولألمن 
واألمان.. يتعاطون المخدرات، وينامون مع 
البنات في الخيام، وهناك من يدفع لهم المال 
ليبقوا في الســـاحة.. لديهم أسلحة مخبأة، 
وثورتهم ليست ســـلمية كما يّدعون!»، وهي 
نموذج لقطـــاع من األهالي ينخدع بســـراب 
االســـتقرار، على الرغم من خلّو «سوق علي 
محسن» من هذا األمان. كما وقعت في السوق 

حوادث قتل، ألســـباب تافهة، منها مشاجرة 
انتهـــت بقتـــل بائع اتهم بالتحـــرش بزوجة 
مواطـــن، وهـــو يضع صنـــدوق التفـــاح في 
السيارة. قتل الشاب برصاصة أمام صديقه 
يونـــس فأيقن أن حياتـــه وحياة من يعملون 
في الســـوق «رخيصة، فهي إما لخدمة هؤالء 
المتغطرســـين بأموالهم في شراء صناديق 
الفاكهة، أو إلمتاع من في الســـوق من مالكي 
أجزائه الكثيرة!!». وكانت أم يونس تنصحه 
قائلة إن ســـوق علي محســـن 
«غابة من الوحوش، وعليه أن 
يكون أســـدا ليدافع عن نفسه 
بزئير يصـــل أســـماع كل من 
في الســـوق، أو ينهش كل من 
يحاول االقتـــراب منه بأنياب 
حادة وُمدمية». إال أنها أّيدت 
الثورة، ولم تمنـــع ابنها أن 
يذهـــب إلى ســـاحة التغيير، 
أطلقه  الـــذي  االســـم  وهـــو 
شباب الثورة على المساحة 
الشـــرقية  للجهة  المجاورة 
صنعـــاء،  جامعـــة  لبوابـــة 

شرارة الثورة.
كانـــت أم مهدي تحّذره 
مـــن أن يقترب من ســـاحة 
التغييـــر، وتحثه علـــى مراقبة أخيه 
الصغير، ولكن الســـاحة جذبتـــه مع عربته 
الصغيـــرة بما عليها من مأكوالت بســـيطة، 
ووجد نفســـه غارقا في األحـــداث، كما غرق 
أخوه في دمه، وأخفى مهدي خبر استشهاد 
أخيـــه، وأقنـــع أمه بأنـــه ســـافر للعمل في 
الســـعودية، في حيـــن ينزف قلبـــه من األلم 
وهو يحتمل وحده حقيقة قتل أخيه، ويشعر 
بأنه مســـؤول عن مصيـــره؛ فهو الذي أغراه 

بالعمل في ساحة التغيير أيام الجمعة حيث 
يكثر المصلون والزائرون، واعدا إياه بجني 
المال مـــن عائد بيع القوارير البالســـتيكية 
الفارغـــة المتوفرة في الســـاحة. وبعد قتله 
يتســـاءل «هل كان ذلك البلطجي الذي أطلق 
عليك رصاصته القاتلة يعلم أنه فك إســـارك 
وحررك من وحشـــة الحياة، ليتوقف شـــالل 
آالمك فيها وإلى األبد؟ نحن الفقراء ال نخسر 
شـــيئا عندما ُيلقى بنا فـــي الهالك، نجد في 
الهـــالك خالصنـــا، نتحرر من عنـــت البؤس 
والشـــقاء. كنـــت يا أخي تجاهـــد بال جدوى 
لتحصـــل على مـــذاق آخر للحيـــاة، وها هو 
قاتلك أعتقك من شقاء ال ُيحّد، وآالم ال حصر 

لها كانت تترصّدك في القادم من األيام».
رغـــم الدماء والخســـارات األقـــل فداحة 
فقد اكتســـب الشـــعب اليمني وعيـــا بواقعه 
ومصيـــره، ففـــي اللحظـــة التي تســـّلم فيها 
مهدي جثمان شـــقيقه، استمّد قوة من سلوك 
ممرضة قاسمته الحزن، وهي تعنى بترتيب 
أجساد الشهداء، وتســـتقبل في المستشفى 
الميدانـــي التبرعات مـــن األدوية والمالبس 
واألغطية. ســـيعلم في وقت الحق أن اسمها 
«صبحية»، ويعـــرف صديقيها «كمال ناجي» 
والمصورة «بشرى عبدالرحمن»، ثالثة شبان 
يجسدون الوعي الثوري، وسيدرك مهدي من 
حواراتهم وأنشـــطتهم في الساحة أن هناك 
حياة أكثر رحابة من الفقر. وتصبح الساحة 
تمثيـــال لليمن، بمرتاديها مـــن كل المناطق، 
تزّينها وجوه النساء وأزياؤهن قبل اختراق 
األحزاب للساحة وســـيطرتها عليها، «كانت 
وجـــوه النســـاء غالبة ومجاهـــرة بثوريتها 
وفاعلة في الســـاحة. ثم تحولت المســـيرات 
إلـــى اللون األســـود بقـــرار خـــروج أو بقاء 
حزبي»، إذ جذبت الساحة أحزابا وموظفين 

كبارا في الدولة، كل أراد التطهر من ماضيه، 
بانضمامه إلى الثورة.

جاءت الثورة فرصة لغسل ماضي رجال 
األحزاب ومـــن يريدون التبرؤ من الفســـاد، 
كما ألهمت نســـاء المناطق الفقيرة والقريبة 
من ميداني «الســـتين» و«السبعين»، فتحّولن 
إلى «مبدعات ومبتكرات في صناعة ونســـج 
وتطريـــز العلم الوطني. قـــد ال يكون للفقراء 
اهتمام بشـــأن الثـــورة أو التغييـــر، أو غير 
معنيين بما يدور فـــي كال الميدانين؛ لكنهم 

معنيون بلقمة العيش ألوالدهم».
في رواية «ســـوق علي محسن»، الصادرة 
فـــي سلســـلة روايات الهـــالل فـــي القاهرة، 
زخـــم من معـــارف وعـــادات وســـلوك يضع 
القارئ في مواجهة جدارية للوقود البشـــري 
للثورة، رســـمت بألـــوان ال تخلو من األحمر 
الدامي، عمل صرحي ينهض حامال تفاصيل 
تســـفر عن صعود الحراك الثـــوري، والدفء 
اإلنســـاني الذي يغّذيه، ففـــي صنعاء يعني 
«صبـــوح ’البلس� الفاضح بيـــن المتزوجين 
من ســـكان المدينة العتيقة على أنه معاشرة 
زوجية صباحية ســـريعة لكنهـــا تقطر لذة»، 
أمـــا صباح الســـاحة فيكـــون أغلـــب أهلها 
نياما، وأمام مداخـــل الخيام تتراص أحذية 
«تختلف في ألوانها؛ لكنها تتساوى في مدى 
اهترائها وِقدمها»، وال يبالي أحد إال بوعود 
ثورة تتفاعل، كرة من األحالم تتقاذفها قوى 
تتمتـــع بدهاء أكبـــر من قـــدرة األنقياء على 
توقع خديعة بـــدأت بخطاب تلفزيوني لقائد 
المنطقة الشـــمالية الغربيـــة والفرقة األولى 
المدرعة اللواء علي محســـن األحمر، الرجل 
الثانـــي في النظـــام، مالك الســـوق الكبيرة. 
أعلـــن علي محســـن تأييده للثـــورة، ودعمه 
لشـــبابها. ولم يفهم مهدي ماذا يعني بقوله 

«قتـــل المعتصميـــن الســـلميين»، و«التبادل 
الســـلمي للســـلطة»، و«االنتخابـــات». ولكّن 
أمه اســـتدعت ســـيرة أبيه الشهيد في حرب 
لم يخترها، وصرخـــت بما تحتمله من حزن 
وقهر «مجرم!!». ولم تدرك األم أن إعالن علي 
محســـن المراوغ هو أول مســـمار في نعش 

الثورة الموعودة بالعسكرة.
يحتشـــد الفصـــل األخيـــر «أحـــالم فـــي 
االنتظار» بجثث الضحايا والغازات السامة، 
إال أن القتامـــة الظاهرة ال تحـــول دون بقاء 
اآلمال في اســـتعادة ثورة لـــم تعد ملقاة في 
الســـاحات، فهي فكرة ال تموت رغم المرض، 
ولـــن تكـــون قابلـــة لعســـكرتها أو االلتفاف 

عليها.

جدارية الثورة وصخب الساحات

نادية الكوكباني وروايتها الجريئة {سوق علي محسن}

اليمن في رواية نادية كوكباني مخاص أليم في بلد الحكمة والسعادة

في رواية «سوق علي محسن»، 

الصادرة في سلسلة روايات 

الهالل في القاهرة، زخم من 

معارف وعادات وسلوك يضع 

القارئ في مواجهة جدارية 

للوقود البشري للثورة، رسمت 

بألوان ال تخلو من األحمر 

الدامي، عمل صرحي ينهض 

حامال تفاصيل تسفر عن 

صعود الحراك الثوري، والدفء 

اإلنساني الذي يغذيه

التاريخ وقضايا الحق العام

} فازت ”ليتيسيا أو نهاية البشر“ بجائزة ميديسيس لهذا العام، ومؤلفها 
المؤرخ إيفان جابلونكا اســـتقى أحداثها من حـــادث فظيع ذهبت ضحيته 
فتاة تدعى ليتيســـيا بيّري في شـــتاء 2011، وأعـــاد صياغة أطوار الجريمة 

ومالبســـاتها ومحاكمة مرتكبها عام 2015، 
جريا على طريقة ترومان كابوتي في رواية 
”بـــدم بارد“.  فقـــد التقى بأقـــارب الضحية 
التـــي اخُتطفت ببلدة بورنيـــك واغتصبت 
وُطعنـــت وُقّطعـــت أشـــالء، واّطلـــع علـــى 
مجريـــات البحـــث، أي أنـــه درس الحادث 
كموضـــوع تاريخ، وحياة ليتيســـيا كحدث 
اجتماعي، ليكتشـــف أن الفتاة كانت عرضة 
للعنف منذ طفولتها، وأنها اعتادت العيش 
تحت الخـــوف، ويبيـــن أن هذا المســـار 
العنيـــف يضيء في الوقت نفســـه نهاية 
الفتـــاة المأســـاوية، والمجتمع برمته، 
حيـــث النســـاء يتعرضـــن للتحـــرش 
والضرب واالغتصـــاب والقتل في بلد 

حقوق اإلنسان.

األطفال فئران تجارب

} جائزة ميديسيس ألفضل رواية أجنبية لهذا الدورة، منحت للصحافي 
والروائي الســـويدي ستيف سام ســـاندبرغ عن روايته ”المختارون“، 
دون“ قد حصلت عام 2009 على الجائزة  وكانت روايته الســـابقة ”المجرَّ

الكبرى لألكاديمية الســـويدية. رواية 
الواقعيـــة  بيـــن  تمـــزج  بوليفونيـــة 
التاريخية والسريالية، وتصور حلقة 
من برنامج نازي جعـــل إلبادة أطفال 
معوقين. تدور أحداثها في فيينا عام 
1941 داخل ملجأ، حّوله النازيون إلى 
جحيم أرضـــي. هذه الروايـــة اعتمد 
فيها مؤلفها علـــى عمل توثيقي هام، 
كعادتـــه في أعمالـــه األخـــرى، ولغة 
تجمـــع بين الدقة والنَفس الشـــاعري 
في وصف مصير عدة أطفال من ”بيت 
في سرادق ”غير المرغوب  اإلصالح“ 
فيهم“، حيث يستعملهم أطباء الرايخ 
الثالـــث كفئـــران تجارب قبـــل أن يتم 

قتلهم.

 

للعنف
تحت
العن
ا
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و
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مثقفو فرنسا خالل قرنين

} ”الحيـــاة الفكريـــة فـــي فرنســـا“ كتاب ضخـــم صدر فـــي جزأين، تحت إشـــراف 
كريستوف شارل ولوران جان بيير من جامعة باريس 1 و8، ومساهمة 130 من خيرة 
المتخصصين، فرنســـيين وأجانب، في سوســـولوجيا المثقفيـــن والحياة الثقافية 

والعلمية واألدبية والفنيـــة خالل القرنين األخيرين. 
يغطـــي الجزء األول المســـاحة الزمنيـــة الممتدة من 
الثورة الفرنســـية إلى اندالع الحرب العالمية األولى 
عـــام 1914. والثاني منذ ذلك التاريـــخ إلى اآلن. هذا 
العمل الفريد ال يبرز دور الشخصيات والمجموعات 
والخالفات واألحداث فحســـب، وإنما أيضا الظروف 
الماديـــة واالجتماعيـــة واالقتصادية إلنتـــاج األفكار 
ونشـــرها. وخالفـــا لتقاليـــد تاريـــخ األفكار،ســـعى 
المســـاهمون إلى تجنب تنـــاول الموضوع من جهة 
الســـردية الوطنيـــة وحدها، وإبـــراز تضافر الفضاء 
الفرنســـي مع الفضاءات الثقافية األجنبية، البعيدة 
والقريبـــة، األوروبيـــة وغيـــر األوروبيـــة، ليبينـــوا 
دور المثقفيـــن خـــالل قرن ونصف في نشـــر األفكار، 
وانحســـار هذا الدور في نصـــف القرن األخير، حيث 

فقدوا تأثيرهم ومشروعيتهم في الفضاء العام.

سعد القرش
روائي من مصر
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حوارالثقافي

} قبـــل عاميـــن، أي في عـــام 2014، وصلت 
رواية ”طشاري“ للكاتبة إنعام كجه جي، إلى 
القائمـــة القصيرة لجائزة البوكـــر العربية، 
وقبـــل فترة حصـــدت الرواية ذاتهـــا جائزة 
المعهد العربي بباريـــس بعد ترجمتها إلى 
اللغة الفرنسية، وال شك أنها رواية تستحق 
هذا التقدير وأكثر، فـ“طشـــاري“ هي الرواية 
الثالثة في المســـيرة األدبيـــة للكاتبة إنعام 
كجه جي المقيمة في فرنســـا، ورغم إنتاجها 
القليل، إال أنها اســـتطاعت أن تميز اســـمها 
ببصمة خاصـــة، وألن ذاكرتها هي نصيبها 
األعظـــم من العراق، فنجـــد رواياتها الثالث 

كتلة من الوجع العراقي وشتات أهله.

فقدان الوطن

فوز روايـــة عربية بجائـــزة أجنبية يعّد 
انتصـــارا لألدب العربي، ونبـــدأ حديثنا مع 
الكاتبـــة إنعام كجه جي حول فوزها بجائزة 
المعهد العربي بباريس عن رواية ”طشاري“، 
لتعّبر عن سعادتها بهذا الفوز ألنه يمكن أن 
يشـــجع قراء الفرنســـية علـــى اإلطالع على 
رواية عراقية تبتعد عن المانشيتات المفزعة 
للصحف، ونشـــرات األخبار، وتتســـلل إلى 
تفاصيل الحياة في أســـرة موصلية عاشت 
حلـــو األحداث فـــي البلد ومّرهـــا، على مدى 

نصف قرن.
وإن كانت أجرت تعديـــالت على الرواية 
فـــي النســـخة المترجمة إلى الفرنســـية من 
”طشـــاري“ قبـــل ترجمتهـــا، تقـــول ضيفتنا 
متســـائلة ”لماذا أجري تعديـــالت؟ الترجمة 
صـــدرت بكامل ما فـــي روايتي مـــن أحداث 
ولوعـــات وهنـــاء، ووئـــام دينـــي وطائفي، 
وصوًال إلى التفرقـــة وتمزق العراق وتحول 
المالييـــن مـــن أبنائـــه إلى الجئيـــن. الغرب 
تواطـــأ في تدمير وطني، من ضمنه فرنســـا 
ميتـــران، والرواية لم تتلعثم فـــي قول هذه 
الحقيقة. القوم هنا طّلقـــوا الرقابة من زمن 
طويـــل. ومع ما يصدر مـــن روايات لمغاربة 
وأفارقـــة من أبناء المســـتعمرات الســـابقة، 
اعتاد الـــرأي العام الفرنســـي على المالمة، 
يعني رؤية الوجه البشـــع الســـابق في مرآة 
الكتابـــة التي تضـــع النقـــاط الضائعة على 

حروف التاريخ“.

مثيًرا  جاء أســـلوب روايـــة ”طشـــاري“ 
ومشـــوًقا معتمًدا على تقنيـــة ”الفالش باك“ 
وأصـــوات ســـردية متعـــددة لكـــن البعض 
لـــم يعجبه الجانـــب التقريري فـــي الرواية، 
وتوضـــح إنعام كجـــه جي في هـــذا الصدد 
أنـــه ليس مـــن الطبيعـــي أن يعجب نص ما 
كل القراء، مبّينة أن في روايتها ”طّشـــاري“ 
جانبـــا تســـجيليا مقصودا، وهو أســـلوب 
معـــروف فـــي األدب. وفيما يخصهـــا فإنها 
كانت عاجـــزة عن التعامل بأســـلوب بالغي 
مع الخـــراب. فالمعنى الذي تميـــل إليه هو 
ذاك الواضح الذي يستمد عمقه وتأثيره من 
بســـاطته ومن المفارقات العجيبة للوقائع. 
الواقع الذي رأتـــه بعينيها يزدري بالخيال. 
ولعل الفجيعة بفقـــدان وطن تبتدع بالغتها 

الخاصة، كما ترى ضيفتنا.
فـــي روايـــة إنعام كجـــه جـــي ”الحفيدة 
األميركيـــة“ ماتـــت الجدة العراقيـــة قبل أن 
تســـامح حفيدتها األميركية، في إشارة إلى 
عدم التصالح بين الشـــرق والغـــرب، تعّلق 
ضيفتنا عـــن ذلك ”بـــل عـــدم التصالح بين 
أبناء العائلـــة الواحدة والوطن الواحد. هل 
تصدقيـــن أننـــي أكتـــب دون التفكير في بث 
إشارات أو دس رموز في الثنايا؟ ما تعرض 
لـــه العـــراق ومـــا زال يتعرض له مكشـــوف 
وعـــار حتى من ورقة التـــوت. أرى التصالح 
بين الشـــرق والغرب عنواًنـــا وجودًيا كبيًرا 
يتجاوزنـــي. أّي شـــرق وأّي غـــرب في زمن 
العولمة؟ إن المعارك بين أهل الشرق أنفسهم 
توجع القلب. والتصالح الذي أتمناه هو ذاك 
الذي يقوم بيننا وبيـــن حضاراتنا وأدياننا 

التـــي رأت النـــور، كلها قاطبـــة، على أرض 
الشرق“.

 ”هـــل هناك بلد علـــى هـــذه األرض، غير 
بلدنـــا، يتســـّلى أهلـــه بذكريات القهـــر وهّد 
الحيـــل“.. هـــذا مـــا قالتـــه الجـــدة لحفيدتها 
زينـــة في رواية ”الحفيـــدة األميركية“، وتؤكد 
ضيفتنـــا أنها تتفـــق مع ما جاء على لســـان 
شـــخصيتها تلـــك، وهنا تســـتعيد صورة من 
نـــص لصديقتهـــا عاليـــة ممدوح تـــروي فيه 
كيف تجتمع الزوجات الشـــعبيات، وتتباهى 
كل واحـــدة علـــى جاراتهـــا وقريباتهـــا بآثار 
الضـــرب التي نالتها مـــن زوجها. في عرفهن، 
الضرب دليل غرام. والزوج ال يضرب امرأة ال 
تثيره. لذا فهي تشـــعر أحيانا، كما تقول، بأن 
العراقيين يفاخرون بدرجات المظلومية. وهم 
عندمـــا يلتقون فإن لكل واحـــد وواحدة منهم 
حكايتـــه الخاصة التي ال يتوقف عن ترديدها، 

ويتغنى بها، مثل التصبيرة.
نلمس تحّوًال في شخصيات روايات إنعام 
كجـــه جي إما سياســـًيا أو نفســـًيا أو فكرًيا. 
وبرزت فكرة التحول بشـــكل مباشر في رواية 
”ســـواقي القلـــوب“، حين تحولت شـــخصية 
ساري جنسًيا إلى ســـارة، وكأن الكاتبة تريد 
التأكيد على أن مأســـاة العراق طبعت آثارها 
علـــى العراقييـــن، وحّولتهـــم إلى أشـــخاص 
آخريـــن، وإن كانت كجه جي تصـــّر على أنها 
ال تفلسف ما تكتب، بل تروي ما رأته فحسب. 
فإنها تتســـاءل هل هي النزاعات واالنقالبات 
والحـــروب المتتاليـــة، والهجـــرات هي التي 
تتالعب بجوهر البشر؟ لتجيب في ذات اللحظة 
أن هناك تحوالت قاســـية فرضتهـــا الظروف 
الخارجيـــة على الناس. وتعود لتتســـاءل هل 
نعرف كم عدد المعطوبيـــن واألرامل واأليتام 
والمهاجرين والســـجناء والمخطوفين الذين 
لم يظهـــر لهم أثـــر عندنا؟ وما نفـــع الروائي 
والشـــاعر والمســـرحي والقاص إذا لم يرصد 

ويشهد على هذه التحوالت؟
وتمّنـــت الكاتبة أن يكـــون رأينا صحيحا 
حيـــن حدثناه بـــأن عوامل كهجرتها لفرنســـا 
مع االنشغال بالَهّم الوطني للعراق والمحلية 
الشـــديدة في الكتابة كانت أحد األسباب التي 

دفعت باسمها ليكون له بصمة خاصة.

كتابة ملحة

مـــرت أكثر من ثـــالث ســـنوات حتى اآلن 
علـــى صدور آخـــر رواياتها ”طشـــاري“ دون 
صدور عمـــل أدبي جديد، ولذلـــك نعتقد أنها 
ال تنشـــغل بفكرة الوقـــت، وأن الكتابة لديها 
إلحاح وليســـت ممارســـة يومية، تعّلق إنعام 
كجه جـــي “ كل يوم، قبل النـــوم وبعد النوم، 
تلـــّح علّي أحـــداث رواية جديـــدة، وأتحادث 
مع شـــخصياتها وأنا في الباص، أو السوبر 
ماركـــت، أو غرفة انتظـــار الطبيب. الحمد لله 
أن الهواتـــف النقالة ذات الســـماعات جعلت 
األمر يبـــدو عادًيا، ولم يعـــد المجنون وحده 
هو من يتحدث مع نفسه. لكنني مراسلة ألكثر 
من صحيفة، وعملي اليومـــي يؤّخر أحالمي 
األدبيـــة. وهكذا تجدينني أمـــارس الصحافة 

يومًيا والرواية حسب التساهيل“.

تنشـــغل روايات ضيفتنا الثالث بالعراق 
وشتات أهله، نســـألها هنا كيف تجد العراق 
خاصـــة بعـــد الغـــزو ”الداعشـــي“، لتجيبنا 
ســـاخرة ”ســـئل الصديـــق الراحـــل محمـــد 
البساطي، وكنا في ندوة للبوكر في أبو ظبي، 
عن دور الروائي في تغييـــر الواقع، فرد بكل 
هـــدوء: ونغّيره ليه؟ إحنا كده آخر انبســـاط. 
وكان ذلك قبـــل خلع مبارك. كيف أرى العراق 

في زمن الدواعش؟ آخر انبساط“.
نتطـــرق مـــع الكاتبـــة إلى كيفيـــة تعامل 
النص األدبي مع هموم العالم العربي حالًيا، 
وإن كان يمكننا القول إن المشـــهد السياسي 
الحالي يؤسس لمرحلة جديدة ألدب االغتراب؟ 
تقول  لتقول ”في روايتي ’الحفيدة األميركية‘ 
البطلة إن الهجرة هي اســـتقرار هذا العصر. 
حالًيا وسابًقا، تعامل األديب مع هموم عالمه، 
بهذا القـــدر أو ذاك من حرية التعبير. ال أفهم 
معنى أدب االغتـــراب. هل كانت ’عصفور من 
الشـــرق‘ و‘الحب في المنفـــى‘، مثًال، من أدب 

االغتـــراب؟ قـــرأت روايـــات 
كثيرة لجزائريين ولبنانيين 
يقيمون في فرنسا، ويكتبون 
موضوعـــات  عـــن  بلغتهـــا 
عربيـــة. أراهـــم مغتربين في 
الجسد ال في الكتابة. وبرأيي 
الفرنكوفونية  الروايـــة  فـــإن 
التي يكتبها عـــرب هي رواية 
روايـــات  أن  مثلمـــا  عربيـــة. 
ســـامي ميخائيـــل وشـــمعون 
بـــالص المكتوبـــة بالعبريـــة، 
وروايات نعيـــم قطان المكتوبة 
عراقية  روايات  هي  بالفرنسية، 
ومشـــبعة بـــروح العـــراق رغم 
أن مؤلفيهـــا من اليهـــود الذين 
غـــادروا العـــراق منتصف القرن 

الماضي“.
بما أنها مقيمة بفرنســـا منذ 

مـــا يزيد عن 36 عاًما، نســـأل إنعام كجه جي 
بماذا تصف لنا الساحة الثقافية فيها، وكيف 
تتعاطى مع األدب الفرنســـي وُكتابه؟ لتجيب 
”هي ســـاحة نشـــيطة أكثر من الـــالزم، في كل 
مجاالت التعبيـــر الفني واألدبي، أي أكثر من 
قدرتي على مالحقتهـــا. لكنني أتابع روايات 
عـــدد محـــدود من كّتـــاب أحـــب طرائقهم في 
الكتابة. وأركز على كتب المذكرات والسيرة، 
وهي كثيرة لدرجة أنها تحتاج لعشرين عمًرا 

إضافًيا“.
ثـــالث روايـــات هـــي رصيد إنعـــام كجه 
جي األدبي، والعراق يســـيطر على أجوائها، 
نســـألها إن كان العراق سيكون محور عملها 
األدبي القادم، لتجيبنـــا أنه ما من مهرب من 

ذلك.

قصة الجئة

يأتي اســـم روايـــة ”طشـــاري“ -ومعناه 
طلقـــة الصيد التـــي تتوزع فـــي العديد من 
االتجاهـــات- معبـــًرا عـــن حـــال العراقيين 
وما يعانونه من تشـــتت ومعاناة سياســـية 
وإنســـانية واجتماعيـــة، وصـــدرت الرواية 

للمـــرة األولى عـــام 2013، عـــن دار الجديد، 
ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر 
عـــام 2014، ُترجمت مؤخًرا إلى الفرنســـية، 
وحازت على جائزة المعهد العربي بباريس.

وفي ”طشـــاري“ تتنـــاول الكاتبة العراق 
ذلـــك البلد الـــذي حّلق فوقه طيـــر اليباديد، 
وفّرق أبناءه في الداخل والخارج، حيث تدور 
أحـــداث الرواية حول العراق وأهله الممزق، 
فنجدها ترســـم صورتين متوازيتين لما كان 
عليه العراق قبل نصف قرن زمن األربعينات 
والخمسينات من القرن الماضي، وما خلقته 

النزاعات والحروب من مآس بعد ذلك.
تدور ”طشـــاري“ في خطيـــن األول حول 
طبيبة عراقية مسيحية اسمها وردية إسكندر 
وهـــي الشـــخصية المحورية فـــي الرواية، 
تنتقل من الموصل إلى بغداد وتســـتقر بها، 
إال أن القدر يشـــاء أن تخرج مـــن بغداد إلى 
الديوانيـــة، لتعمـــل في أحد المستشـــفيات 
هناك، وتبقى بالديوانية ما 
يقرب من ربع قرن، فتتزوج 
وتنجب ثالثـــة أبناء، ويمر 
بهـــا العمر فتجد نفســـها 
وحيـــدة بعـــد أن أصبحت 
فـــي العقـــد الثامـــن مـــن 
عمرها، فتقرر الهجرة إلى 
بأبنائها  لتلحق  فرنســـا، 
الذين ســـبقوها إلى بالد 
أخـــرى، وصـــار كل منهم 
فـــي اتجـــاه. ولـــم يعـــد 
يجمع بينهم شيء سوى 

الحنين إلى الوطن.
الخـــط  وأمـــا 
المقبرة  فهـــو  الثانـــي 
التـــي  اإللكترونيـــة 
إسكندر  خيال  ابتدعها 
العراقيين  أحـــد  ابـــن 
المهاجرين، ليلّم فيها شـــتات أفراد األســـرة 
األموات، كتحقيق ألمنيـــة تعّذرت عليه وهم 
أحياء، ومن هنا يلتقي الخطان، فنجد وردية 
ترجـــو الموت في وطنها إلـــى جانب أهلها، 
ويسرع إسكندر لتحقيق رغبتها بإنشاء قبر 

خاص بها في مقبرته االفتراضية.
تعتمــــد الروائية إنعام كجــــه جي، على 
أســــلوب الفالش باك، فتبدأ الرواية بمشهد 
وصــــول الدكتورة وردية إلــــى قصر اإلليزيه 
في باريــــس، لحضور حفل يقيمــــه الرئيس 
الفرنســــي نيكوال ســــاركوزي، على شــــرف 
البابا بنديكتوس السادس عشر، يدعى إليه 
عدد مــــن الالجئين العراقيين المســــيحيين 
الذين يجلســــون في الصفــــوف األولى، ذلك 
القصر الــــذي كانت تحلم ورديــــة أن تزوره 
في شــــبابها، وإذ بهــــا تأتيه وهي الجئة في 
العقد الثامن من عمرها، ثم تنسحب الرواية 
لتعــــود بحياة ورديــــة إلى الخلــــف، وتعود 
بنــــا إلــــى أزمنة مختلفــــة فتتنــــاول حياتها 
فــــي العــــراق القديم حين كانــــت الفروق في 
المذاهــــب والدين كلها تذوب داخل نســــيج 
من العالقات اإلنسانية قبل أن يقتل التطرف 
كل شــــيء ليصبح الموت ضيفا ثقيال في كل 

مكان بالعراق.

الرواية الفرنكوفونية التي يكتبها عرب رواية عربية

إنعام كجه جي: الغرب دمر وطني

عملي اليومي يؤخر أحالمي األدبية

مع ما يصدر من روايات ملغاربة 

وأفارقة من أبناء املستعمرات 

السابقة، اعتاد الرأي العام 

الفرنسي على املالمة، يعني 

رؤية الوجه البشع السابق في 

مرآة الكتابة التي تضع النقاط 

الضائعة على حروف التاريخ

آالء عثمان
كاتبة من مصر

ب
ت

ة
ة

ن
ن

نورالدين محقق
كاتب من المغرب

رأي

} منـــذ  حيـــن تصدح فيـــروز ”يخـــرب بيت 
يشـــعر المستمع بأنه  عيونك.. شـــو حلوين“ 
قد انتقل معهـــا من عالمه الخاص إلى عالمها 
الشـــخصي، عالم موســـيقي ســـاحر ال يمكن 
الصمود أمام ســـحرة سوى باالنغماس الكلي 
فيه. هكذا هي فيـــروز، حمامة لبنان المطوقة 
بالحـــب واإلعجاب مـــن لدن الجميـــع، جميع 
عشاق الفن الموسيقي الرفيع. إنها مالئة دنيا 
الموسيقى وشاغلة ناسها كبيرهم وصغيرهم 
على حد ســـواء. حين تصدح فيـــروز ال مجال 
للحديـــث في األمـــر، فالموســـيقى وحدها لها 
الكلمة، ولأللحان وحدهـــا حق االنطالق نحو 
األعالـــي حيـــث الطيـــور ترهـــف الســـمع كي 

تستمتع بما تسمع.
بالنســـبة إلـــّي شـــخصيا، يهزنـــي صوت 
فيروز وهي تغني لهـــذه العيون الفاتنة، لهذا 
الســـحر الكامن في العيون األنثوية الخالبة. 
يهزني صـــوت فيروز وهي تشـــدو بـــكل ذلك 
العمق اإلنســـاني الذي يدفع بالعاشق إلى حد 
الوقوف على حافة األغوار النفســـية البعيدة. 
يهزنـــي صوت فيروز وهـــي تغوص في مديح 
هذه العيـــون. عيون ”عالية“ التي ال تغيب عن 
التي ال يمكن أن يظل  الذكرى. عيون ”عاليـــة“ 
الناظـــر إليها محايدا. ”يخـــرب بيت عيونك.. 
شـــو حلوين“.. الزمة حب، تعويذة من السحر، 
رغبة دفينة في الوقوع في دائرته، جملة مفارقة 
تجمع الرغبة في تقبيـــل العينين والرغبة عن 
ذلـــك، واالكتفاء بالنظر إلى الســـحر المنبعث 
منهمـــا، في ثنائية هائلة مذهلة يزيدها صوت 
فيروز اشتعاال. هذا الصوت المالئكي المذهل، 
إنه صوت يتجاوز الكينونة اإلنسانية ليذهب 
بهـــا بعيدا. صوت يجعل الـــكل ينتظره بكامل 
الشوق وبكلية الرغبة. في هذا الصوت تتجلى 
كل قصـــص الحـــب الرائعـــة من قصـــة ”حنا 
السكران“ إلى قصة العاشقة التي ظلت تنتظر 
عشـــيقها في عز المطر دون أن يتذكر الموعد 
الذي حدده معها، إلى غياب ”شادي“ الذي ظل 
صغيرا يلعب على التل. ”يخرب بيت عيونك.. 

شو حلوين“.
ســـنرجع طبعـــا أيها الهوى لـــدار الهوى، 
شـــتاء وصيفـــا وربيعـــا وخريفا مـــع صوت 
فيروز. فهذه األيقونـــة الكبيرة المحملة بعطر 
الياســـمين والورد، ستحملنا إليك يا ”عالية“، 
رغم غرورك البهّي، فنحن العاشـــقون، ال يمكن 
إال أن نذهـــب مـــع صوت فيـــروز إليـــك، أنت 
الســـاكنة في القلب. ســـنغني معا على نغمات 
صوت فيروز وسنســـمع لها وهـــي تنقلنا إلى 
الّالمكان، إلى حيث النفس تبحث عن نفســـها 
وحيـــث القلب يبحـــث عن قلبه. ســـنلتقي مع 
صوتهـــا تحـــت شـــجرة الرمان، سنســـأل عن 
بعضنا البعض، وســـنكتب علـــى رمال البحر 

أسماءنا، أسامينا..
إّن فيـــروز وهـــي تغنـــي للعيون الســـود، 
وهي تغني لألســـامي البهية، وهي تحكي عن 
”شـــادي“ الصغيـــر، وهي تصف الفتـــاة التي 
تنتظر قدوم الحبيب تحت زخات المطر، وهي 
تعلـــن الحب صيفا وشـــتاء، خريفـــا وربيعا، 
ترتفـــع بالفن إلى أســـمى تعابيـــره الجميلة. 
إنها تمنحه قدرة التعبيـــر وتجعله فنا عربيا 
أصيـــال. تجعله فنـــا يعانق األبديـــة ويمتزج 

بالمحبة اإلنسانية الراقية.
هكذا هي فيروز، وهي تتقمص شـــخصية 
شهرزاد في ”ألف ليلة وليلة“، وتمنح للعشاق 
بدل الحكايات الموغلـــة في الخيال والجمال، 
أغانـــي موغلة فـــي اإلمتاع و المؤانســـة. لقد 
تحولت فيـــروز، عبر كل هذه الســـنين البهية 
التي شـــدت فيها بأغان رفيعة المســـتوى إلى 
أيقونة للغناء العربي الراقي، ذلك الغناء الذي 
يسمو بالنفوس ويهذب األذواق. لقد استمعنا 
إليها صغارا وتابعناها ونحن في عز الشباب، 
وبقينا مولعين بها ونحن في قمة الرجولة. إن 
فيروز وهي تغني، تتجاوز آثار الزمن، وَتعبره 

عن طريق فن الموسيقى الرفيع.
 لقد شـــكلت فيروز خالل كل هذه الســـنين 
التي غنت فيهـــا وأطربت المســـتمعين لفنها 
الراقـــي، ظاهرة فنية جميلـــة ومؤثرة. جميلة 
ألنها غنت وأبدعت فـــي الغناء، ومؤثرة ألنها 

تركت بصمات قوية في عالم الغناء العربي.

الغناء الراقي

فيروز وهي تغني للعيون السود، 

وهي تغني لألسامي البهية، وهي 

تحكي عن {شادي} الصغير، وهي 

تصف الفتاة التي تنتظر قدوم 

الحبيب تحت زخات املطر، وهي 

تعلن الحب صيفا وشتاء، خريفا 

وربيعا، ترتفع بالفن إلى أسمى 

تعابيره الجميلة
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} من بين المالمـــح البارزة التي تميز معظم 
ما ينتج على ساحة الفيلم الوثائقي في العالم 
العربي حاليا، ذلك النزوع إلى تصوير البؤس 
اإلنســـاني في مســـتوياته األدنـــى، والتركيز 
على قصص وحكايات البشـــر ممن يعيشون 
على هامش المجتمع، بحيث أصبحت تجربة 
المشـــاهدة من فيلم إلى آخـــر، تبدو متكررة، 
وكأنها تجربة ”موحدة“، عمادها رغبة دفينة 
لـــدى صناع هـــذه األفـــالم، في ســـبر أغوار 
الواقـــع، بدعوى أن الفيلم الوثائقي هو ”فيلم 
في مقابل الفيلم الروائي  التعبير عن الواقع“ 
الذي هو -بالضـــرورة عند هؤالء- تعبير عن 

الخيال السينمائي.
وبدعوى التعامل مع الواقع، يبحث معظم 
مخرجي األفالم الوثائقية العرب عن مواضيع 
ألفالمهم، تتشـــابه مع بعضها البعض، ليس 
فقـــط في طبيعة الشـــخصيات التي تظهر في 
هذه األفالم أو تدور األفالم نفســـها عنها، بل 
في تكرار األســـلوب نفســـه الذي يقوم بصفة 
أساســـية، علـــى إجـــراء مقابـــالت مـــن وراء 
الكاميـــرا مـــع تلك الشـــخصيات الهامشـــية 
المســـتبعدة من دائرة الوجـــود االجتماعي، 
وهـــي مقابالت ال يعرف المخـــرج أين وكيف 
يديرهـــا، أين تبـــدأ وأين تنتهـــي، وما الذي 
يمكنه أن يســـتخدمه منها وما يستبعده، بل 
يبدو أن هناك ولعا خاصا بتســـجيل وعرض 
كل مـــا ترويـــه تلك الشـــخصيات البائســـة، 
باعتبـــار أن شـــهاداتها أكثر صدقـــا وتأثيرا 
من الصور التي تنقل وتترجم وتعبر -عادة- 
بلغة الســـينما، عن موضوع الفيلم وطبيعته 

وقضيته.

مقاعد وحوارات

ال يهتـــم المخرجـــون العـــرب الشـــباب، 
بالصورة وبتركيب الفيلـــم وبنائه والتعامل 
معه باعتباره وسيطا ديناميكيا يملك إيقاعه 
الخاص وجمالياته الخاصة، يمكن أن يضارع 
الفيلم الروائي في تشـــويقه وجاذبيته، بقدر 
اهتمامهـــم بمـــا تقولـــه الشـــخصيات التي 
تجلس أمام الكاميرا، والكاميرا نفسها تبدو 
مهتزة تتأرجـــح يمينا ويســـارا بحيث تربك 
عيـــن المتفرج، التـــي تتأرجح معهـــا أيضا، 
وذلك تحت دعـــوى أن تلك هي الواقعية، وأن 
السينما المســـّواة المصقولة أي المصنوعة 
جيدا، تخـــون الواقع وال تعكس حالة البؤس 

االجتماعي كما تعكسها الصورة المهتزة.

هذه األنماط من األفالم الوثائقية ال يصح 
أن نطلق عليهـــا أفالما، فهي عبارة عن مزيج 
بين ”التقرير التلفزيوني (الريبورتاج) وبين 

البرنامج التلفزيوني الحواري.
وإذا كان بعـــض صنـــاع هـــذه الشـــرائط 
يســـتخدمون أحيانـــا بعض الصـــور الحية 
المصـــّورة من الواقع نفســـه، من الحياة، من 
الشـــارع، ومن شـــّتى األماكن، إال أن التركيز 
األساسي لصانع الفيلم يكون على المقابالت، 
ألن االعتقاد الســـائد أن المقابلـــة المصورة 
يمكـــن أن تكـــون أكثر بالغة فـــي التعبير عن 
القضية. والمشـــكلة أنهم بهذا االستســـهال 
يجعلـــون صنـــع الفيلـــم عملية ”عشـــوائية“ 
يمكـــن أن يقوم بها أّي إنســـان، دون أن يكون 
لديـــه أصال مخطط واضح لفيلمه: موضوعه، 

تكوينه، بناؤه، إيقاعه، مفرداته، لقطاته.
إن تحريـــر الفيلـــم عـــن طريـــق الكاميرا 

الرقمية (الديجيتال) ليس معناه أن نفقد ذلك 
”القيد“ األساســـي الذي يشترط وجود قدر من 
المعرفـــة ومـــن الرغبة في إنجـــاز فيلم يثري 
الســـينما كما يثري الموضوع الذي يناقشـــه 
أو يعرضه. فالكاميرا ليســـت هي التي تصنع 
األفـــالم بـــل يصنعها الســـينمائي الذي يقف 
خلفها، تماما كما أن القلم (أو الكيبورد) ليس 

هو الذي يكتب للكاتب مقاالته.
ومـــن أبرز المشـــاكل التي نشـــاهدها في 
هـــذا النـــوع مـــن ”أفـــالم البـــؤس“، إذا جاز 
التعبير، أنها تبدو بال بناء وال حبكة ويغيب 
عنهـــا الترابـــط المطلوب فـــي أّي عمل فني، 
أي أن الفيلـــم يمكن أن يســـتمر لســـاعات أو 
ينتهي بعد دقائق، فال إحســـاس بالزمان وال 
باإليقاع هناك، ألن المخـــرج عادة ما يقع في 
غـــرام كل ما يكون قد صـــّوره، وخصوصا أن 
اهتمامه الرئيســـي ينصب عـــادة، على إبراز 

”الموضـــوع“ و“القضيـــة“ وليـــس بناء عمل 
ســـينمائي متماسك يملك الجدة وقوة التأثير 
بالفن وليس بالشـــعارات. والمالحظ أن هذا 
النوع من الشـــرائط المصورة انتشر انتشارا 
كبيرا بوجه خـــاص، بعد ظاهرة االنتفاضات 
والثـــورات التي شـــهدتها المنطقـــة العربية 
خـــالل الســـنوات األخيرة، تحـــت تصور أن 
الواقـــع المتغيـــر الملهتب، يوفر مـــادة ثرية 
يكفي تصويرها وتعليبها في فيلم أو شريط، 
لكي تكتســـب قوتهـــا من تلقاء نفســـها. ومن 
المؤســـف أيضا أن كثيرا مـــن المهرجانات، 
ســـواء التـــي تقـــام فـــي العالـــم العربي أو 
الخارجـــي، تســـعى وراء هـــذا النـــوع ممـــا 
تطلق عليـــه ”أفالم الثورات والربيع العربي“ 
وتمنحهـــا االهتمام أو حتـــى الجوائز بغض 
النظـــر عن مســـتواها، فقد أصبحـــت بمثابة 
”موضة“ رغم أن التلفزيون بتقاريره اليومية، 

يســـبقها كثيرا في تغطية مثل هذه األحداث، 
وذلـــك ألن االهتمـــام منبعه سياســـي وليس 
فنيـــل أو جماليل، غيـــر أن صناع هذه األفالم 
يشـــعرون بغبطة خاصة الختيار أفالمهم في 
المهرجانـــات وكأنهـــا تقدم مفهومـــا جديدا 

للسينما!

البؤس والواقعية

الملحوظـــة األخـــرى التـــي تتبـــدى فـــي 
معظـــم أفـــالم ”الواقـــع“ كما يحـــب صناعها 
أن يطلقـــوا عليها، هي ســـمة البؤس والكآبة 
والمغاالة الشديدة في تصوير البؤس بحيث 
لـــم يعد هناك أّي مخرج لإلنســـان من وضعه 
االجتماعي، وكأن البؤس حالة سرمدية قدرية 
مغلقة ال يملك المرء أمامها سوى االستسالم 

أو التباكي عليها.
لم تكن فكرة الواقعية أن ننقل البؤس دون 
أن ننير الشاشــــة ببصيص ضــــوء وأمل في 
إمكانية التغيير. وهناك فارق كبير، وال شك، 
بيــــن العدمية والواقعية. األولى تجعل كل ما 
يقــــع في الواقع يملك قوتــــه الخاصة الدافعة 
التي ال يســــتطيع أن يواجهها اإلنســــان، أما 
الواقعيــــة فتهتــــم أساســــا، بتصويــــر قدرة 
اإلنســــان على تجاوز واقعه. ولعّل من المهّم 
هنــــا أيضا أن نؤكد أن فكــــرة تصوير الواقع 
كمــــا هو ال تمــــّت بصلــــة إلــــى الواقعية، بل 
هــــي فكرة ثبــــت بالتجربة، مدى ســــذاجتها، 
فليــــس هناك فيلم يمكنه أن يزعم أنه ”يصور 
الواقع“، بل إن أكثر األفالم مباشــــرة، تعكس 
”رؤيــــة“ المصــــور والمخــــرج لمــــا يــــراه في 
الواقع، فزوايا التصوير والمونتاج وتركيب 
الصوت والمؤثــــرات والتعليق.. كلها تتدخل 
في ”صياغة“ واقع آخر يشاهده المتفرج، هو 

واقع الفيلم وليس واقع الحياة.
وليست الواقعية في النهاية، هي الشكل 
الوحيــــد للفيلم الوثائقي. مــــن الضروري أن 
يســــتمد الفيلــــم الوثائقي مادته مــــن الواقع 
ومن الحياة، ولكن في الحياة الكثير جدا من 
األشــــياء غير الفقر وحياة الهامش والتدني 
االجتماعي واألخالقــــي والبؤس والكآبة، بل 
ويمكــــن أيضا القول إنه مــــن جوف الصورة 
التي تعكــــس البؤس يمكننــــا أيضا أن نرى 
قــــوة اإلرادة والرغبة فــــي االحتفال بالحياة، 
شــــريطة أن يعرف الســــينمائي أساسا، كيف 
يقتنصهــــا وكيف يعبــــر عنها، بــــدال من تلك 
الرغبــــة الدائمة، فــــي صدم العيــــن.. وصفع 

المجتمع!

الثقافي

بؤس األفالم أم أفالم البؤس

اللهاث وراء تصوير الواقع أضر بالفيلم الوثائقي

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

كاميرات الديجيتال الرقمية شجعت الكثيرين على تصوير أفالم وثائقية تنقصها الحرفة 

املخرجون العرب الشباب ال 

يهتمون بالصورة وبتركيب الفيلم 

وبنائه والتعامل معه باعتباره 

وسيطا ديناميكيا يملك إيقاعه 

الخاص وجمالياته الخاصة، يمكن 

أن يضارع الفيلم الروائي في 

تشويقه وجاذبيته

حضور مميز للسينما المغربية هذا العام في مهرجانات العالم
األميركيـــة  ”فاريتـــي“  مجلـــة  نشـــرت   {
الســـينمائية  الصناعة  فـــي  المتخصصـــة 
تقريرا شـــامال حول الســـينما في المغرب 
في عام 2016 أعـــده مارتن ديل. قال التقرير 
في بدايته إن السينما المغربية منذ مجيء 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس إلى 
العـــرش فـــي 1999، تحصل علـــى دعم قوي 
من الدولة مما مكنهـــا من تحقيق نجاحات 
هامة على صعيد المهرجانات الســـينمائية 
الدولية، وإنجاز عدد من األفالم التي حققت 

نجاحا كبيرا في الداخل.
عـــدد  تقلـــص  شـــهد  عـــام 2016  إال أن 
المشـــاهدين في المغرب، وبالتالي انحسار 
النجاح الذي كانت تحققه السينما المغربية 
في الداخل المغربي قياسا بما شهدته خالل 

السنوات السابقة.
بلغ عـــدد التذاكـــر المباعة حتى شـــهر 
ســـبتمبر 982 ألفـــا و648 تذكـــرة أي أقـــل 
بنســـبة 28 بالمئـــة عـــن الفترة نفســـها من 
العام الماضـــي 2015. ويرجع هذا التراجع 
في جانب منـــه إلى تواصل إغـــالق قاعات 
العرض السينمائي، وأيضا قلة عدد األفالم 

التي يمكنها جذب الجمهور.
وكان أكثـــر األفالم شـــعبية هـــذا العام 
فيلـــم ”داالس“ الذي أخرجـــه علي المجبود 
(باألبيض واألسود) وهو من نوع الكوميديا 
السوداء عن صناعة السينما، ويصور الفيلم 
مخرجا ســـينمائيا يخرج فيلما لكي يتفادى 
اإلفالس لكن بطل الفيلم يموت بنوبة قلبية 
أثنـــاء التصويـــر فيضطر المخـــرج إلكمال 
الفيلم بجثة الممثل. وبلغ عدد من شـــاهدوا 

الفيلم 105 آالف و764 مشاهدا.
 أمـــا العمـــل الثانـــي التالي فـــي إقبال 
الجمهور فهو ”الحجرة 13“ الذي يدور حول 
تمرد السجينات في ســـجن للنساء، والذي 

حقق أكثر قليال من 26 ألف مشاهدة.

وجـــاء ثالـــث األفـــالم تحقيقـــا للرواج 
بــــ17 ألفا و332 متفرجا، فيلم ”مســـافة ميل 
لســـعيد خالط الذي فاز بالجائزة  بحذائي“ 
الكبرى في مهرجـــان طنجة للفيلم الوطني، 
كما أصبح مرشـــح المغرب في األوســـكار. 
والفيلم مـــن نوع الدراما االجتماعية ويدور 
حول طفل يعاني شـــظف العيـــش في الدار 
البيضاء فيقرر االنتقام من العالم القاســـي 

من حوله.
وجاء فـــي المرتبة الرابعة عشـــرة على 
مســـتوى عـــروض كل األفـــالم (بمـــا فيها 
األفـــالم األجنبيـــة) بعدد تذاكر بلـــغ 16 ألفا 
و331 تذكـــرة، الفيلـــم الجزائـــري المغربي 
المشـــترك ”البقرة“ إخراج الجزائري محمد 
حميـــدي بطولة المبرت ويلســـون، وهو عن 
فالح جزائري يرحـــل مع بقرته جاكلين إلى 

صالون الزراعة في باريس.
أما فيلـــم المخـــرج أحمد بـــوالن ”ليلى 
فهو كوميديا ســـاخرة  جزيـــرة المعدنوس“ 

عـــن أزمة دبلوماســـية تنشـــأ بيـــن المغرب 
وإسبانيا بسبب النزاع حول جزيرة صغيرة 
فارغة وقـــد عرض في مهرجان مراكش 2015 
وكان الفيلـــم المغربـــي الوحيـــد الذي دخل 

ضمن قائمة الثالثين فيلما األكثر شعبية.
والحظ التقرير أن النجـــاح الذي حققته 
األفـــالم المغربية في 2016 أقل منه في العام 
الماضي الذي شـــهد خمســـة أفـــالم محلية 
ضمن قائمة العشـــرة األكثر شـــعبية، بينها 
فيلمـــان مـــن األكثر نجاحـــا همـــا ”الديك“ 
فركـــوس، و“الحمالـــة“  توكونـــا  لعبداللـــه 

لسعيد الناصري.
ويرجع ســــبب هــــذا التراجــــع في 2016 
إلــــى أن األفــــالم الجديــــدة لــــكل مــــن نبيل 
عيوش ونورالدين لخماري وهشام لعسري 
وفوزي بن ســــعيدي ونرجس النجار وليلى 
كيالني ســــتعرض في 2017 التي يتوقع أن 
تكون أفضل كثيرا بالنســــبة إلى الســــينما 

المغربية.

ورغـــم هـــذا التراجع في الداخـــل إال أن 
الســـينما المغربيـــة حققت حضـــورا مميزا 
فـــي المهرجانـــات الســـينمائية العالميـــة، 
فقـــد شـــارك فيلم ”البحـــر وراءكم“ لهشـــام 
لعســـري في مهرجان برلين 2015 ثم بفيلمه 
التالـــي ”جـــّوع كلبك“ في المهرجان نفســـه 
لعـــام 2016 بعد أن عرض للمـــرة األولى في 
مهرجان تورونتو. ويتميز لعســـري بجرأته 
التجريبيـــة وأســـلوبه البصري فـــي رواية 
قصة. وقال لعســـري إنـــه أراد بفيلم ”البحر 
أن يحذر مـــن اتجاه المغاربة نحو  وراءكم“ 
التعصب بعد أن أصبـــح ما كان مقبوال منذ 
15 عامـــا مرفوضا بشـــدة اليوم. وفي ”جّوع 
كلبك“ يســـخر مـــن وزير الداخلية األســـبق 
خالل ما عرف بســـنوات الرصاص، إدريس 
البصري، ويصّوره باعتباره مازال على قيد 
الحيـــاة بعد أن فّر من محبســـه، وأخذ يهدد 

ويتوعد المغاربة.
نجاحا كبيرا في  وحقق فيلم ”ميمـــوزا“ 
عـــدد مـــن المهرجانـــات وهو فيلم مشـــترك 
بين إســـبانيا والمغرب ومصور بالكامل في 

المغرب، من إخراج أوليفر الكس.
هذا العـــام ال يوجد ســـوى فيلم مغربي 
واحد في مهرجان مراكش هو ”عّمي“ لنسيم 
عباســـي من بطولـــة عبدالرحمن التونســـي 
الـــذي كان نجمـــا كبيـــرا فـــي المغـــرب في 
السبعينات والثمانينات في القرن العشرين، 
ثم أصبح في طّي النســـيان. وشخصيته في 
الفيلم مصممة على غرار شـــخصية شابلن، 
ويلعـــب دور عـــم لممثلـــة شـــابة تبحث عن 
فرصة في الســـينما المغربيـــة لكنها تواجه 

الكثير من العقبات.
ويخلص التقرير إلى أن من الخصائص 
الجيدة للسينما المغربية اهتمام مخرجيها 
بمناقشـــة موضوعـــات جريئة مثـــل الفروق 

الطبقية واإلرهاب والتحرش الجنسي. لقطة من فيلم {خلف أبواب مغلقة}
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سياحة

مصر تعوض غياب السياح الروس بالصينيني

مليون سائح صيني يزورون مصر خالل الثالث سنوات املقبلة

} لجـــأت مصر إلى الصين باعتبارها المصدر 
األول للسياحة على مســـتوى العالم، ونجحت 
خـــالل العـــام الحالـــي فـــي مضاعفـــة أعـــداد 
الســـائحين الصينييـــن ليصلوا إلـــى 400 ألف 

سائح مع نهاية العام الجاري.
وبحسب اتحاد وكاالت الســـفر والسياحة 
التابع لوزارة السياحة الصينية، فإن هذا البلد 
لديه نحو 118 مليون ســـائح يســـافرون سنويا 
إلـــى مختلـــف أرجـــاء العالم، وتحتـــل الصين 
المركـــز الرابع من ضمن الدول العشـــر األوائل 
المصدرة للسياحة إلى مصر، ومع نهاية العام 
الجـــاري يرتفع عـــدد الســـياح الصينيين إلى 
مصر من 135 ألف ســـائح في عام 2015، إلى ما 

يقرب من 400 ألف سائح.
وكانت مصر قد حصلت على جائزة المركز 
الثاني لمســـابقة ”شـــينا ترافيل أوردس“ ألهم 
الوجهات الســـياحية المستقبلية بالنسبة إلى 
ســـوق الســـياحة الصينية، كما تـــم تصنيفها 
كأحد أهم 10 وجهات سياحية للصينيين خالل 
عـــام 2015، في اســـتطالع الرأي الـــذي أجرته 
مجلة ”ترافيل بالس ليشـــيرز“، إحدى كبريات 
المجـــالت الصينيـــة المتخصصة فـــي مجال 

السياحة.
ويتوقـــع أن تتخطـــى الســـياحة الصينية 
داخل مصر حاجز المليون سائح خالل الثالث 
ســـنوات المقبلة، على أن يرتبـــط بذلك اهتمام 
مصـــري متزايد بخصائص الســـائح الصيني، 
والـــذي يتطلب إنشـــاء معاهد دراســـات تهتم 

بالثقافة الصينية.

وقالـــت وزارة الســـياحة المصريـــة إنهـــا 
تجّهز حاليا لالحتفال برأس الســـنة الصينية، 
والذي يتزامن مع نهاية شـــهر يناير أي موسم 
الشـــتاء في مصر، مشـــيرة إلى أنها تركز على 
الترويج للمقاصد السياحية باألقصر (جنوبا) 
والقاهرة (العاصمة)، الهتمام السائح الصيني 
بالســـياحة الثقافيـــة، وشـــغفه للتعـــرف على 
الحضـــارة المصرية القديمة، وهـــو ما يعطي 
المقصـــد المصـــري فرصـــة لتنشـــيط المنتج 
الثقافـــي الذي عانـــى لفترة كبيـــرة من تراجع 
حركة الســـياحة الوافد إليه. وتتضمن البرامج 
الســـياحية التـــي ســـيتم إطالقها للســـائحين 

الصينييـــن خالل تلك الفتـــرة رحالت نيلية من 
أسوان إلى األقصر، ثم برا إلى الغردقة ثم جوا 
إلـــى القاهرة والعودة منها إلـــى الصين، وهو 
ما يفتح آفاقا جديدة لمنتج الســـياحة الثقافية 

والسياحة الشاطئية في آن واحد.
االهتمـــام المصـــري بالســـائح الصيني ال 
يأتي مـــن فراغ، إذ أنـــه يعد األكثـــر إنفاقا في 
المقصـــد الســـياحي، كمـــا أنه األطـــول إقامة، 
باإلضافة إلى أن وجود الســـائحين الصينيين 
يبث برســـالة طمأنة إلى جميع سائحي العالم 

بأن مصر مقصد سياحي آمن.
وتعتمـــد الشـــريحة األكبر من الســـائحين 
الصينيين على رجال األعمال ومديري الشركات 
وغيرهم من األثرياء المعروفين بإنفاقهم الجيد 
في رحالتهم السياحية، والذين يمثلون صفوة 
الطبقة الوســـطى الواســـعة، وتبلـــغ أعدادها 
حوالي 400 مليون نســـمة تقريبـــا. وقال عادل 
المصري، مدير العالقات الدولية بهيئة تنشيط 
الســـياحة، لـ“العرب“، إن ”االهتمام بالسياحة 
الصينيـــة يأتي ضمن الخطـــة الترويجية التي 
تهدف إليها الهيئة، والتي بدأت العام الماضي 

وتستهدف 27 دولة بينها الصين“.
وأضـــاف المصـــري ”لدينـــا اآلن 3 رحالت 
أسبوعية لمصر للطيران من بكين إلى القاهرة، 
و5 من جوانجو إلى القاهرة، ونطمح في زيادة 
رحلـــة أخـــرى على كل خـــط منهما، كمـــا نأمل 
في تفعيل الموافقة التـــي حصلت عليها مصر 
للطيـــران مـــن الســـلطات الصينية بتســـيير 3 

رحالت أسبوعيا إلى مدينة شنغهاي“.
ومع مطلع شهر ديسمبر الجاري استضافت 
هيئة تنشيط السياحة وفدا صينيا ضم 24 فردا 
من كبرى شـــركات الســـياحة الصينية، بهدف 
التعرف على الحالة األمنية، في كل من األقصر 

وأسوان والغردقة والقاهرة.
ويحتفـــل البلـــدان العام الحالـــي باعتباره 
”عـــام الثقافـــة المصرية-الصينيـــة“، وشـــهد 
الرئيسان الصيني شـــي جين بينج والمصري 
عبدالفتاح السيســـي االحتفـــال بإطالق العام 
خالل زيارة شـــي لمصـــر في ينايـــر الماضي، 
وهو ما انعكـــس على إطالق وزارة الســـياحة 

المصريـــة للعديـــد من المعارض الســـياحية، 
وكذلك إطالق حمالت دعائية مشـــتركة لجذب 

المزيد من السائحين الصينيين.
ورفعت بكين والقاهرة في ديســـمبر 2014 
مســـتوى العالقة بينهما لمســـتوى الشـــراكة 
االســـتراتيجية الشـــاملة، ومنذ ذلـــك التاريخ 
والثقافية  الدبلوماســـية  العالقـــات  تطـــورت 

واالقتصادية بين البلدين بشكل ملموس.
وكان البنـــك المركـــزي المصـــري، أعلـــن 
مؤخرا عـــن إبـــرام اتفاقيـــة ثنائيـــة لمبادلة 
العمـــالت مع البنـــك المركـــزي الصيني، ومن 
المتوقع اســـتخدام هذه االتفاقية في تســـهيل 
التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يســـهل 

من عملية حركة السياحة بين البلدين.
وبحســـب بعض الخبـــراء فإن الســـياحة 
الصينية تعّد المجال األكثر قدرة على تصحيح 
الخلل القائم في الميـــزان التجاري بين مصر 
والصين. ويعد الوجود القوي لالســـتثمارات 
الصينية في مصر عامال مهما في جذب المزيد 

من الوفود السياحية.
تســـعى مصـــر لالســـتفادة مـــن التجربة 
الصينية في مجال الســـياحة والتي يعمل بها 
داخل الصين أكثر من 27 مليون عامل ما يعادل 
10.2 بالمئة من عدد الســـكان، والذي ساعدها 
فـــي تطوير أكثر من 2000 قرية، ومن المقرر أن 
يصـــل العدد بحلول 2020 إلـــى 6000 قرية مما 
يخفف العبء على الحكومة، كما يوجد الكثير 
من أنواع السياحة في الصين، وهي السياحة 

الدينية والعالجية، والتنزه، وأشياء أخرى.
وقـــال ثروت عجمي، رئيس غرفة شـــركات 
الســـياحة باألقصـــر (جنـــوب)، لـ“العرب“، إن 
”العام الحالي شـــهد طفـــرة حقيقية في وجود 
الســـياحة، ألن العديد من الشركات والمقاصد 
الســـياحية اعتمدت هذا العـــام على الترويج 

داخل السوق الصينية“.
وأضاف عجمي أن ”السياحة الصينية تعّد 
سياحة ثقافية باألســـاس، لكنها فتحت مجاال 
جديدا لها في المدن الســـاحلية وتحديدا على 
شاطئ البحر األحمر وهو ما وضح تأثيره في 
مدينـــة الغردقة العام الحالـــي“، موضحا أنها 

في الوقت نفســـه لن تعوض غياب الســـياحة 
الروسية والتي تعد سياحة شاطئية باألساس.
وتعاني مصر من انخفاض أعداد السياحة 
الوافدة إليها، وبحســـب إحصائيات حكومية 
مصريـــة، فـــإن عـــدد الســـياح القادميـــن إلى 
البالد انخفض في مايو الماضي بنسبة 51.7 
بالمئة، مقارنة مع الشـــهر نفســـه مـــن العام 
الماضي، بسبب الحظر الجوي الذي وضعته 
روسيا وبريطانيا وبعض الدول األخرى على 
مصـــر بعد حادث الطائرة الروســـية في العام 

الماضي.
وفي عام 2010 بلغ عدد السياح لمصر 14.7 
مليون ســـائح، فيما بلغ عدد السياح عام 2015 

نحو 9.3 مليون سائح.
وأكـــد أحمد عطية، وكيل وزارة الســـياحة 
المصرية سابقا، لـ“العرب“، أن فتح أي أسواق 
جديدة للســـياحة يســـاهم في تحريك الركود 
الحالي بها، لكن ذلك مرتبط باســـتمرار توافد 
تلك األســـواق، بحيث تشـــكل نســـب متقاربة 
ســـنويا دون أن تتأثر بعوامل بعد المسافات 
والتـــي تصل إلى 9 ســـاعات من خالل رحالت 
الطيـــران المباشـــرة، وعدم التأثـــر بالظروف 

األمنية المضطربة بالمنطقة العربية.
وأضـــاف عطيـــة أن النجـــاح فـــي خلـــق 
ســـياحية صينيـــة داخل مصـــر يتطلب إعادة 
ترتيب البيت الســـياحي المصري من الداخل، 
على أن تكون هناك اهتمامات متنامية بحركة 
الطيـــران وتـأمينها وإعادة تأهيـــل المناطق 
الســـياحية التي عانت الركـــود خالل األعوام 
الماضيـــة، باإلضافة إلى تدريـــب أيدي عاملة 
جديدة لتكون بديلة لتلـــك التي تركت المجال 
الســـياحي المصـــري خـــالل العـــام األخيـــر 

تحديدا.
وشـــدد عدد من المهتمين بشأن السياحة 
المصرية على ضـــرورة زيادة حجم الميزانية 
المخصصة للترويج في بالد آسيا بشكل عام 
والصين بشـــكل خـــاص، باإلضافة إلى أهمية 
زيادة حصة مصر للطيران من ذلك السوق من 
خالل تسير رحالت مباشرة من المدن الصينية 

الكبرى التي توجه الحركة إلى مصر.

ــــــت بوصلة الســــــياحة المصرية نحو  تحول
الصين، بعد أن طال أمد عودة الســــــياحة 
الروســــــية مرة أخرى، منذ حادث ســــــقوط 
ــــــرة الروســــــية فوق صحراء ســــــيناء  الطائ
فــــــي نهاية أكتوبر العــــــام الماضي، والتي 
ــــــم تتبدد تداعياتها االقتصادية في مصر  ل

حتى اآلن.

الصينيون ينعشون السياحة املصرية

وزارة السياحة املصرية تجهز 

حاليا لالحتفال برأس السنة 

الصينية ترويجا للمقاصد 

السياحية باألقصر والقاهرة، 

وذلك الهتمام السائح الصيني 

بالسياحة الثقافية، وشغفه 

للتعرف على الحضارة املصرية 

القديمة

توفر جنوب  } آبنغتون (جنــوب أفريقيا) – 
أفريقيا فرصة رائعة لعشاق رحالت السفاري 
الخالبة  الطبيعيـــة  بالمناظـــر  لالســـتمتاع 
واالنطالق وسط البرية، وتزخر مقاطعة كيب 
الشـــمالية بالكثيـــر من المتناقضـــات، فإلى 
جانـــب مناطق الســـافانا، التي لم تتســـاقط 
فيهـــا األمطار لســـنوات عديـــدة، توجد بها 
واحدة مـــن أنجح مزارع العنـــب في البالد. 
ويمكن للســـياح االستمتاع بجولة على طول 

الحدود بين بوتسوانا وناميبيا.
وفي الصباح ترســـل الشـــمس أشـــعتها 
الحارقة علـــى المنطقة، التي كان يســـودها 
هـــواء بارد فـــي الليل. ويقف الســـياح وهم 
يغالبون النوم أمام المبني الواقع على حافة 
المحمية الطبيعة كغاالغادي ترانسفرونتير، 
والتي تقع في المنطقة الشـــمالية من جنوب 
أفريقيـــا بالقرب من الحدود مع بوتســـوانا. 
ويشاهد السياح بعض الحيوانات الصغيرة 

المنتشرة على الرمال الحمراء.
وحـــذر حارس المحميـــة الطبيعية ياكو 
رايشـــرت، الســـياح أثناء التجول ونصحهم 
وكواحلهـــم،  أقدامهـــم  لموضـــع  باالنتبـــاه 
ويصطحـــب الحارس الســـياح فـــي منطقة 
تنتشـــر بها حيوانات النمـــس، والتي عادة 
مـــا تهاجم الـــزوار، الذين يرتدون ســـراويل 
قصيـــرة، وتقف هذه الحيوانات على أرجلها 
الخلفية وتمد بطنها باتجاه أشـــعة الشمس 

الساطعة.
وتعتبر مقاطعة كيب الشـــمالية من أكبر 
المقاطعـــات في جنوب أفريقيـــا، ويقع أبعد 
طرف فيها بين بوتســـوانا وناميبيا. وتبدأ 
المناظـــر الطبيعيـــة في محميـــة كغاالغادي 
العابرة للحدود بمشـــهد مشـــابه للصحراء 
تتحـــرك  وهنـــا  كاالهـــاري،  فـــي  الرمليـــة 
الحيوانـــات، التي تســـتوطن هـــذه المنطقة 
بكل حرية على مســـاحة كبيرة من األراضي 
المســـتوية؛ حيث ال يوجد أّي ســـياج يحول 
دون انتقـــال الفهود والثعالـــب والحيوانات 
البريـــة مـــن عبـــور الحـــدود بيـــن البلدان 

األفريقية.
وعلى مســـافة 250 كيلومتـــرا في اتجاه 
الجنـــوب يتدفق نهـــر أورانج إلـــى ناميبيا 
ويسلك طريقه في األرضية الصخرية. وتضم 
المشاهد الطبيعية على مجرى النهر الكثير 
مـــن الكثبـــان الرملية الخالبـــة والتكوينات 
الصخريـــة الرائعة والوديـــان والمنحدرات 

البديعة.

وبفضل توفـــر المياه في هـــذه المنطقة 
فإنها تعتبر واحـــدة من أغنى مناطق زراعة 
العنـــب فـــي جنـــوب أفريقيـــا؛ حيـــث تمتد 
المـــزارع للعديد من الكيلومتـــرات. ومع كل 
هذه المناظر تبـــدو الطبيعة البرية واضحة 
للعيان، حيث يشـــاهد الســـياح الزرافات في 
محمية أوغرابيس فالـــس، التي تقع بالقرب 
من الحدود مـــع ناميبيا،، كما تعيش النمور 
بجـــوار المياه الهـــادرة في هـــذه المحمية 

الطبيعية.
وعلـــى الجانـــب الغربـــي مـــن المحمية 
الطبيعية يوجد لودج أكسايس، والذي يضم 
12 كوخا خشبيا متصلة مع بعضها البعض 
بواسطة السياج. وانطلق السياح في جولة 
ليلية برفقة المرشـــدة الســـياحية ميليســـا؛ 
حيث طلبت منهم ضبط الكشـــافات األمامية 
إلى أســـفل حتى ال تتسبب في إحداث ضرر 
بالنعام، الذي قد ُيصاب بالعمى إذا نظر في 
اإلضاءة المباشـــرة لعدة دقائـــق، وبالتالي 

فإنه يصبح فريسة سهلة.
تم بناء لودج في هـــذه المنطقة التراثية 
كمصدر إضافي للدخل، ويتم تقسيم عائدات 

السياحية جزئيا على القبيلتين.
وتتم االســـتعانة بشـــركة لهـــا خبرة في 
الســـياحة والفندقة لإلشـــراف على اللودج، 
ولكن أغلب الموظفين من قبيلتي سان ومير، 
حيث أوضح مدير اللودج ”نحن نســـاعدهم 
لتحســـين مســـتوى معيشـــتهم“. ولكنه قد 
يواجه بعض المشـــكالت في بعض األحيان 
بسبب عقلية األفراد بقبيلة سان؛ نظرًا ألنهم 

يريدون االستمتاع بالحياة واالسترخاء.
وقد اســـتمرت فترة الجفاف في صحراء 
كاالهاري لمدة أربع ســـنوات، ولذلك تتدافع 
الحيوانات نحو العدد القليل من البحيرات؛ 
حيث يســـود قانون البقـــاء لألقوى، إذ تنعم 
أســـود كاالهاري بحق النهائي في الشـــرب 
في هـــذه البيئة القاحلة. وتظهـــر حيوانات 
المهـــا ذات القرون، التي تشـــبه الرماح في 
موقف ضعف وســـط هذا الحشـــد الهائل من 

الحيوانات المتدافعة نحو المياه.

أخبار سياحية

} قامـــت شـــركة ميغالـــو لتصنيـــع اليخوت 
اخلاصـــة باإلعـــالن عـــن خطط لبنـــاء جزيرة 
متحركة مخصصة لعشاق الرفاهية. وستطلق 

عليها اسم ”كوكومو آيلند“. 
وأوضحت الشـــركة النمساوية أن املركبة 
التي تطفو على وجه املياه ستســـمح لركابها 
باصطحاب منزل أحالمهم إلى أّي مكان حول 
العالم عبر املياه. وســـتبلغ سرعتها القصوى 

ثماني عقد. 

} أطلقت اخلطـــوط اجلويـــة القطرية أحدث 
طريقة لدفـــع قيمـــة التذاكـــر إلكترونيا وذلك 
عن طريق ”أبـــل باي“، عبر أجهـــزة الهواتف 
احملمولة في اململكة املتحدة و11 دولة أوروبية 
أخـــرى، لتكـــون أول شـــركة طيـــران خليجية 
اإللكترونية للدفع  تســـتخدم خدمة ”أبل باي“ 

عبر اإلنترنت الفوري.
 ومن أهم ميـــزات هذه الطريقة أنها ميكن 
أن جتري عبر الهاتف احملمول بجميع أنواعه.

} حصل فندق قصر اإلمارات للســـنة الرابعة 
على التوالي على جائزة أفخم منتجع شاطئي 
لسنة 2016 من بني العديد من الفنادق املرشحة 

للجائزة.
 وحظـــي الفندق اإلماراتـــي بهذه اجلائزة 
خالل احلفل النهائي جلوائز الســـفر العاملية 
الذي أقيم مؤخرا في منتجع أولهوفيلي بيتش 
في مالي أتول اجلنوبية في املالديف. وحصد 

الفندق منذ افتتاحه العديد من اجلوائز.

} قـــررت 3 شـــركات يابانية خاصة تشـــكيل 
مؤسسة مشتركة من شـــأنها تنظيم السياحة 
الفضائيـــة. وأعلنت الشـــركات أن املؤسســـة 

ستبدأ عملها في ديسمبر عام 2023. 
وبوســـع كل طائـــرة فضائيـــة أن تنقـــل 6 
ســـياح إلى ارتفـــاع 100 كيلومتر فوق ســـطح 
األرض ثـــم تعود إلـــى القاعدة التـــي انطلقت 
منها. وستستغرق الرحلة السياحية بالطائرة 

الفضائية 90 دقيقة.
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} لندن – أنشأت شركة أمازون عمالق التسوق 
اإللكتروني في مدينة سياتل األميركية، متجرا 
فعليـــا لبيـــع الســـلع مـــزودا بخدمـــة جديدة 
للتسوق تســـمح للمتســـّوقين بالّشـــراء دون 
التوقف عنـــد صندوق المحاســـبة، بل بالدفع 

غير المباشر عبر تطبيق خاص.
وتأمل الشركة األميركية من خالل ”أمازون 
غـــو“ أن تنجح في اســـتقطاب المســـتخدمين 
إلـــى تجربة تســـوق جديدة، مشـــددة على أن 
هذا المتجر ســـيقدم أكثر تجـــارب تكنولوجيا 

التسوق تقدما في العالم.
الخدمـــة  أن  إخباريـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
الجديـــدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل في متجر 
الشـــركة بوالية سياتل، وهو مفتوح في الوقت 
الحالي لموظفي الشركة حتى انتهاء البرنامج 
التجريبي، حيث يتوقع أن يفتح ”أمازون غو“ 

أبوابه أمام المتسوقين في أوائل عام 2017.
ويقدم المتجر وجبات إفطار وغداء وعشاء 
جاهزة إلى جانب وجبات الطعام الخفيفة، مع 
مجموعة مختـــارة من الخضـــروات والفواكه 
األساســـية مثـــل الخبـــز والحليـــب ومعدات 

وأدوات الطعام.
وأوضحـــت الشـــركة أن الخدمـــة الجديدة 
تعتمـــد على قيـــام الزبائن بتفعيـــل التطبيق 
اإللكترونـــي ”أمـــازون غـــو“ علـــى هواتفهـــم 
الخاصـــة عند دخولهـــم المتجر مـــن بوابات 

خاصة حيث سُتسجل بيانات التطبيق.
وأضافت الشـــركة عقب ذلك، يمكن للزبون 
اختيـــار ما يحتاجه من منتجات، وســـيتعّرف 
عليهـــا التطبيـــق أوتوماتيكيـــا، وإضافتهـــا 
إلى ســـلة التســـوق، وتقديـــم فاتـــورة بقيمة 

المشتريات الحقا.
وتقـــوم هذه الخدمة علـــى تقنيات متقدمة 
مثـــل التعـــرف إلى الوجـــه واالستشـــعار عن 
بعـــد والتعلم العميـــق والرؤية الحاســـوبية، 
وذلك بفضل تزويد المتجر بأجهزة استشـــعار 
وأجهزة حاســـوبية بهدف الكشـــف عن السلع 
التـــي جـــرى اختيارها مـــن قبل المتســـّوقين 

باإلضافة إلى التعرف على وجوههم.
وأفـــادت الشـــركة في وقـــت ســـابق أنها 
ســـتعمم الخدمة فـــي كامل متاجرهـــا بحلول 

العام المقبل.
وبحســـب بعـــض التفاصيـــل القليلة فإن 
شـــركة أمازون تهـــدف من خـــالل المتجر إلى 
خلق تجربة تســـوق فريدة ال تخضع للروتين 
المعتاد أي االســـتمتاع بالتسوق دون التفكير 
فـــي الوقـــوف فـــي طوابيـــر مملة عنـــد أمين 

الصندوق ودفع الحساب.
وتأمل الشـــركة فـــي مزيد االســـتفادة من 
التطـــور التقني ليكون متجرهـــا معتمدا كليا 

علـــى اآللة، ال ســـيما وأنها تهيمـــن من خالل 
”أمازون برايم“ للبيع بالتجزئة على اإلنترنت.

ووفقا للمؤشر الرقمي أدوبي فإن التجارة 
اإللكترونية تشـــهد نشـــاطا متزيدا في جميع 

أنحاء العالم.
وكانت أمازون رائدة في مجال الروبوتات 
المســـتخدمة في مراكز التوزيـــع التابعة لها. 
ففي مركز وسكنسن التابع للشركة، الروبوتات 
البرتقاليـــة القائمـــة على عجالت تنســـاب في 
أنحاء الموقع الذي تبلغ مســـاحته مليون قدم 
مربعـــة -أي ما يعادل مســـاحة 26 ملعبا لكرة 
القدم- مكدســـة بصـــوان بالســـتيكية صفراء 
مليئة بالمنتجات. رموز االســـتجابة السريعة 
والخوارزميـــات ترشـــد هـــذه األجهـــزة إلـــى 
الفائزين من البشـــر، الذين يرســـلون الطلبات 

على سيور ناقلة.
وأعلنت خدمة مشـــاركة الصـــور والفيديو 
إنســـتغرام المملوكة لفيســـبوك، فـــي نوفمبر 
الماضي أنها تســـتعد قريبا إلتاحـــة إمكانية 
التسوق للمستخدمين ضمن التطبيق، وينبع 
ذلك مـــن التغييـــرات التي أحدثتهـــا األجهزة 

المحمولة على مفاهيم التسوق التقليدية.
وتعتبـــر الخدمـــة بمثابة وســـيلة مفضلة 
للعالمـــات التجاريـــة للحصول علـــى اهتمام 
المســـتخدمين وعرض آخـــر منتجاتهم، إال أّن 
تحويـــل أولئك المتابعين إلـــى زبائن يقومون 
بالدفـــع كان يعتبر أمرا صعبا، وذلك تبعا لقلة 

استخدام الروابط القابلة للضغط.
وتولي الخدمة المسألة أهمية كبرى، حيث 
أنهـــا تعمل حاليا على تغيير هذا النهج، وذلك 
مع إدخالها لعالمات المنتج القابل للتســـوق، 

بحيث يمكن للعالمات التجارية وضع عالمات 
علـــى أّي منتج موجود فـــي صورهم. ويؤدي 
قيام المســـتخدم بالضغط على عالمة المنتج 
لنقله إلـــى صفحة منفصلة خاصـــة بالمنتج، 
والتـــي توفـــر المزيد من المعلومـــات ورابطا 
قابال للضغط يحمل اســـم ”تسوق اآلن“، ينقل 

المستخدم إلى المحل التجاري للبائع.

ويعمل إنستغرام على تحديد األمور التي 
تتطلبها العالمات التجارية لتكون قادرة على 
بيع منتجاتهـــا إلى جانب توفيرهـــا إمكانية 
تعزيز مكانة العالمة التجارية لدى المتابعين 

ضمن وسائل التواصل االجتماعي.
وتســـعى الخدمـــة إلـــى توفير مثـــل تلك 
الحلول بشـــكل ضمني بدال مـــن االعتماد على 
خدمـــات خارجية، ممـــا يوفر للمســـتخدمين 
تجربة اســـتخدام وتســـّوق أفضـــل ومبيعات 

أكثر للعالمات التجارية.
وتعمـــل الشـــركة حاليـــا مـــع 200 عالمة 
تجاريـــة تبيـــع بالتجزئـــة الختبـــار الميزات 
الجديـــدة، والتـــي تتوّفـــر في الوقـــت الراهن 
لمجموعـــة مختـــارة مـــن المســـتخدمين في 

الواليات المتحدة، مع خطط للتوسع في وقت 
قريب.

اإلماراتيـــة  اتصـــاالت  وكانـــت مؤسســـة 
أزاحت النقـــاب خالل مشـــاركتها في معرض 
جيتكس 2016 في دبي، عـــن عدد من التقنيات 
الحديثة لتســـريع وتسهيل عملية التسوق من 
بينهـــا عربة ذكيـــة تتعرف على الســـلع التي 
توضع داخلها فتظهر على شاشـــة مدمجة بها 
تلك السلع مرفقة بمعلومات حولها إلى جانب 

عرض أسعارها.
وتخـــّول هـــذه العربة الذكية للمتســـوقين 
إمكانيـــة الدفع عبرها مباشـــرة قبـــل مغادرة 
موظـــف  النتظـــار  الحاجـــة  دون  المتجـــر، 

الصندوق.
وابتكـــرت اتصاالت أيضـــا روبوتا تتمثل 
مهمتـــه فـــي اســـتقبال المتســـوقين ومدهـــم 

بالمعلومات الالزمة وتوفير الحماية لهم.
وكانـــت من ضمن العـــروض غرفة مالبس 
ذكيـــة تعرض الشاشـــة المثبتة بهـــا للحريف 
المـــراد  بالمالبـــس  الدخـــول  عنـــد  تلقائيـــا 
تجربتها، مجموعة من المقاســـات واألســـعار 
واأللـــوان المتاحة، باإلضافة إلـــى المنتجات 
األخرى واإلكسســـوارات المناسبة. وبإمكانه 
طلـــب مقاس أو لون مختلف من القطعة ذاتها، 
ليتلقى موظف الخدمة الطلب عبر رسالة على 

جهازه المتحرك إلحضار المالبس المطلوبة.
وطـــورت اتصـــاالت مـــع الغرفـــة الذكيـــة 
مـــرآة ذكية تظهر صـــورة الحريف مع القطعة 
المـــراد تجربتهـــا، باإلضافـــة إلـــى معلومات 
عـــن مواصفاتها، وأبـــرز مزاياهـــا، واأللوان، 

والمقاسات المتوفرة منها.
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أمازون غو.. أكثر تجارب تكنولوجيا التسوق تقدما

وسائل ذكية الختبار السلع وتطبيقات توفر لمستخدميها ماركات عالمية

تكنولوجيا

روبوت في خدمة الحرفاء

تهيمن شركة أمازون على البيع بالتجزئة 
عبر اإلنترنت إال أنها كشــــــفت مؤخرا عن 
متجر فعلي يبدو األول من نوعه في عالم 
تكنولوجيا التســــــوق، ويوفر للمتســــــوقين 
متعــــــة التســــــوق دون اضطــــــرار للوقوف 
ــــــر. وكانت ظهــــــرت محاوالت  فــــــي طوابي
مشــــــابهة كعربة ذكية تتعرف على السلع 
وتقدم معلومات حولها وحول أســــــعارها، 
ــــــى وجود تطبيقات تســــــمح  باإلضافــــــة إل

للمتسوق بتجربة البضائع افتراضيا.

} متكنـــت شـــركة جتـــارة وهندســـة تقنيات 
الدفـــاع احملـــدودة التركية، من صنـــع جهاز 
”رادار حتديد األهداف خلـــف اجلدران“، الذي 
يعـــد أول منتج تركي في مجال أجهزة الرادار 
التـــي تتمتع بقدرة كشـــف وتعقب األجســـام 

املوجودة خلف اجلدران.
للجهـــاز  النظيـــرة  األجهـــزة  وُتســـتخدم 
املذكور، بكثرة، في العمليات األمنية وعمليات 
إنقـــاذ الرهائن في العالم، حيث تســـمح هذه 
األنظمة بتحديـــد الكائنات احلية وحتركاتها، 
فـــي حال وجود حاجز مثل جـــدار يحول دون 
إتاحـــة االتصال البصري أو جمع بيانات عبر 

أجهزة استشعار بصرية.

} كشـــفت شـــركة ”بيودومز“ عـــن تصميم 
فاخـــر لقبـــاب زجاجيـــة تعمـــل بالطاقـــة 
الشمســـية وصديقـــة للبيئـــة كمـــا ميكنها 
توفير احلماية من الزالزل والرياح القوية.

ويتمثـــل هـــذا النمـــوذج مـــن القبـــاب 
الزجاجية واجليوديســـية في هيكل قشري 
خفيف ذي شكل كروي أو شبه كروي مبني 
على أســـاس شـــبكة من الدوائـــر العظمى 
بـ20 شـــكال مختلفا، ويسمح للمستخدمني 
بإضافـــة حمـــام ســـباحة صغير أو شـــقة 
صغيـــرة تخصـــص ملختبر للعلـــوم داخل 

القبة الزجاجية. 
هـــذا التصميم ميكـــن أن يصمـــد أمام 

الزالزل وهبوب الرياح.

} أكـــد فريق بحـــث أميركي أنـــه بإمكانه 
حتويل النفايات البشرية إلى وقود حيوي 
خام في غضون عدة دقائق، ومن ثم حتويله 

إلى البنزين أو الديزل.
وأوضح الباحثون من مختبر باسيفيك 
نورثويســـت الوطنـــي، أن عمليـــة حتويل 
البـــراز إلـــى وقـــود تشـــبه إنتـــاج النفط 
الطبيعي، من خالل تطبيق احلرارة العالية 
املخلفات، لتتحول النفايات  والضغط على 
إلـــى وقـــود حيوي خـــام، كمـــا أن املختبر 

يستخدم أسلوب التسييل باملاء.
وأضافوا أن هذا الوقـــود متكن تنقيته 

وحتويله إلى مواد أخرى، مثل البنزين.

} تعمل أبل على جتميع فريق من اخلبراء 
فـــي مجـــال الروبوتـــات وجمـــع البيانات 
الســـتخدام طائـــرات دون طيـــار مـــن أجل 

حتديث تطبيق اخلرائط.
وتســـتخدم غوغل وأبل على حد سواء 
والشـــاحنات  الســـيارات  مـــن  أســـاطيل 
ولكـــن  بالكاميـــرات،  املـــزودة  الصغيـــرة 
ستســـمح الطائرات دون طيار لشـــركة أبل 
بدراســـة ومراقبة الطرق والفتات الشوارع 

واملناطق واألبنية وغير ذلك. 
وتطور أبل أيضا مساعدة أفضل لتغيير 
املسارات في أثناء القيادة، إصدار امليزتني 
اجلديدتني لتطبيق خرائط أبل سيكون في 

عام 2017.

أخبار متفرقة
جهاز يكشف األجسام من 

خلف الجدران

قباب زجاجية مقاومة 

للزالزل

النفايات البشرية تتحول 

إلى وقود قريبا

طائرات أبل بدل خرائط 

غوغل

} شــــركة فوجي فيلم تعلن عن إطالق كاميرا 
متغيرة العدسة من الفئة المدمجة للمبتدئين 
في عالــــم التصوير الفوتوغرافي. وأوضحت 
الشــــركة اليابانيــــة أن الكاميــــرا ”إكس-إيه 
10“ الجديدة تمتاز عن الموديالت المنافســــة 
بالعديــــد مــــن الخصائــــص، منهــــا ســــهولة 
االســــتعمال وشاشــــة قياس 3 بوصة وقابلة 
للطي ألعلى إلــــى 180 درجة، من أجل التحكم 

في التقاط صور السيلفي.
وتقوم الكاميرا بنقل الصور إلى األجهزة 

األخــــرى عــــن طريــــق 
الشــــبكة الالســــلكية، 
كمــــا يمكــــن التحكــــم 
في عمليــــة التصوير 
عــــن طريــــق تطبيق 
مثبــــت على األجهزة 

الجوالة.

} تطبيق ”فودو“ يقدم لمســـتخدمي نظام ”آي 
أو إس“ تجربـــة مختلفـــة قليال عـــن تطبيقات 
الطهي التقليدية التي تعتمد على طرح وصفات 
طهـــي عبـــر البحث عـــن أســـماء الوصفات أو 
البحث ضمن تصنيفات محـــددة، حيث يقترح 

عليهم وصفات طهي بحسب صور المكونات.
وتعتمد فكـــرة عمل التطبيـــق على التقاط 
المســـتخدم لصـــور المكونـــات المتوفرة لديه 
ومـــن ثم إضافتها للتطبيـــق الذي يعمل بدوره 
على التعرف على هـــذه المكّونات تلقائيا ومن 
ثم تقديم وصفات طهي مثيرة لالهتمام ويمكن 
اســـتخدامها لطهـــي الطعـــام عبـــر المكونات 
التي أضافها المســـتخدم فقط، ودون الحاجة 
لالعتماد على وصفات طهي تقدم مكونات غير 

متوفرة لدى المستخدم خالل الوقت الحالي.

} فريـــق مـــن الباحثيـــن فـــي مختبـــر علوم 
بمعهـــد  االصطناعـــي  والـــذكاء  الكمبيوتـــر 
ماساشوســـيتس للتكنولوجيـــا فـــي أميـــركا 
يتمكـــن مـــن ابتكار تقنيـــة جديدة لمســـاعدة 
الكمبيوتر في التعرف على األصوات الطبيعية 
مثل هدير األمـــواج وغيرها، دون الحاجة إلى 

أّي بيانات توضيحية أثناء التدريب.
واعتمـــد الباحثون في تدريـــب الكمبيوتر 
علـــى مقاطـــع الفيديو، حيث يتم فـــي البداية 
تغذيـــة الكمبيوتر بمشـــاهد معينة وتصنيف 
العناصـــر البصريـــة التـــي تظهـــر فـــي هذه 
المشاهد بحيث يستطيع 
ذلك  بعـــد  الكمبيوتـــر 
الربـــط بيـــن هـــذه 
البصرية  العناصـــر 
واألصوات الطبيعية 
المرافقـــة 

لها.

   جديد التكنولوجيا

} أطلقت شركة سامسونغ اإلصدار الجديد من 
و“إس  هاتفيهـــا الجديدين ”غاالكســـي إس 7“ 
7 إيـــدج“ باللون األســـود الالمع، ســـعيا منها 
لتحقيـــق مبيعات أكبر تعويضا عن الخســـائر 

التي لحقتها.
ويبـــدو أن اللون األســـود الالمـــع لهاتفي 
و“إس 7 إيدج“،  غاالكسي ”إس 7 وغاالكســـي“ 
هـــو رد من شـــركة سامســـونغ علـــى نظيرتها 
األميركيـــة أبـــل، عندما أطلقت اللون األســـود 
الالمـــع جيت بـــالك مـــن هاتفيهـــا ”آيفون 7“ 

و“آيفـــون 7 بلس“. 
وطرحـــت الشـــركة 

اللـــون الجديـــد 
حامـــال اســـم بيرل 
يختلف  وال  بـــالك، 
هـــذا اإلصـــدار عن 
باألســـود  نظيـــره 
أونيكس  المطفـــي 

بالك.

للصناعات  } شـــركة ”إتش بـــي إنتربرايـــز“  
نمـــوذج  عـــن  النقـــاب  تزيـــح  اإللكترونيـــة 
أولـــي مـــن كمبيوتر جديـــد يطلق عليه اســـم 
”ماشـــين“، وتصفه الشـــركة بأنه أول كمبيوتر 
فـــي العالم يعمـــل بنظام الحوســـبة المدفوعة 
بإمكانيات الذاكرة. وأفـــاد الموقع اإللكتروني 
”ســـاينس أليـــرت“ المعني باألبحـــاث العلمية 
والتكنولوجيـــا بأن الكمبيوتـــر الجديد يمكنه 

التفوق على التقنيات المستخدمة حاليا.
وذكرت الشـــركة أن عمليات المحاكاة التي 
قامت بها أظهرت أن الحوســـبة المعتمدة على 
الذاكـــرة يمكنهـــا أداء العمليـــات الحوســـبية 

بســـرعات أكبـــر بواقع 8 
مقارنـــة  مـــرة  آالف 

لكمبيوتـــرات  با
التقليدية.

خدمة {أمازون غو} تتعرف على 

السلع أوتوماتيكيا، وتقدم 

فاتورة بقيمة المشتريات، 

باإلضافة إلى أنها تتعرف على 

الوجوه



} لندن – عند االنقطاع عن ممارســـة الرياضة، 
يضمر حجم العضالت نتيجة قلة استخدامها 
وقلـــة حرقها للســـعرات الحراريـــة كما كانت 
متعـــودة أن تفعل فـــي الســـابق. وتبعا لذلك 
تتكون حول العضالت طبقة دهنية ألن الجسم 
يبحث عن طريقة للتخلص من هذه الســـعرات 
الزائـــدة. ففي حال لم يتمكن مـــن حرقها عبر 
ممارســـة الرياضـــة، ســـيضطر الجســـم إلى 

تخزين جزء منها في شكل دهون متراكمة.
وفـــي هـــذه الحـــال، وتجّنبـــا الكتســـاب 
الكيلوغرامـــات الزائدة، ينصـــح أوال بتبديل 
النظـــام الغذائـــي وخفـــض كمية الســـعرات 
الحرارية المستهلكة مقارنة بالفترة السابقة، 
مثل تقليل كمية النشويات والبروتينات التي 
تعّود الجســـم على اســـتهالكها، خـــالل فترة 
التدّرب. ويظل ذلك غير كاف ألن تناول الطعام 
الصحـــي مع اإلبقاء على حالـــة الخمول ليس 
التركيبة األفضل للحصول على جسم متوازن. 
فالطعام أّيا كان نوعه يتطلب نشـــاطا منتظما 
لتحويله إلى طاقة تشـــّغل األجهـــزة الحيوية 
وتمّدها باألكســـيجين وتعزز عملية التخلص 
من الســـموم، في اآلن نفسه. ودون رياضة لن 
يتحقق ذلك بل قد يزداد األمر ســـوءا في الكبر 
حيـــث يميل المرء إلـــى الراحة والخمول أكثر 

من أّي وقت.
تقـــول خبيرة اللياقة إيمي كراولي إن آثار 
االنقطاع عن التمارين الرياضية تظهر بشـــكل 

ســـريع في اللياقـــة الهوائيـــة أو اللياقة 

المترتبـــة على ممارســـة التماريـــن الهوائية. 
وتضيـــف كراولي قائلة ”عندمـــا تتوقفون عن 
ممارســـة رياضة الركض، انتظروا أســـبوعا 
ثـــم أعيـــدوا ممارســـة الرياضـــة مـــرة أخرى 
وســـتجدون أن الرئتيـــن ســـتتألمان أكثر من 

األقدام“.
ممارســــة  علــــى  القــــدرة  أن  وأوضحــــت 
التمارين المنشــــطة للــــدورة الدموية والقلب 
أيضا، تتأثر بشــــكل كبير ويظهر هذا التأثير 
عند استئناف ممارسة الرياضات القلبية مرة 

أخرى.
أظهــــرت دراســــة جديــــدة نشــــرتها مجلة 
الفرنســــية أن التمرينــــات  ”تــــوب ســــانتيه“ 
الرياضيــــة المســــتمرة التي يمارســــها الفرد 
طــــوال عمره تحفــــظ عضلة القلب لــــدى كبار 
السن لمستويات تعادل أو حتى تتجاوز حالة 
عضلة القلب لدى الشبان ممن لم يعتادوا على 

التمرينات الرياضية.
وتشير الدراســــة إلى أن النشاط البدني 
يحفــــظ لعضلة القلــــب مرونتهــــا كما هو 
الحال لدى الشــــبان، مّما يظهر أنه عندما 
يكون الشخص غير معتاد على الرياضة 
فإن كتلة قلبه تتقلص كل عشر سنوات.

وعلى العكس مــــن ذلك فإن اعتياد 
كبار الســــّن علــــى ممارســــة التمارين 
الرياضية سّت أو سبع مرات أسبوعيا 
طوال حياتهــــم كبالغين ال يحافظ فقط 
علــــى عضلة قلوبهم بل يزيــــد منها مما 
يجعل الكتلة أكبر من كتلة قلب الشــــخص 
البالــــغ الذي ال يمارس الرياضة ويتراوح 

عمره بين 25 و34 عاما.
شــــملت الدراســــة 121 شخصا 
من األصّحــــاء الذين ليس لديهم 
تاريــــخ مرضــــي بالقلــــب، كان 
منهم 59 شــــخصا لــــم يعتادوا 
الرياضــــة.  ممارســــة  علــــى 
وخلصت إلى أن قياســــات كتلة 
التصويــــر  بواســــطة  القلــــب 
بالرنيــــن المغناطيســــي قــــد 
أوضحــــت أن كتلة القلب لدى 
المشاركين في الدراسة غير 
المعتاديــــن علــــى الرياضة 
تقّلصت مع كبر السن، في 
حيــــن أن كتلــــة القلب لدى 
الرياضة  يمارســــون  مــــن 
طــــوال حياتهــــم زادت مع 
زيــــادة معــــدل التمرينــــات 
الفوائد  ومــــن  الرياضيــــة. 
تســــاهم  أنها  للرياضة  األخــــرى 

بشكل كبير في الحيلولة دون اإلصابة ببعض 
أمــــراض القلب، خاصة عند كبار الســــّن ومن 

بينها األزمات القلبية.
وتتعــــّدد فوائد االســــتمرار في ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة على اللياقــــة والصحة 
والخصوبــــة أيضــــا، حيــــث كشــــفت دراســــة 
يابانيــــة أن ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة 
بانتظام، ”تزيد من مستويات هرمون الذكورة 
(التستوســــتيرون) المســــؤول عــــن العمليــــة 
الجنســــية وعالمــــات البلــــوغ الحيويــــة عند 

الرجال“.
وأفادت دراسة إيرانية حديثة بأن ممارسة 
التماريــــن الرياضيــــة تعتبــــر اســــتراتيجية 
بســــيطة وفّعالة وغير مكلفة، لتحسين نوعية 
الحيوانات المنوية لدى الرجال، ومساعدتهم 

على اإلنجاب.
جــــاء ذلــــك فــــي دراســــة أعّدهــــا باحثون 
بجامعة أورميا بإيران، ونشــــرت نتائجها في 

دورية ريبروداكشن العلمية.
وأوضحت الدراســــة أن ”الرياضة لبضعة 
أشــــهر يمكــــن أن تحــــدث فارًقــــا كبيــــًرا عند 
الرجال“. وبحســــب الدراســــة، فإن ”رجال من 
بيــــن 3 رجال يجــــدون صعوبة فــــي اإلنجاب 
بسبب ســــوء نوعية الســــائل المنوي لديهم، 
ويلجــــأون لعمليــــات التخصيــــب المجهري، 
كخيــــار عالجي لإلنجــــاب، لكن ســــوء نوعية 
الحيوانــــات المنويــــة قد يــــؤدي لزيادة خطر 

اإلجهاض والعيوب الخلقية“.
وللتحقــــق من أثــــر الرياضة علــــى نوعية 
الحيوانــــات المنويــــة، راقــــب الباحثون 261 
رجال من األصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 
25 إلى 40 عاًما، وأخضعوهم لخطة ممارســــة 
التماريــــن الرياضية بانتظام لمدة 25 دقيقة 3 

أيام فأكثر أسبوعًيا.

وأجـــرى فريـــق البحـــث تحاليـــل لعينات 
السائل المنوي بعد 24 أسبوًعا من التمرينات 
الرياضيـــة لرصد عـــدد الحيوانـــات المنوية 

وقوتها.
ووجد الباحثون، أن نوعية السائل المنوي 
لدى الرجال تحسنت بطريقة مثيرة لإلعجاب، 
بعد المداومة على ممارسة التمارين الرياضية 

مقارنة بما قبل ممارسة الرياضة.
وأضافـــوا أن ”أعـــداد الحيوانات المنوية 
انخفض مرة أخرى بعـــد 30 يوًما من التوقف 

عن ممارسة التمارين الرياضية“.
ولتحسين نوعية الســـائل المنوي، نصح 
الباحثـــون الرجـــال ”بتناول الطعـــام الجيد، 
والحد من تناول الكحول، اإلقالع عن التدخين، 

وممارسة الرياضة بشكل منتظم“.
وتنصح منظمة الصحة العالمية، األطفال 
والشباب بممارســـة الرياضة لمدة ساعة على 
األقل يومًيا، باإلضافـــة إلى تخصيص الجزء 
األكبـــر من النشـــاط البدني اليومـــي لأللعاب 

التي تتم ممارستها في الهواء الطلق.
وأضافـــت المنظمة أن ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي تســـاعد الشـــباب على نمـــّو العظام 
والعضـــالت والمفاصـــل والقلـــب والرئتيـــن 
بطريقة صحيـــة، باإلضافة إلـــى الحفاظ على 

وزن مثالي للجسم.
وأكدت دراسات حديثة أّن كبار السن الذين 
يمارســـون الرياضة يزيدون مـــن فرص طول 

أعمارهم، مثل الذين يتوّقفون عن التدخين.
وبينت الدراسة التي شملت 5700 رجل في 
النرويج أن الذين مارســـوا الرياضة 3 ساعات 
أســـبوعيا عّمـــروا 5 أعوام أكثر مـــن الذين لم 

يمارسوها.
ودعا المشرفون على الدراسة، التي نشرت 
فـــي مجلة الطـــب الرياضـــي البريطانية، إلى 

تشـــجيع ممارســـة الرياضة في أوساط كبار 
السن.

أجراهـــا  التـــي  الدراســـة،  وأوضحـــت 
مستشـــفى أوســـلو الجامعـــي، أن التماريـــن 
الرياضيـــة العنيفـــة والخفيفة كلهـــا تزيد من 

طول العمر.
بريطانيـــا  فـــي  المســـؤولون  وينصـــح 
بممارســـة نحـــو 150 دقيقـــة مـــن الرياضـــة 
أسبوعيا للبالغين من العمر أكثر من 65 عاما.
وبينت الدراسة أن الذين تتراوح أعمارهم 
مـــا بيـــن 68 و77 عامـــا، ال تزيد فـــرص طول 
أعمارهـــم، إذا اكتفوا بتمارين رياضية خفيفة 

ألقل من ساعة أسبوعيا.
وقال التقريـــر إن الذين تجاوزت أعمارهم 
73 عاما ومارســـوا التمارين الرياضية عاشوا 
هم أيضا 5 أعوام أكثر من الذين لم يمارســـوا 

الرياضة.
البدنـــي  النشـــاط  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
لـــه فائـــدة فـــي التقليل مـــن نســـبة الوفيات، 
مثلـــه مثل اإلقالع عـــن التدخيـــن، وعليه فإن 
اســـتراتيجية الصحة العامة ال بد أن تتضمن 
جهودا لتشجيع النشاط البدني، والتقليل من 

التدخين.
ألمراض  البريطانيـــة  الجمعيـــة  ونبهـــت 
القلـــب إلـــى أن الناس أصبحـــوا يعزفون عن 

التمارين الرياضية.

} واشــنطن – يمتلـــك الكمون قـــدرة فائقة في 
إنقاص الوزن وخاصة الكرش بشكل فعال في 

غضون 15-20 يومًا إذا تم تناوله بانتظام.
ووفـــق مـــا جاء فـــي موقع ”بولدســـكاي“ 
المعني بالصحة، كشف بحث تم إجراؤه على 
88 امرأة بدينـــة أن الكمون من المواد الفّعالة 
فـــي فقـــدان الـــوزن، ألنه يســـاعد علـــى حرق 

السعرات الحرارية.
وقـــدم أخصائيـــو التغذيـــة أربـــع طـــرق 
فعالـــة الســـتخدام الكمون في إنقـــاص الوزن 
والتخلـــص من دهـــون البطن غيـــر المرغوب 

فيها، وهي كاآلتي:
مشروب الكمون: يتم تحضير مشروب   – 1
الكمون عن طريق نقع ملعقتين من الكمون في 
المـــاء ليلة كاملة ثم غليه في الصباح وإضافة 
نصـــف ليمونة للمشـــروب بعـــد تصفيته من 
الحبـــوب، ثم تناوله على معـــدة فارغة صباح 

كل يوم لمدة أسبوعين.

 2 – مسحوق الكمون مع الزبادي: إلنقاص 
الوزن بفاعلية، يمكن مزج ملعقة من مسحوق 
الكمـــون مـــع 5 غرامات من الزبـــادي وتناوله 

بشكل يومي.
3 – مشروب الكمون بالعسل: تمكن إذابة 3 
غرامات من مسحوق الكمون في الماء وتناوله 
يوميـــًا، بعد إضافة بضع قطرات من العســـل 

للمشروب.
4 – الكمـــون مع الليمـــون والزنجبيل: من 
الوصفات المذهلة أيضًا إلنقاص الوزن إضافة 
بـــذور الكمون لصحن من الخضراوات كوجبة 
عشـــاء، مـــع اســـتخدام الليمـــون والزنجبيل 
المعروفيـــن بقدرتهما الفائقة أيضًا على حرق 
الدهـــون. ولتحضير هذه الوجبة، يتم ســـلق 
بعـــض الخضـــراوات في القليل مـــن الماء ثم 
نثر بعض بذور الكمـــون عليها بعد تصفيتها 
وإضافة البعض من عصير الليمون وشـــرائح 

الزنجبيل الطازجة.
يعتبـــر الكّمـــون مـــن النباتـــات شـــائعة 
االستعمال، فهو يستعمل في الكثير من الدول 
كعـــالج لمشـــاكل الجهاز الهضمـــي كالمغص 
واإلســـهال واالنتفاخ والغازات. وفي دراســـة 
حديثـــة أجريـــت علـــى أشـــخاص مصابيـــن 
بزيادة الوزن، وجد باحثون أن تناول الكمون 
(كبســـولة تحتـــوي على 100 ملغـــم من الزيت 
العطري للكمون) لمدة 8 أســـابيع كان له تأثير 

مشـــابه تمامًا لتأثير تناول عقار األورليستات 
(أحد األدوية المســـتعملة في خســـارة الوزن 
والـــذي يعمل على تخفيض نســـبة امتصاص 
الدهـــون من الجهـــاز الهضمي) في خســـارة 
الوزن، كمـــا أنه عمل على تخفيض مســـتوى 
األنســـولين فـــي الـــدم دون تأثيـــر فعلي على 
دهون وكولســـترول الدم. ولكن كانت خسارة 
الوزن التي حصلت لكل شخص بعد 8 أسابيع 
من هـــذا العالج هـــي كيلوغرام واحـــد. وهذا 
المعدل من خسارة الوزن يعتبر قليًال وبطيئًا 
لمن يعاني من الســـمنة وزيـــادة الوزن، لذلك 
ال بد أيضـــا من اّتباع حميـــة عالجية صارمة 
وممارســـة التمارين الرياضية للحصول على 

نتائج أفضل.
وفي دراســـة أخرى، أّدى تنـــاول مجموعة 
مـــن الرجال المصابين بالســـمنة لــــ 1.5 غرام 
من الكمون األســـود يوميًا، لمدة 3 أشـــهر إلى 
خســـارة في الـــوزن. كما أدى تناول ســـيدات 
بدينـــات لـ3 غرامـــات من الكمـــون المطحون 
يوميًا، لمدة 3 أشـــهر، باإلضافـــة إلى الحمية 
منخفضة الســـعرات الحراريـــة إلى انخفاض 
الـــوزن وتراجع كتلـــة الدهـــون المتراكمة في 
الجســـم وقيـــاس محيـــط الخصـــر، إضافـــة 
إلى خفـــض الكولســـترول الســـيء والدهون 
الثالثية في الدم، فـــي حين أنه عمل على رفع 

الكولسترول الجيد بشكل أكبر.
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االنقطاع عن التدريبات يسبب ضمور العضالت وتراكم الدهون

للكمون قدرة فائقة على إنقاص الوزن

لياقة

ال ترتبط ممارسة الرياضة بسن معينة أو بمرحلة عمرية دون سواها. فالرياضة وفوائدها 
ترافقان اإلنسان منذ نعومة أظفاره وتستمّران معه حتى عند بلوغ خريف العمر. ولتحقيق 
الفوائد والحفاظ عليها، يوصي مدربو اللياقة باالستمرار واالنتظام في ممارسة التمارين 

وإن كانت قليلة أو خفيفة، طوال العمر وتفادي التوقف عن الحركة والنشاط.

الرياضة المنتظمة تحفظ مرونة العضالت

مشروب الكمون يفضل شربه على معدة فارغة

ممارسة النشاط البدني تساعد 

الشباب على نمو العظام 

والعضالت واملفاصل والقلب 

والرئتني بطريقة صحية والحفاظ 

على وزن مثالي

منظمة الصحة العاملية تنصح 

األطفال والشباب بممارسة 

الرياضة ملدة ساعة على األقل 

يوميا وفي الهواء الطلق

إلنقاص الوزن بفاعلية، يمكن 

مزج ملعقة من مسحوق الكمون 

مع 5 غرامات من الزبادي وتناولها 

بشكل يومي

و ي ن
تقـــول خبيرة اللياقة إيمي كراولي إن آثار 
االنقطاع عن التمارين الرياضية تظهر بشـــكل 

ســـريع في اللياقـــة الهوائيـــة أو اللياقة 

ل وي ن
عضلة القلب لدى الشبا

التمرينات الرياضية.
وتشير الدراســــة 
يحفــــظ لعضلة القلــ
الحال لدى الشــــبان
يكون الشخص غي
فإن كتلة قلبه تتق
وعلى العكس
كبار الســــّن علـــ
الرياضية سّت أ
طوال حياتهــــم ك
علــــى عضلة قلوب
يجعل الكتلة أكبر من
البالــــغ الذي ال يما
4و4 عمره بين 25
شــــملت 
من األصّح
تاريــــخ
9منهم 59
علــــى 
وخلصت
القلــــب
بالرنيـــ
أوضح
المشار
المعت
تقّلص
حيــــ
مــــن
طــــو
زيــــا
الرياض
ل األخــــرى 
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مرأة

عصيدة المرأة التونسية تستفيد من الخبرات الفيسبوكية

العصيدة طبق تقليدي راسخ يقاوم إمالءات الحداثة في الجزائر

} جمعـــت بيـــن المرأة التونســـية والعصيدة 
موجة تغيير ألمت بكليهما، حيث ارتبط المولد 
النبوي الشـــريف حتى عهد قريـــب بالعصيدة 
الشـــعبية التي يطلق عليها التونســـيون اسم 
ويتـــم إعدادهـــا إمـــا  ”العصيـــدة البيضـــاء“ 
باالعتمـــاد علـــى الدقيـــق أو الفارينة وتقتصر 
زينتها على زيت وسكر أو عسل حسب الرغبة.

ومنـــذ زمن ليـــس ببعيد عرفـــت العائالت 
التونســـية عصيدة الزقوقـــو، احتفاال بالمولد 
النبوي، وتـــكاد تكون أكلة متفـــردة في العالم 
العربي اإلسالمي، يعتمد في إعدادها على مادة 
أساســـية، وهي الحبات التي يتم استخراجها 
من شـــجرة الصنوبر الحلبي، المنتشرة شمال 

تونس.
العصيدة البيضاء رافقت الجدات وتوارث 
إعدادها عدد قليل مـــن األمهات، وحّلت محلها 
على موائد التونسيين عصيدة الزقوقو لتكون 
شـــاهدا على المرأة التونســـية العصرية، لكن 
اإلشـــكال ليس في نـــوع العصيـــدة وإنما في 
طـــرق إعدادها، حيث لم تعد التونســـية اليوم 
تعول كثيرا علـــى التقليد العائلي في مطبخها 
وعلى كتب ”أمك صنافة“ بل على العالم الرقمي 
بدءا من لحظة شراء اللوازم وصوال إلى مرحلة 

الطبخ.
العصيدة من األكالت الشـــعبية ولها مكانة 
خاصة في المناسبات االجتماعية. وتعد إحدى 
الوجبات الرئيسة في السودان واليمن وشرق 
وجنوب السعودية. أما في ليبيا وتونس فتقدم 

احتفاال بالمولد النبوي.
ومـــع موجة البرامـــج التلفزيـــة والمواقع 
والتطبيقـــات التي تقـــدم طرق إعـــداد الطعام 
ظهـــرت أصنـــاف مختلفـــة مـــن العصائد مثل 
عصيدة البوفريوة (بنـــدق) والكاكاوية (الفول 
الســـوداني) وغيرها من العصائد، تلهث أغلب 

التونسيات للحصول على وصفاتها.
وتعتبر أغلـــب مواقع التواصل االجتماعي 
شـــاهدا علـــى انطالق المـــرأة التونســـية في 
التحضير للمولد النبـــوي، حيث عرفت العديد 
مـــن الصفحـــات الخاصـــة بالطبخ علـــى هذه 
المواقـــع، حركية كبيـــرة في الفتـــرة األخيرة، 
حيث حاولت الكثير من التونسيات االستفسار 
عـــن طـــرق إعـــداد عصيـــدة المولـــد، حتى أن 
عددا منهن أرسل باالســـتعانة بالهواتف أثناء 
التسوق، صورا لعلب الزقوقو مستفسرات عن 

النوع والجودة.
وباإلضافـــة إلى موجة التقليد األعمى التي 
وســـمت الكثير من القنوات التلفزية والتي في 
إطار المنافســـة لم تعد تكتفـــي باالعتماد على 
الطباخين بل واســـتدرجت المشـــاهير لتقديم 
هذه البرامج لتحظى أكثر بمتابعة المشاهدين، 
انتشرت في اآلونة األخيرة صفحات وغروبات 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وقد ساعد وجود مثل هذه الغروبات المرأة 
التونسية سواء المتزوجة حديثا أو منذ عهد، 

والمقبلة على الزواج أو المسنة على الحصول 
على الكثير من طـــرق إعداد عدد من المأكوالت 

التونسية القديمة أو العصرية.
ونظـــرا لإلقبـــال الكبيـــر من النســـاء على 
مثـــل هذه الغروبـــات كان لـ“العرب“ حديث مع 

صاحب أحد أشهر الغروبات على فيسبوك.
ووفقا لما صّرح به الشـــاف محمد أمين بن 
صالح (33 عاما) وهو صاحب غروب ”كوجينة 
الشاف أمين“ لـ“العرب“ عبر اتصال هاتفي أنه 
حين قام بإنشاء الغروب في نوفمبر 2015 كانت 
غايته مســـاعدة المرأة التونسية بشكل خاص 
والمرأة العربية كيفما كان انتماؤها بشكل عام 
علـــى الحصول على ”دبارة اليوم“ مســـتخدما 
أيسر طرق الشرح ومســـتعينا باللغة المحلية 
لتتمكـــن مختلف الفئات من فهمـــه والتواصل 
معـــه لذلك حقق غروبه في فتـــرة وجيزة إقباال 

كبيرا.
وأضاف الشـــاف بن صالـــح أنه قام بجمع 
خبرته في كتاب تخطفته النســـاء التونسيات 
وغير التونسيات وأن النسخ نضبت في وقت 
قصير، علما وأنه يلقـــى إلحاحا من الكثيرات 
للحصـــول على الكتـــاب لذلك يعمـــل في وقت 
قريـــب على تمكينهن مـــن الطبعة الثانية التي 

بحسبه قد ال تكفي نظرا لكثرة الطلبات.
وبســـؤاله عن ســـر ذلـــك أفـــاد أن الكتاب 
كان محـــل طلب من العديد من الشـــرائح بدءا 
بالفتاة الصغيرة التـــي تريد أن تتعلم الطبخ، 
أو المقبلـــة على الزواج وبحاجة إلى أن تحمل 
معها مســـاعدا خفيـــا إلى مطبخهـــا لتفاجئ 
زوجهـــا المســـتقبلي بأصنـــاف مـــن الطعام، 
وصوال إلى نساء تتراوح أعمارهن بين 55 و60 
أن  عاما وأكثر. وأضاف بـــن صالح لـ“العرب“ 
بعض المنتميات لغروبه صرحن له أنهن لسن 
من محبي الدخول إلى المطبخ وأن الوصفات 
التي قدمهـــا جعلتهن يتنافســـن ضمن غروبه 

لتقديم ما تعلمنه منه.

ويرى الشـــاف أمين أن الغـــروب فتح بابا 
أمام الكثيرات ال لالســـتفادة فقـــط مّما يقدمه 
لهن بل وكذلك من الوصفات واالقتراحات التي 
تقدمها بعض النســـاء سواء من تونس أو من 

بعض الدول العربية األخرى.
وقـــال بـــن صالح إن شـــراء المـــرأة لعلب 
الزقوقـــو المرحي بدل شـــراء حبـــات الزقوقو 
يوفر عليهـــا على األقل ســـاعتين ألن العملية 
التي تصاحـــب تحضير الحبـــات تأخذ حيزا 
كبيـــرا من وقت المـــرأة التـــي أصبحت نظرا 

لضيق الوقت تفضل ربح الوقت.
وأضاف أن العلـــب أيضا جيدة لكن المهم 
أن تحرص المرأة علـــى إعداد العصيدة وهذا 
مـــا الحظه ضمن غروبه ألن النســـاء منذ فترة 
وهن حريصات على الحصول على طرق إعداد 

العصيدة بمختلف أصنافها.

وهناك نقطة هامة لفت الشـــاف أمين إليها 
االنتباه وهي أن الفـــرق بين البرامج التلفزية 
واالســـتعانة بالغروبات على مواقع التواصل 
االجتماعي يكمن في أن األولى تقدم في أحيان 
كثيرة وصفـــات تعتمد على منتجـــات باهظة 
الثمـــن ألنها حريصة علـــى الترويج والدعاية 
لبعـــض المنتوجات، بينمـــا الغروبات غايتها 
فقط مســـاعدة المرأة فـــي مطبخها، مؤكدا أنه 
علـــى الرغم من إقامتـــه بالنرويج فهو حريص 
علـــى تقديـــم مأكوالت تونســـية تتماشـــى مع 

مدخول كل الطبقات التونسية.
ويبـــدو أن اإلنترنت خلقت نوعا جديدا من 
العالقة بين المرأة ومطبخها ولم تعد مســـألة 
تعلـــم الطبخ حكرا على الموروث األســـري ألن 
األم أيضـــا بدأت تحـــاول مجـــاراة أبنائها من 

خالل تنويع طبخها وجعله مواكبا للعصر.
كمـــا أن التواصـــل عبر شـــبكات التواصل 
االجتماعي ســـهل محافظة المرأة على التقاليد 
الغذائية بتبادل الخبرات، باإلضافة إلى توفير 
الوقـــت والجهد في محاوالت بحث مضنية عن 
وصفة أو ســـؤال جارة، وبذلـــك تتمكن المرأة 
من إعـــداد عصيدة بنكهات متنوعة اســـتقتها 
من وصفات وخبرات مختلفة لتنتج عصيدتها 
الخاصـــة، وإن كانـــت ألغـــت بطريقـــة ما تلك 
الحميمية الخاصة التي تصاحب مراسم طبخ 
العصيـــدة، لكنهـــا خلقـــت تقاليـــد جديدة عبر 

اإلنترنت.
ولكن هذا لم يمنع وجود شابات تونسيات 
يحاولن تعلم إعداد طبق العصيدة من المطبخ 
العائلي، حيث قالت عتاب الشـــتوي (23 عاما) 
أصيلـــة محافظـــة دوز جنـــوب تونـــس وهـــي 
متزوجـــة حديثا لـ“العـــرب“ إنها قررت اللجوء 

إلى أختها لتساعدها على إعداد العصيدة.
وأضافـــت الشـــتوي أنهـــا ســـتعتمد على 
الوصفـــة المرفقـــة مع علبـــة الزقوقـــو إلعداد 

عصيدتها إذا ما اقتضى األمر.

} رغم وفــــرة المحال التجارية ومســــاحات 
البيع على مختلف المواد واألطباق الجاهزة 
التي تدخل في إعداد المأكوالت الشعبية ذات 
الدالالت االجتماعيــــة والثقافية والحضارية، 
فــــإن أغلب الســــيدات في الجزائــــر، يفضلن 
مــــا يتم إعداده بأيديهن فــــي البيت لتحضير 
األطبــــاق المعروفــــة فــــي مختلــــف األعيــــاد 
والمناســــبات، نظرا مــــا للعملية من لمســــة 
ونفس، يرتبط بموروثات الماضي، وإبداعات 

األمهات والجدات في فن الطبخ بشكل عام.
تعكف معظــــم العائــــالت الجزائرية هذه 
األيــــام علــــى اقتناء المــــواد األساســــية من 
المحال ومساحات البيع، بغية إعداد الطبق 
العائلــــي الذي يحضــــر بمناســــبة االحتفال 
بالمولد النبوي الشريف، ورغم تراجع القدرة 
الشــــرائية أمام موجة الغــــالء الفاحش خالل 
األشــــهر األخيرة، فــــإن تلك العائــــالت تبقى 
وفية لعاداتها وتقاليدها الموروثة، في طبخ 

طبــــق العصيدة باختــــالف ألوانها وأذواقها 
بيــــن منطقة وأخرى، لالحتفال بعادة المولد، 
المعروفة في مخيال الجزائريين بـ“المولود“.
والالفت أنه رغم وفرة وانتشــــار عروض 
الطبخ وإعداد األطباق العصرية والتقليدية، 
في مختلف الوســــائط الســــمعية والبصرية 
والعنكبوتيــــة، إال أن أغلب ســــيدات الجزائر 
يفضلــــن العودة فــــي هذه المناســــبة إلى ما 
ورثنه عن األمهات والجدات في طبخ األكالت 
الخاصــــة بإحيــــاء الذكرى، لما للمســــألة من 
بعد نفســــي واجتماعي، فالحنين والشــــوق 
للماضي ال يمكن ألرقى العروض الحديثة أن 

تعّوضه.
ورغــــم تفــــاوت اإلمكانيــــات الماديــــة من 
عائلــــة إلى أخــــرى، إال أن الحرص على طبق 
العصيدة بمناســــبة المولود، ال زالت سارية 
فــــي مختلف ربــــوع البالد، ولــــو أن البعض 
ُدفع تحت إكراهات الغالء إلى االستغناء عن 
بعــــض المركبات، كاللحــــم األحمر واألبيض 
الــــذي يدخل في تركيبة طبق ”الرشــــتة“، فإن 
األصناف البسيطة في العصيدة ال زالت محل 

اهتمام وحرص العائالت.

ويختلـــف شـــكل وذوق واســـم وتركيبة 
عصيـــدة المولود في الجزائـــر من جهة إلى 
أخـــرى، ومن ناحيـــة إلى ناحيـــة، فقد تجد 
داخـــل العائلة الواحدة العديـــد من األطباق 
خاصة لالحتفـــال بالذكرى، خاصة إذا كانت 
العائلة كبيرة، وفيهـــا زوجات حملن عادات 
وتقاليد أســـرهن إلى بيت العائلة الجديدة، 
وأخرى  فتجـــد فيهن مـــن تعـــد ”الخفـــاف“ 
”المســـفوف“ أو ”الرشـــتة“، وواحدة أخرى 

”الطمينة“.
ويذكر مهتمون بهذا الشأن، أن االحتفال 
بالذكـــرى يعود الرتبـــاط األمازيغ بالموروث 
اإلســـالمي، وبتزاوج الحضارات المتعاقبة، 
حيـــث تجـــد من العـــادات من يمتـــد ألصول 
أمازيغية وأخـــرى عربية وحتـــى فرعونية، 
والمالحـــظ في الجزائـــر، أن الحـــدود التي 
قســـمت منطقة شـــمال أفريقيا، لم تستطيع 
إزاحـــة العـــادات والتقاليد المشـــتركة، ففي 
الشـــرق الجزائـــري هنـــاك تشـــابه لطبـــق 
العصيدة مع ما يطبخ في تونس، وفي غربها 
يتشـــابه مع ما هو موجود في المغرب، وفي 
الوسط يغلب عليها الطابع األمازيغي وحتى 

األندلسي، بينما لسكان الصحراء عصيدتهم 
كذلك، ترتبط بالمد التارقي واألفريقي.

وتعتبر أطباق الشخشــــوخة، المسفوف، 
الرشــــتة، الكسكســــي، الطمينــــة، الرفيــــس، 
الخفــــاف.. وغيرها، من أشــــهر األكالت التي 
تطبخ خصيصــــا الحتفال العائــــالت بذكرى 
المولد النبوي الشــــريف، وتعــــرف اختصار 
بالعصيــــدة، في حين ترى عجوز ســــبعينية 
فــــي ســــؤال لـ“العرب“، عن هــــذه العادة، بأن 
”العصيدة الحقيقية هي أكلة بســــيطة يطهى 
فيهــــا الســــميد (الدقيق) ويضــــاف إليه زيت 
الزيتون أو الســــمن والســــكر، ويشــــترط أن 
تكون علــــى نار الحطب وتطبــــخ في األواني 

الطينية“.
وأضافــــت ”فــــي الوقــــت الراهن لــــم يعد 
بإمــــكان كل العائالت امتــــالك موقد في باحة 
البيت لطبخ هذه األكلة الشــــهيرة بمناســــبة 
ذكــــرى المولــــد، وهنــــاك مــــا يعــــرف بعادة 
العصيــــدة التي تطبــــخ فيها أطبــــاق معينة 
بالمناســــبة تســــمى مجازا بالعصيدة، بينما 
تسميات وشــــكل وتركيبة وذوق تلك األكالت 

تختلف من منطقة إلى أخرى في البالد“.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس

صابر بليدي
كاتب من الجزائر

االستفادة من خبرات الكبار مطلوبة

تعد الكثير من المأكوالت العربية القديمة 
ــــــك يمثل  ــــــة المرجــــــع الثقافــــــي، لذل بمثاب
االحتفال بالمولد النبوي الشــــــريف الذي 
ــــــن 12 ديســــــمبر الحالي،  يصــــــادف االثني
ــــــخ المرأة العربية  فرصة للولوج إلى مطب
وإلقــــــاء نظرة عن كثب على أســــــاليبها في 

إعداد العصيدة احتفاال بهذه المناسبة.

اإلنترنت تفرز للمرأة العربية تقاليد طبخ جديدة

مختلف الشرائح العمرية تحرص 

على شراء كتاب الطبخ بدءا من 

الفتاة الصغيرة، وصوال إلى نساء 

في 55 و60 عاما
محمد أمني بن صالح

} تعتبر االحتفاالت بعيـــد المولد النبوي 
الشـــريف، عند المغاربـــة متوارثة وواقعا 
متأصـــال، نابعـــا مـــن التعلـــق بالحضرة 
النبويـــة. وتتجلى مظاهـــر االحتفال بهذه 
الذكرى، في إقامة ليال دينية لتدارس القران 
وتـــالوة األذكار والصلـــوات، ومهرجانات 
للمديح والســـماع، وحلقات لســـرد السيرة 

النبوية والتملي بالشمائل المحمدية.
 وممـــا هـــو شـــائع أيضا فـــي التقاليد 
المغربية، وما يزال قائما في بعض البيوت، 
هو أنه في يـــوم العيد يطبخ الناس العديد 
من أنـــواع الفطائر والحلويات وغيرها من 
المأكوالت الشـــعبية التقليديـــة من أهمها 
العصيدة تيمنا بالطعـــام الذي ذاقه النبي 

صلى الله عليه وسلم عند مولده. 
وهنـــا عـــادة مـــا تســـتيقظ  األمهـــات 
والجـــدات مبكرا لطهي العصيدة المعروفة 
باللغـــة األمازيغيـــة بـ“تاكال“، لمـــا لها من 
دالالت التـــآزر والتضامـــن لكونهـــا تقـــدم 
في إناء دائري مشـــترك ويتقاســـمها أفراد 

األسرة.
هذا وأصبحت مثل هذه المناســـبة من 
بين المناســـبات التقليديـــة، فرصة لقياس 
مـــدى ارتباط المـــرأة العربيـــة والمغربية 
بصفة خاصة بالعـــادات والتقاليد وما إذا 
كانت تعتمد فـــي تحضير مائدة إفطار عيد 
المولد على ما حفظته عن األمهات والجدات 

أم أنها تفضل شراء األطعمة جاهزة.
وهنا تقـــول خديجة ربة بيت لـ“العرب“ 
”بأنـــه فـــي أيـــام األعيـــاد ال بد مـــن صنع 
األطعمـــة التقليدية الموروثـــة داخل البيت 
أمـــام األوالد لخلق جّو عائلي بين األســـرة 
التـــي تشـــارك بكاملهـــا فـــي تحضير هذه 

األكالت.
وتـــرى خديجة، أنـــه ال معنـــى القتناء 
األطعمة التقليدية مـــن المحالت التجارية، 
ألن أيـــام العيد تكون فرصة أيضا للتعريف 
بتقاليدنـــا المتوارثة مـــن أمهاتنا وجداتنا 
لبناتنـــا ولحفيداتنا. ثم إن طرق التحضير 
أصبحـــت ســـهلة ومتداولـــة، مـــن خـــالل 

انتشارها في الفضائيات واإلنترنت.
ومن جهتها تقول أمل وهي موظفة، في 
حديث مع ”العـــرب“ إنه ”في األيام العادية 
في بعض األحيان ما أقتني أطعمة تقليدية 
من المحـــالت وذلـــك بحكم طبيعـــة عملي 
وانشـــغالي، لكن فـــي مثل هذه المناســـبة 
أهتم شـــخصيا بإعداد مائدة إفطار العيد، 
ألنـــه ال بد من خلق فضـــاء عائلي روحاني 
داخـــل البيت يتقاســـم أفـــراد العائلة فيما 
بينهـــم األدوار في إعـــداد األطعمة خاصة 
العصيـــدة في جو من الفـــرح، ألن ما يميز 
هذه المناسبة عن األيام العادية هو طابعها 

الروحاني واالرتباط العائلي“.
وتضيـــف خديجـــة أنها تعلمـــت إعداد 
العصيدة من الفضائيات إلى جانب العديد 
مـــن األكالت التقليدية التـــي ال تخلو منها 
مائدة اإلفطار صبيحة يوم العيد، كما أنها 
في هذه المناســـبة تتبادل طرق ومعلومات 
والجـــارات  اإلعـــداد مـــع بنـــات العائلـــة 

والصديقات.
وانتشـــرت فـــي الفترة األخيـــرة الكثير 
مـــن المحطات الفضائيـــة المتخصصة في 
الطبـــخ، لعرضها طرقا مبســـطة في فنون 
الطبـــخ من األطعمـــة التقليديـــة واألطعمة 

المبتكرة العصرية.
وقد انجذبت المـــرأة المغربية إلى هذه 
القنوات في الكثير من المناسبات مثال في 
شـــهر رمضـــان أو عند اقتـــراب عيد الفطر 
واليـــوم تزامنـــا مع مناســـبة عيـــد المولد 
النبـــوي الشـــريف، من أجل إعداد أشـــهى 
المأكـــوالت التقليدية التـــي ال تكتمل مائدة 
اإلفطـــار في هذا العيـــد إال بتواجدها ومن 

بينها العصيدة.
قالت ربيعة،  وفي اتصال مع ”العـــرب“ 
وهـــي ســـيدة مهتمـــة بالطبـــخ المغربـــي 
التقليـــدي، ”أحـــب متابعة برامـــج الطهي، 
مـــن خاللها أحافظ على مورثنا الثقافي في 
مجـــال الطبخ، ثم إن هـــذه القنوات تعرض 
األطعمة وطـــرق تحضيرها خطوة بخطوة 
بطريقة مبســـطة ما قد يغنـــي عن اقتنائها 
من المحالت التجارية، ومن خاللها تعلمت 

الكثير من األكالت المغربية التقليدية“.
وحول حتضير العصيـــدة تقول ربيعة 
”نحتـــاج إلى الســـميد (الطحني) واحلليب 
وامللـــح والنافـــع والزبدة والعســـل. نضع 
السميد في لتر من املاء الدافئ مع التحريك 
املســـتمر فـــوق النـــار مع إضافـــة احلليب 
والنافع بعد خمس دقائق من الغلي، توضع 
العصيدة في صحن عائلي وتزين من الفوق 

بقطع من الزبدة وقطرات من العسل“.

مغربيات: مائدة إفطار 

العيد ارتباط عائلي

فاطمفاطمة الزهراء كريم اهللا
كاتبة من المغرب



} شـــغفهما الســـفر والترحال وزيارة األماكن 
الجديـــدة ولم تعيرا التقاليد التي تمنع ســـفر 
الفتـــاة أو الســـيدة لوحدها باال، وشـــجعهما 
األهل على االستمرار في إشباع رغباتهما في 
معرفة ومشـــاهدة كل ما هو جديد، ليس داخل 

مصر وحدها، بل في العديد من دول العالم.
كان لـ“العـــرب“، لقـــاء مـــع إيمـــان األمير 
وبسنت عراقي المصريتين، حول تجربتيهما 
الرحالـــة  رابطـــة  وتأســـيس  وزياراتهمـــا 
المصرييـــن، واللقـــاءات التي يتـــم تنظيمها 

لتعريف الشباب بأهمية السفر وفوائده.
األميـــر  إيمـــان  مـــع  الســـفر  حـــب  بـــدأ 
االستشـــارية في نظم المعلومـــات الجغرافية  
والتـــي ولـــدت فـــي محافظـــة البحـــر األحمر 
(جنوب شـــرق القاهرة) منـــذ نعومة أظافرها، 
حيث كانت أســـرتها تســـافر إلـــى محافظات 
القاهرة واإلسكندرية وقنا لزيارة األهل دوما، 
وكان السفر حينها في أواخر ثمانينات القرن 
الماضي صعبا للغاية، لطول المسافة والوقت 
المســـتغرق، إضافة إلـــى أن أباها توّفي وهي 

طفلة.
تنشـــئتها الدينية وكونها فتاة لم يمنعاها 
مـــن اإلقبـــال على الســـفر والتنقل بيـــن دولة 
وأخـــرى، وروت لـ”العرب“ كيف أنها ســـافرت 

إلى 31 دولة في أغلب قارات العالم.
قالت إيمان ”تعرضت للعديد من المواقف، 
أهمهـــا التخييم في الصحراء، وركوب الـ‘توك 
توك‘ في سيريالنكا، ودخلت إلى غابات تغص 
بالمفتـــرس مـــن الحيوانـــات، وقـــدت طائرة 
صغيرة، وألقيت بنفسي  في النهر، على الرغم 
من تعارض ذلك مع مظهري، حيث تغلبت على 
كل األفـــكار الصعبة، ولم يمنعني وزني الزائد 

من فعل ذلك كله“.

وأســـهمت إيمـــان فـــي تأســـيس ”رابطة 
الرحالة المصريين“، في شهر يوليو الماضي، 
وتضـــم فـــي عضويتها أشـــخاصا مـــن داخل 
مصر وخارجها، ثـــم نظمت فيما بعد صالونا 
أدبيـــا بعنوان ”رحلـــة الحياة“، فـــي نوفمبر 
2015، ولقاًء آخـــر بعنوان ”األماكن حواديت“، 
اســـتضافت فيه الرابطـــة كل الرحالة للحديث 

عن تجاربهم المختلفة.
من أشـــهر أعضاء هذه الرابطة فادي حنا، 
الشـــاب المصري الذي ســـافر إلـــى 103 دولة، 
وشـــيرين عادل تلك الفتـــاة التي جابت أرجاء 
مصر عبـــر دراجة بخارية، وتـــم االتفاق على 
تنظيم لقاء شـــهري لمناقشـــة كتـــاب يتناول 
إحدى تجـــارب الســـفر، في محاولـــة للتأكيد 
للناس على أنه مهما كانت الســـن أو الظروف 

يمكن دائًما البداية من نقطة جديدة.
كان أهـــم مـــا تعلمتـــه إيمان فـــي رحالت 
ســـفرها االعتماد على النفس، وعدم التصديق 
الكامل بالمسّلمات التي يصر عليها المجتمع، 
مثل عدم جواز سفر الفتاة أو السيدة لوحدها، 
ألســـباب اجتماعية ودينيـــة. وأوضحت أنها 
تمـــردت على كل هـــذه ”التابوهـــات“ الفكرية، 
بحثـــا عـــن رؤيـــة عالم جديـــد، وأشـــخاص 
يمارســـون حياتهم بشـــكل مختلف، باَإلضافة 
إلى عدم تكـــرار األخطاء التي حدثت في رحلة 
الجيـــد بتحديد  والتخطيط  األولـــى،  الســـفر 
التوقيـــت المناســـب للســـفر ومـــكان اإلقامة 

واالبتعاد عن ذروة الموسم السياحي.
القـــراءة عن المـــكان الذي سيســـافر إليه 
”الرّحالـــة“، أمـــر مهـــم للغايـــة، حيـــث يجب 
اتخاذ االحتياطـــات الالزمة وارتداء المالبس 
الجغرافيـــة  الطبيعـــة  ومعرفـــة  المناســـبة 

والمكانية له، مـــا يجعل المتعة أكبر، وما أكد 
لها ذلك، زيارتها مكاًنا بين جبلين في المغرب، 

كانت فيه األرض رخوة ومليئة بالّطمي.
وال يخلو الســـفر من مواقـــف أو أمور قد 
تجعل تنفيذه صعبـــا، وهو ما حدث في رحلة 
إيمان األمير، التي كان محدًدا لها شـــهر يناير 
2011، حيـــث تزامن ذلك مـــع ثورة الغضب في 
مصر، وكان هناك رفض أســـري للسفر، إال أن 
الظروف شـــاءت إتمام الرحلـــة، بعد أن مكثت 
في مطار القاهرة 14 ســـاعة، وتعلمت من ذلك 
ضـــرورة الصبر واإلصرار، وهو ما أشـــعرها 
بالســـعادة، وفـــي تلـــك الرحلـــة واجهت أول 

احتكاك مع لغة غريبة.
أمـــا الفتـــاة الثانية، فهي بســـنت عراقي، 
التـــي تعمـــل في المجـــال المصرفـــي، وقالت 
لـ”العرب“، ”بدأت أول تجربة للسفر والترحال 
في عـــام 1995، وكانت منحة مقدمة من المركز 
الثقافي اإلســـباني لدراســـة اللغة لمدة شـــهر 
بإسبانيا، عقب االنتهاء من الدراسة الجامعية 
وااللتحاق بالعمـــل المصرفي، ولم يكن العمل 
أبدا عائقا أمام ســـفري“. ذوبعـــد هذه الزيارة 
اعتادت بسنت الســـفر لوحدها، حيث شعرت 
بأنهـــا في جنـــة الله فـــي األرض عندما زارت 
النرويـــج وهولنـــدا. وأضافت ”أهلـــي كانوا 
يدعمونني دائًما، ولم يعارضوا ســـفري أبًدا، 
وكان أهم عنصر اكتســـبته، الثقة بالنفس، إذ 
تمّكنت مـــن اتخاذ كّل القـــرارات الهامة، وفقا 
لتقييمي ووجهة نظري الشخصية، وحسب ما 
يتماشـــي مع مبادئي وقناعاتي أنا، وزرت 28 

دولة عبر أنحاء العالم“.
”العرب“ سألت بسنت، عن أوجه االختالف 
بيــــن التخطيط للســــفر في تســــعينات القرن 

الماضي والســــفر اآلن،  فقالت ”إن التخطيط 
لــــكل رحالتهــــا كان يتطلب منها في الســــابق 
جهدا كبيرا واتصاالت مضنية، أما حاليا فإن 
الترتيب أصبح ســــهًال عــــن طريق اإلنترنت“. 
وعن ارتفــــاع التكلفة، أوضحــــت أنها تغلبت 
على ذلــــك، باإلقامة داخل بيوت الشــــباب في 
الــــدول التي تســــافر إليها، وقالت ”لم أشــــعر 
بالقلــــق أبدا، وقد يعود ذلك إلى توافر الجرأة 
في شــــخصيتي، كما لم أتعــــرض ألّي مواقف 

سيئة“.
بســـنت نجحـــت فـــي تكويـــن صداقـــات 
كثيـــرة في الدول التي زارتهـــا، وأفادتها تلك 
الصداقات في الترتيـــب لبرنامج الرحلة عن 
طريـــق هـــؤالء األصدقـــاء، ولفتت إلـــى أنها 
انضمت لرابطـــة الرحالة المصريين، وتنوي 
الكتابة عن أميـــركا الجنوبية، التي تعّد قارة 
مجهولة بالنســـبة إلى الكثيريـــن، ”لقد زرت 
تلك القـــارة فـــي نوفمبر 2015، واســـتمتعت 
فيها بمشـــاهدة معالم  البرازيل واألرجنتين 

وأوروغواي“.
الســـفر  أن  كيـــف  لـ”العـــرب“،  شـــرحت 
عّلمهـــا أن الطبيعـــة تختلـــف من مـــكان إلى 
آخر، فالمواطنـــون في أميركا الجنوبية مثًال 
يتميـــزون بالطيبة، وانعـــدام العنصرية في 
تعامالتهـــم، حيث تقول عنهـــم ”عندما كانوا 
يعرفـــون أنني مصريـــة، كانـــوا يمطرونني 
بأســـئلة عـــن أرض الكنانـــة، شـــوقا لمعرفة 
معلومـــات أكثـــر عـــن بلـــدي“. وفـــي إحدى 
رحالتهـــا، اصطحبـــت بســـنت أطفـــاًال مـــن 
عائلتهـــا، ورغم أنهـــم كانوا قيـــًدا عليها في 

برنامج الســـفر، إال أنها استمتعت بهم 
جًدا، وهم استمتعوا أيًضا بالرحلة. 

} واشــنطن - كشـــفت المتخصصة في شؤون 
التربية باوال سبنســـر في دراسة نشرتها على 
موقـــع ”بيرنتنـــغ“ األميركي الخاص بشـــؤون 
األســـرة والتربيـــة أن األم تعتمد علـــى البنت 
لرعايـــة أخيها الـــذي يصغرهـــا بعامين، فهي 
فـــي الرابعة وهـــو فـــي الثانية، ولكـــن أمهما 
تعّلم الفتاة كيـــف ترعى أخاها الصغير وتقوم 
بواجـــب األم تجاهه. هـــذا النمط مـــن التربية 
ينّمي في البنت شعورا بالمسؤولية وفي الولد 

شعورا باالتكال على اآلخرين، وهو أحد بدايات 
تنّمره وخروجه عن سلطة األسرة وأوامرها.

مـــن جانبه قال ديفيد شـــتاين أســـتاذ علم 
النفـــس في جامعة فرجينيـــا ”هناك فروق بين 
طرق تعاملنا مع البنات واألوالد داخل األسرة، 
ربما منـــذ يوم والدتهم، فنحـــن نخاطب الفتاة 
برقـــة ولطـــف، فيما نحشـــرج بلهجة خشـــنة 
ونحن نلقي الصبي الذي عمره سنة في الهواء 
ونصـــرخ فرحـــا ونحن نتلقاه فـــي األحضان“. 

وكشـــف أّن األســـرة هي من تضع الفوارق في 
التربيـــة، التـــي ينجم عنها انطبـــاٌع بأن تربية 
البنت أســـهل مـــن تربيـــة الولد، حيـــث ترّبي 
األســـرة الولد على القوة والعناد والرفض لكي 
ال يكون في المستقبل ”رجال ضعيفا“ ثم يشكو 
األبوان من عناد ابنهمـــا، مقارنة برقة ابنتهما 

وطاعتها.
وتوجهت الدراســـة إلى تأكيد الفوارق بين 
اإلنـــاث والذكور منـــذ والدتهم واصفـــة الفرق 
باختالف نظام تســـليك األعصاب واألحاسيس 
فـــي رأس كل منهما. وأوضحـــت أن األوالد هم 
األصعـــب فـــي االنخراط فـــي ضوابـــط النظم 
والنظام واالنتظام، والســـبب يرجع إلى عامل 
فســـيولوجي يتعلق بتفوق أجهزة السمع عند 
البنات فـــي التقاط أوامر الوالديـــن والبالغين 
وتوجيهاتهم وتحويلها إلى أفعال واالستجابة 
لهـــا، وضمن ذلـــك بالطبـــع عبـــارات التحذير 
والتشجيع، فحين تقول لها مثال ”ال تفعلي ذلك 
يا زينة!“ وتمتنع عن فعل الشـــيء فعال، فتردف 
كالمك بعبـــارات الثنـــاء المقرونة بابتســـامة 
المحبوبـــة  بنتـــي  زينـــة،  الرضـــا ”أحســـنِت 
الغاليـــة!“، تنطبـــع الكلمات فـــي ذاكرتها عبر 

جهاز السمع الواعي الذي تمتلكه.
وفـــي المقابـــل قالـــت الدراســـة إن الولد ال 
يستجيب لتوجيهات الوالدين، ويتطلب إقناعه 
أحيانا تدخال يدويا مباشرا من أحدهما، فحين 
تخاطـــب األم ولدها بالقول مثال ”احذر يا فريد، 
ال تقترب من التلفاز!“، ال يبالي فريد بكلمات أّمه 
ويمضـــي زاحفا إلى الشاشـــة العمالقة محاوال 
استكشافها بأنامله الغضة، ولن يرتدع إال بقيام 

أحد الوالدين والتقاطه باليد وإبعاده عن 

التلفاز. وأضافت أن البنت 
توصف بأنها رقيقة الجسد 
والمشاعر، وينّمي األبوان 

فيها هذا الشعور، 
فتحرص على أّال 

تعّرض نفسها لألذى 
الجسدي والمعنوي. 

في المقابل حين يقترب 
الولد من أبيه شاكيًا ”بابا لقد 

جرحتني الطاولة“ وعارضا 
لخدش غير ظاهر في يده، 

سيستجيب األب بالقول 
”فريد ولد شجاع قوّي ال 
وهكذا  تخيفه الطاولة“ 

يتعلم فريد أّن إظهار 
األلم والتشكي ال 

يليق به، فال يعود 
يهتم لمصيره وهو 

يصطدم باألشياء 
ويسقطها 

أرضا، فيشتكي 
الوالدان من 

إهماله 
وعدم 

عنايته 
باألشياء!
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سفر الفتيات.. متعة وإثارة وكسر للتقاليد أيضا
مصريتان عشقتا الترحال بحثا عن إعادة اكتشاف الذات

هل تختلف تربية الفتاة عن تربية الولد

أسرة

إيمان وبسنت لم تعيرا التقاليد التي تمنع سفر الفتاة لوحدها باال

 األسرة هي من تصنع الفوارق في التربية

} ضمن عرض أزيـــاء مميز قدم مصمم األزياء 
المصـــري هانى البحيـــري مجموعته الجديدة 
لعـــام 2017، وحرص من خاللهـــا على أن تكون 
جميـــع الموديالت مطرزة يدويًا حتى يظهر 

جمال التصاميم ودقتها.
ضمت المجموعة 75 فســـتاًنا تنوعت 
بيـــن الطويـــل والقصيـــر، خاطـــب من 
خاللهـــا البحيـــري المـــرأة فـــي جميع 
مراحـــل عمرهـــا، محـــاوال تلبية جميع 
األذواق، مصرحا بأن هذه المجموعة 
فـــي  طويـــال  وقتـــا  اســـتغرقت 
التصميـــم والتنفيـــذ، وتعتبـــر 
هـــي األولـــى التي يدخـــل في 
الخامـــات  بعـــض  تصميمهـــا 

المصرية بنسبة 25 بالمئة.
أن  البحيـــري  وأوضـــح 
تنقص  لم  المصريـــة  الخامات 
من جـــودة الموديالت، ولو أنه 
لـــم يصرح بذلك لمـــا كان هناك 
من ســـيالحظ، لكنه فخور بأنه 
قـــدم موديـــالت راقيـــة وأنيقة 

بخامات وأياد مصرية.
كمـــا قـــال إنـــه اختـــار 
في  الزاهيـــة  األلـــوان 
مجموعتـــه األخيرة 
ليحـــارب بهـــا برودة 
الشتاء، فظهرت ألوان 
والفوشـــيا،  األحمر، 
والفضى، والذهبى، 
بيـــض،  أل ا و
 ، لبيـــج ا و
واألخضـــر، 

والتركواز.

   موضة

   طبق اليوم

األحد 2016/12/11

كفتة البروكلي

عادًة ما يكــــــون التجوال والترحال وزيارة 
دول العالم من شيم الرجال، حيث حتولت 
هذه العادات والتقاليد العربية إلى صفوف 
ــــــات من خالل الســــــفر وحيدات، فإن  الفتي
تشــــــجعت إحداهن وسافرت وحدها يكون 
ــــــك مبعث خوف واســــــتغراب من األهل  ذل
واألقارب، إال أن فتاتني مصريتني جترأتا 
ــــــا حقيبة  وكســــــرتا هــــــذا ”التابو“، وحملت
السفر وراحتا تتجوالن في أنحاء األرض 
بحًثا عن متعة االكتشــــــاف ومعرفة ســــــر 

األماكن وسعًيا للمزيد من احلرية.

أزياء مصرية تلبي 
جميع األذواق

* المقادير:

• نصف رأس بروكلي صغير.
• 350 غراما من اللحم المفروم (أو الدجاج).

• حبة بصل.
• 3 بيضات.

• نصف حزمة معدنوس.
• 2 كؤوس خبز مرحي.

• فص ثوم.
• نصف ملعقة كبيرة فلفل أحمر.

• ربع ملعقة كبيرة كركم.
• ربع ملعقة كبيرة ملح.

• قليل من الفلفل األسود.
• نصف ملعقة كبيرة هريسة.

• نصف ملعقة كبيرة نعناع مجفف.
* طريقة اإلعداد:

• يسلق البروكلي مع قليل من الملح، ويقلى 
اللحم المفروم في قليل من الزيت، ويوضع 

اللحم في إناء ويضاف بصل مقطع قطعا 
صغيرة مع إضافة المعدنوس والخبز والثوم 

والفلفل األحمر والكركم والملح والفلفل 
األسود والهريسة والنعناع والبيض ويخلط 

الجميع جيدا.
• تبسط كمية من خليط اللحم وتوضع قطعة 

من البروكلي المسلوق في الوسط ويلف 
حوله خليط اللحم ليصبح في شكل كرة و 

يستمر في العملية إلى أن ينتهي الخليط. ثم 
تقلى الكويرات في الزيت لكي تحمر قليال من 

كل الجوانب.
• يوضع الزيت والبصل في إناء على النار 
ويضاف الثوم والحمص ويحرك قليال ثم 
تضاف الطماطم وتحرك ويضاف الفلفل 

األحمر والكركم والملح. ثم يسكب حوالي 
لتر ونصف من الماء وعندما يبدأ الحمص 

بالنضج توضع البطاطا والبروكلي. وعندما 
تبدأ البطاطا بالنضج توضع كفتة البروكلي. 

وتترك الصلصة تغلي قليال ثم نطفئ النار.

أهم ما تعلمته إيمان في رحالت 
سفرها االعتماد على النفس، 

وعدم التصديق الكامل 
باملسلمات التي يصر عليها 

املجتمع، مثل عدم جواز سفر 
الفتاة أو السيدة لوحدها، 
ألسباب اجتماعية ودينية

ريري نن ززيي يي و نن
محمد فتحي

عائلتهـــا، ورغم أنهـــم كانوا قيـــًدا عليها في
برنامج الســـفر، إال أنها استمتعت بهم

جًدا، وهم استمتعوا أيًضا بالرحلة. 
به ه إ ر ج هبر إ ر ج ر

التلفاز. وأضافت أن البنت 
توصف بأنها رقيقة الجسد 
والمشاعر، وينّمي األبوان 

فيها هذا الشعور، 
فتحرص على أّال 
ور وريه

تعّرض نفسها لألذى 
والمعنوي. الجسدي

في المقابل حين يقترب 
الولد من أبيه شاكيا ”بابا لقد 

ر ي ين بل ي

جرحتني الطاولة“ وعارضا 
لخدش غير ظاهر في يده، 

سيستجيب األب بالقول 
”فريد ولد شجاع قوّي ال 
وهكذا  تخيفه الطاولة“

يتعلم فريد أّن إظهار 
األلم والتشكي ال
يليق به، فال يعود
يهتم لمصيره وهو
باألشياء  يصطدم

ويسقطها 
أرضا، فيشتكيي

الوالدان من 
إهماله
وعدم

عنايته 
باألشياء!

2122

ي ي
2017، وحرص من خاللهـــا على أن تكون  7لعـــام
جميـــع الموديالت مطرزة يدويًا حتى يظهر 
ون ن ى ه ن رص و م

جمال التصاميم ودقتها.
75 فســـتاًنا تنوعت  ضمت المجموعة
بيـــن الطويـــل والقصيـــر، خاطـــب من 
خاللهـــا البحيـــري المـــرأة فـــي جميع 
مراحـــل عمرهـــا، محـــاوال تلبية جميع 
األذواق، مصرحا بأن هذه المجموعة 
فـــي  طويـــال  وقتـــا  اســـتغرقت 
التصميـــم والتنفيـــذ، وتعتبـــر 
هـــي األولـــى التي يدخـــل في 
الخامـــات  بعـــض  تصميمهـــا 

المصرية بنسبة 25 بالمئة.
أن  البحيـــري  وأوضـــح 
تنقص  لم  المصريـــة  الخامات 
من جـــودة الموديالت، ولو أنه 
لـــم يصرح بذلك لمـــا كان هناك 
من ســـيالحظ، لكنه فخور بأنه 
قـــدم موديـــالت راقيـــة وأنيقة 

بخامات وأياد مصرية.
كمـــا قـــال إنـــه اختـــار 
في الزاهيـــة  األلـــوان 
مجموعتـــه األخيرة 
ليحـــارب بهـــا برودة 
الشتاء، فظهرت ألوان 
والفوشـــيا،  األحمر، 
والفضى، والذهبى، 
بيـــض،  أل ا و
 ، لبيـــج ا و
واألخضـــر، 

والتركواز.

2016/12/112 األحد 



} طـــوال أكثر من ثمانية أعـــوام، لم يتمكن 
نادي ريال مدريد من الخروج بشكل جدي من 
ظل هيمنة برشـــلونة، رغم تعاقداته الكبيرة 
التي حطمت األرقام القياسية عند استدراج 
كريســـتيانو رونالـــدو وغاريث بيـــل، ورغم 
اســـتقطاب عدد من أكبر المدربين العالميين 

مثل جوزيه مورينيو وكارولو أنشيلوتي.
لـــم يتمكن النادي الملكـــي منذ عام 2008 
ســـوى من مشاكســـة برشـــلونة فـــي فترات 
قصيرة ومتقطعة، وكانت في الغالب بسبب 
مشاكل داخلية لدى برشـــلونة، لكن الهيمنة 

العامة بقيت لغريمه التقليدي.
هيمنة برشـــلونة خالل تلك الفترة، كانت 
بســـبب صعود جيل مفاجئ، وقلب فلســـفة 
النادي الكتالوني رأســـا على عقب، هو جيل 

ميســـي وإنيســـتا وجافي وبيكيـــه، رغم أن 
الكثيريـــن يعيدون الســـبب إلى تســـلم بيب 
غوارديـــوال تدريب النادي، الـــذي تزامن مع 

نضج ذلك الجيل في لحظة واحدة.
اليوم تتنفس إدارة نادي مدريد وجمهوره 
العريـــض في إســـبانيا وأنحـــاء العالم، ألن 
الفريق تمكن من ترسيخ خطواته ليضع حدا 
لهيمنة برشـــلونة. وال يختلف اثنان على أن 
زيـــدان (44 عاما) هو كلمة الســـر الوحيدة، 
ألنـــه قـــاد ذات الفريـــق المتعثـــر وبنفـــس
الالعبيـــن، لتحقيق نتائج تفوق كثيرا نتائج 

برشلونة.
النـــادي  أيقونـــة  زيـــدان،  قـــوة  تكمـــن 
الملكـــي الســـابقة علـــى أرض الملعب، في 
قـــوة شـــخصيته الواضحـــة حتـــى حيـــن 
كان العبـــا. كان حضـــوره مهيمنـــا كزعيـــم 
وصانـــع ألعـــب ومحـــورا أساســـيا لجميع 
تحـــركات الفريق، الذي هيمـــن على الدوري 
اإلســـباني والبطـــوالت األوروبية خالل تلك 

الفترة
وقد مّكنته تلك ”الكاريزما“ الواضحة من 
فـــرض االنضباط بين الالعبين حين تســـلم 
إدارة الفريـــق بدايـــة العـــام الحالـــي، حيث 
يجمع المحللون على أن شـــخصية المدرب 
وســـلطانه علـــى الالعبين من أكبـــر عناصر 
النجـــاح، بـــل تفوق حتـــى أهميـــة القدرات 
التكتيكية، التي ال تجدي نفعها إذا لم يضبط 

المدرب الروح المعنوية لالعبين.
حين تولى زيدان قيادة النادي الملكي في 
يناير الماضي، كان الفريق يقبع على مسافة 
10 نقاط عن المتصدر برشـــلونة، وحين فاز 
في الكالسيكو على األخير في عقر داره، فجر 
أزمة ثقة لدى النـــادي الكتالوني، الذي مني 

بعدة هزائم متتالية بعد تلك الهزيمة.
ورغم أن زيدان، الذي يطلق عليه معجبوه 
اســـم ”زيزو“ لـــم يتمكن من الفـــوز بالدوري 
اإلســـباني، إال أنه تمكن مـــن تقليص الفارق 
من عشـــر نقاط إلى نقطة واحـــدة في نهاية 
الموسم، لكن الوقت القصير لم يسعفه لردم 

الفجـــوة الكبيرة من النقاط بيـــن الفريقين، 
ولو امتد الموسم لعدة جوالت أخرى لتمكن 

من انتزاع البطولة.
في نهاية الموســـم الماضـــي قاد زيدان 
ريال مدريد للفوز في آخر 12 مباراة متتالية، 
وواصـــل ســـجل االنتصـــارات فـــي بدايـــة 
الموسم الحالي ليعادل الرقم القياسي لعدد 
االنتصـــارات المتتاليـــة في تاريـــخ الدوري 

اإلسباني البالغ 16 انتصارا.
كمـــا تمكـــن، دون أن يســـتقدم أّي العب 
جديد، من الفـــوز بأكبر البطوالت األوروبية 
(التشـــامبيونز ليـــغ) ليبـــث االطمئنان بين 
جمهور النادي، بأن فتـــرة االرتباك والتعثر 

والفوضى قد ولت إلى غير رجعة.

شهادات الثناء

ليســـت هناك شـــهادة عن مكانة زيدان، 
أكبر من شـــهادة رئيس النـــادي فلورينتينو 
لوبيز، الـــذي قال إن ”زيدان غّير تاريخ ريال 
مدريـــد كالعـــب ومن الواضح أنـــه يمكن أن 

يغيره مرة أخرى كمدرب“.
كما يبـــدو ذلك واضحا فـــي ثناء العبي 

النـــادي الملكـــي الكبير علـــى زيدان، 
حتى مـــن قبل الالعبيـــن الذين، 

ال يتيـــح لهـــم فرصـــة اللعب 
إال نادرا، وهو مؤشـــر كبير 
تماســـك  فـــي  وأساســـي 

الفريق كعائلة واحدة.
ويقـــول قائـــد النـــادي 
الملكـــي ســـيرجيو راموس 

عن زيدان إن ”زيـــزو يتمتع 
بســـحر قادر على إبهارك. إنه 

يقود مجموعـــة الالعبين بطريقة 
صائبة إلى األمـــام“. وأضاف أنه ”يبث 

تناغمـــا كبيـــرا وانســـجاما أكبـــر مقارنـــة 
بالمدرب الســـابق ويمكن أن يرى الجميع ما 

حققه“.
اليوم ينفرد ريال مدريد بمســـافة مريحة 
بعيدا علـــى قمة الدوري اإلســـباني وبفارق 
6 نقاط عن برشـــلونة، أي أن ســـجل النقاط 
التـــي حصدهـــا النـــادي منذ تســـلم زيدان 
لقيادته تبلغ 15 نقطـــة وهو فارق هائل بكل 

المقاييس.
حدث هـــذا االنقالب الكبيـــر في حظوظ 
ريـــال مدريـــد دون إضافـــة أّي العبين جدد، 

وانتقـــل الفريـــق مـــن حالـــة مـــن الفوضى 
والنتائج المحبطة في عهـــد رفائيل بينيتز 

القصير.
أبرز ذكريات جمهور ريال مدريد المريرة 
فـــي عهد بينيتـــز، هي الخســـارة المذلة في 
ملعب سانتياغو بيرنابيو أمام عدوه اللدود، 
الذي ســـحقه على أرضة بأربعة أهداف دون 
مقابل، ليدخل النادي في مرحلة من اإلحباط 
أدت إلـــى االنقالب األكبر، حيـــن تمت إقالة 
بينيتـــز فـــي يناير ليحـــل زيدان فـــي مقعد 

القيادة.
وســـرعان ما قلـــب زيدان حظـــوظ ريال 
مدريد ليتمكن من تحقيق انتصارات طويلة 
متتاليـــة، وتوجهـــا باالنتقـــام مـــن خصمه 
التقليدي برشـــلونة على ملعبـــه (كامب نو) 
بهدفيـــن مقابـــل هـــدف واحد فـــي 2 أبريل 

الماضي.
ودق زيدان بتلك النتيجة مســـمارا كبيرا 
في جـــدار برشـــلونة. وكانت تلـــك المباراة 
انقالبا كبيرا في ســـجل برشـــلونة وصعود 
ريال مدريد إلى زعامة الكرة اإلسبانية. وقد 
منـــي الفريـــق الكتالوني بعد تلـــك المباراة 
بسلســـلة هزائم متتالية، بينها خروجه من 

دوري أبطال أوروبي.
والمحللون  المراقبون  ويجمع 
علـــى أن توّلـــي زيـــدان لقيادة 
تحول  نقطة  الملكـــي،  النادي 
كبرى في تاريـــخ أكبر الفرق 
حيـــن تمكن بعد  العالميـــة، 
إلى  الوصـــول  من  أســـابيع 
الوصفة السحرية التي تكمن 
في تنظيم تحركات الفريق من 
خط الوسط، كما كان يفعل على 

أرض الملعب.
اضطـــر زيـــدان المدمـــن علـــى الفوز 
طوال ســـجله في المالعب، لتخفيف النزعة 
الهجومية لضمان النتائج، وحّول الالعبين 
إلى آالت تنفذ واجباتها الدفاعية والهجومية 
بدقة متناهية وتضمن تحقيق النتائج حتى 

حين ال يكون أداؤها باهرا.

رصيد نادر

يعد زيـــدان أحـــد أســـاطير كـــرة القدم 
العالميـــة علـــى مر العصـــور، بعـــد أن قاد 
منتخب فرنســـا للحصول علـــى كأس العالم 

عـــام 1998، وبعـــد هدفـــه في نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا عام 2002 أمام بايرن ليفركوزن 
األلماني، والـــذي يعد من أجمل األهداف في 

تاريخ كرة القدم.
ويقـــول المحلـــل الرياضـــي البريطاني 
أنـــدي ويســـت، إن زيدان، الـــذي يطلق عليه 
محبـــوه ”زيـــزو“ يســـتفيد مـــن المصداقية 
الكبيرة التي يتمتع بها لدى الالعبين نتيجة 
مســـيرته الحافلة كأحـــد أفضل الالعبين في 

تاريخ كرة القدم.
ويســـعى زيدان هذا األســـبوع لتوسيع 
ســـجّله من البطـــوالت العالميـــة، واالنفراد 
بأكبـــر عدد من البطوالت ليتفوق على غريمه 
برشـــلونة واألهلـــي المصـــري، حين يطمح 
بالفـــوز في بطولة أندية العالم التي تقام في 

اليابان.
وترّجـــح جميع المراهنـــات فرص فريق 
ريـــال مدريد في الفـــوز بالبطولـــة العالمية 
بســـبب الفارق الشاســـع بينـــه وبين أبطال 
القـــارات األخرى، لتتســـع خزائنـــه إلى 21 
بطولة دولية بينها 11 عشر لقبا في بطوالت 

أندية أوروبا.
ويخوض الفريـــق البطولة وهو مطمئن 
لصدارته للدوري اإلسباني بفارق 6 نقاط عن 
برشـــلونة، وهو ما يمكـــن أن يعزز أداءه في 

البطولة.
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رياضة

خــــــالل أقل من عام متكن زين الدين زيدان من إعادة نادي ريال مديد إلى زعامة الدوري 
اإلســــــباني، حني بث الرعب في أوصال غرميه التقليدي وســــــطر ســــــجال نادرا، يتضمن 
ــــــدوري أبطال أوروبا  معادلة الرقم القياســــــي لسلســــــلة االنتصــــــارات املتالحقة والفوز ب

واالنفراد مبسافة مريحة على قمة الدوري اإلسباني حاليا.

زين الدين زيدان يخلص ريال مدريد من ظل برشلونة

سجل من األرقام القياسية وتحقيق االنتصارات املتتالية
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ملك النادي امللكي 

سالم سرحان
كاتب عراقي
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فوزا حققها زيدان مع الريال 

ليعادل الرقم القياسي 

لالنتصارات املتتالية

 في الدوري اإلسباني

زيدان غير تاريخ النادي 

كالعب ويمكن أن يغيره مرة 

أخرى كمدرب

زيزو يتمتع بسحر قادر على 

إبهارك وهو يبث انسجاما 

كبيرا في الفريق
سيرجيو راموس

فلورينتينو لوبيز



} لندن – قلب أرسنال تأّخره بهدف نظيف إلى 
فوز كبير 1/3 على ســـتوك سيتي السبت، في 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري اإلنكليزي 
لكـــرة القدم والتي افتتحت بفوز واتفورد على 

إيفرتون 2/3.
وفي مباريات أخرى بنفـــس المرحلة، فاز 
بيرنلي على بورنموث 2/3، وسوانسي سيتي 
على سندرالند 3/صفر، وتعادل هال سيتي مع 

كريستال باالس 3/3.
ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة ليزاحم 
تشيلســـي في صدارة جدول المســـابقة، وإن 
تفوق أرســـنال بفارق األهداف المسجلة فقط 
لحين انتهاء مباراة تشيلســـي المقررة األحد، 
أمام ويست بروميتش ألبيون بنفس المرحلة.
وتجمد رصيد ســـتوك سيتي عند 19 نقطة 
بعدما توقفت انتفاضته، حيث جاءت الهزيمة 

اليوم بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.
والهزيمـــة هـــي الخامســـة عشـــرة علـــى 
التوالي في المباريات التي يخوضها ســـتوك 
ســـيتي على ملعب أرسنال، علما بآن آخر فوز 
لســـتوك ســـيتي على ملعب أرسنال يعود إلى 
الـــدور األول في مســـابقة الـــدوري اإلنكليزي 
موســـم 1982/1981، وذلك على اإلستاد القديم 

ألرسنال.
وحافظ أرســـنال علـــى ســـجله خاليا من 
الهزائم في الدوري اإلنكليزي للمباراة الرابعة 
عشرة على التوالي، حيث كان فوز السبت هو 

العاشر له مقابل أربعة تعادالت.
وأصبح أرســـنال على بعـــد مباراتين فقط 
من معادلة الرقم القياســـي السابق له في عدد 
المباريات التي يحافظ فيها على سجله خاليا 
من الهزائم، عندما حافظ على هذا السجل في 
16 مباراة متتالية كانت آخرها في أبريل 2011.

وتقدم تشـــارلي آدم لســـتوك سيتي بهدف 
من ضربة جزاء في الدقيقة 29، ولكن أرســـنال 
انتزع التعادل في الشـــوط األول بهدف سجله 

ثيو والكوت في الدقيقة 42.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، ســـجل األلمانـــي 
مســـعود أوزيـــل والبديل النيجيـــري أليكس 
إيوبي هدفين متتاليين ألرسنال في الدقيقتين 

49 و75.
وبـــدأ الفريقـــان المبـــاراة بـــأداء ســـريع 
وحماسي ولم يبد ســـتوك سيتي أّي رهبة في 
مواجهة مضيفه بالدقائق األولى من المباراة.

وشـــهدت الدقيقـــة الرابعة هجمـــة منظمة 
للضيـــوف انتهت بتســـديدة مباغتـــة لبرونو 
مارتينز إندي مـــن خارج منطقة الجزاء، ولكن 

الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.
وتكررت الفرصة لستوك سيتي في الدقيقة 
السادســـة إثر هجمة منظمة سريعة وتمريرة 
عرضية من الناحية اليمنى وصلت منها الكرة 
إلى شـــيردان شـــاكيري داخل منطقة الجزاء، 
ولكنـــه تباطـــأ في التســـديد ليتدخـــل الدفاع 

ويغلق أمامه زاوية التسديد على المرمى.
ورّد أرســـنال بهجمة ســـريعة خطيرة في 
الدقيقـــة التالية بقيادة التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز، ولكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من 

قبل ستوك سيتي.
وأنقذ حارس ســـتوك ســـيتي لـــي غرانت 
فريقه من فرصة خطيرة للمدفعجية في الدقيقة 
12، عندما وصلت الكرة إلى أليكســـيس داخل 
منطقة الجزاء ليسددها قوية من زاوية صعبة 
وتصدى لها غرانت ثم أخرج جلين جونســـون 
الكـــرة إلـــى ركنية شـــكلت بعـــض الخطورة، 
ولكـــن الدفاع نجح في إبعـــاد الكرة في الوقت 

المناسب.
وواصل الفريقـــان محاوالتهما الهجومية 
في الدقائق التالية، لكن دون تشـــكيل خطورة 
حقيقية على المرميين، حيث افتقدت الهجمات 

للفعالية المطلوبة.
وتلقى أرســـنال لطمة قوية في الدقيقة 27 
حيـــن أطلق الحكـــم صافرته معلنا احتســـاب 
ضربـــة جـــزاء للضيـــوف، عندمـــا اعتـــرض 
السويسري الدولي غرانيت تشاكا العب وسط 
أرســـنال طريق جو أالن نجم ســـتوك ســـيتي 

وأسقطه أرضا داخل منطقة الجزاء.
وسدد تشـــارلي آدم ضربة الجزاء بهدوء 
على يســـار الحارس التشـــيكي بيتر تشـــيك 

فـــي الدقيقة 29، ليكون هـدف التقدم لســـتوك 
سيتي.

وأثار الهدف حفيظة العبي أرسنال الذين 
حاولوا الرد ســـريعا وظـــل الفريق هو األكثر 
اســـتحواذا على الكرة، لكـــن الهجمات ظلت 

سجاال بين الفريقين.
وكاد أرســـنال يحـــرز هدف التعـــادل في 
الدقيقة 36 إثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة 
ماكرة مـــن البديل بيليرين فـــي اتجاه زميله 
األلماني مسعود أوزيل، ولكن برونو مارتينز 
إندي مدافع ســـتوك ســـيتي أخرج الكرة إلى 
الركنيـــة قبـــل وصولها إلى أوزيـــل المتحفز 

أمام المرمى مباشرة.
منظمـــة  بهجدمـــة  ســـيتي  ســـتوك  ورد 
ســـريعة في الدقيقة 41 توغـــل خاللها ماركو 
أرناوتوفيتـــش داخل منطقة جزاء أرســـنال، 
ولكن تســـديدته ارتدت فـــي النهاية من أقدام 

مدافعي أرسنال.

ودفـــع ســـتوك ســـيتي ثمن هـــذه الفرصة 
الضائعـــة، حيث اهتزت شـــباك الفريق بهدف 
التعادل في الدقيقة 42، وجاء الهدف إثر هجمة 
سريعة ألرسنال وتمريرة عرضية متقنة لعبها 
البديل بيليرين من الناحية اليمنى واقتنصها 
ثيـــو والكـــوت بتســـديدة رائعة فـــي الزاوية 
الضيقة على يســـار الحارس الذي لم يستطع 

التصدي لها، ليكون هدف التعادل.
المتبادلة  هجماتهما  الفريقان  واســـتأنف 
مع بداية الشـــوط الثاني الذي لم تشهد بدايته 

أّي تغييرات في صفوف الفريقين.
وفيما انشغل العبو ستوك سيتي بسقوط 
زميلهـــم إيريـــك بيتـــرس مصابا إثـــر هجمة 
خطيرة للفريق في الدقيقة 48، استغل أرسنال 
هجمة ســـريعة منظمة وســـجل هـــدف التقدم 

بضربة رأس من أوزيل في الدقيقة 49.
وواصل الفريقـــان محاوالتهما الهجومية 
واعتمد أرســـنال بشـــكل كبير على التســـديد 

القـــوي من خـــارج منطقة الجـــزاء، فيما تألق 
تشيك في التصدي لمحاوالت ستوك سيتي.

ولم تفلح محـــاوالت الفريقين في الدقائق 
التاليـــة، حيـــث افتقـــدت الهجمـــات مجـــددا 
للفعاليـــة المطلوبـــة في مواجهـــة تألق دفاع 

الفريقين.
ولعب النيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 
69 على حســـاب تشـــامبرلين فـــي محاولة من 
فينغـــر لتدعيم هجوم الفريـــق بحثا عن هدف 
االطمئنان، كما لعب بيتر كراوتش في الدقيقة 
72 بـــدال من مـــام بيرام ضيـــوف، وكاد يفتتح 
التســـجيل من أول لمســـة له، حيـــث قابل كرة 
عرضية من الناحية اليمنى بضربة رأس وهو 
فـــي حلق المرمى، لكن تشـــيكك تألق وتصدى 

للكرة.
وجاء رد أرســـنال قاســـيا في الدقيقة 75، 
حيـــث أحرز البديـــل إيوبي هـــدف االطمئنان 

للفريق.
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أرسنال يحبط مغامرة ستوك سيتي ويتصدر الدوري اإلنكليزي

املدفعجية يزاحمون تشيلسي ويعززون فرصة املنافسة على اللقب

} نتائج مذهلة يحققها نادي تشيلسي إلى 
حد اآلن في منافسات الدوري اإلنكليزي 

املمتاز، فالفريق يحتل املركز األول بعد أن 
حصد انتصارات رائعة في أغلب املباريات 

األخيرة، تشيلسي عاد إلى عنفوانه 
و“جبروته“ وقوته وتوهجه املعهود.
وما خسره املوسم املاضي متت 

استعادته بسرعة بنفس الالعبني تقريبا، 
فدييغو أكوستا بدا وكأنه مارد خرج 
من قمقمه، وهازارد عاد إلى صوالته 
وجوالته وتألقه الالفت في التسجيل 

وصنع األهداف، وكورتوا عاد مرة أخرى 
حارسا صلبا، وخط الدفاع أضحى مبثابة 

الصخرة التي تنكسر عليها هجومات 
املنافسني، بدليل أن الفريق لم يقبل سوى 

11 هدفا فقط بعد 14 مباراة في دوري قوّي 
للغاية من الناحية الهجومية.

أمر مدهش يعيشه حاليا هذا الفريق 
الذي يقّدم في املجمل مستوى رائعا 

وممتعا، جعل البعض يرشحه حلصد لقب 
الدوري املمتاز هذا املوسم.

فما الذي تغير لدى ”البلوز“ هذا 
املوسم، رغم أن الفريق لم يقم بانتدابات 

عديدة؟ وما الذي أعاد الروح واملتعة 
لتشيلسي وكل الالعبني الذين انتفضوا 
بكثير من البراعة منذ بداية املوسم؟

رمبا اإلجابة ال حتتاج إلى كثير من 
االجتهاد والبحث، فاحلل السحري كان 

لدى املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي 
الذي غّير منذ الوهلة األولى مسار الفريق 

ومسيرته املتعثرة املوسم املاضي، 
والواثقة في املوسم احلالي.

يبدو منذ الوهلة األولى أن رومان 
أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد درس 

جيدا األسلوب التدريبي لكونتي، خاصة 
بعد جناحه الالفت سابقا مع يوفنتوس، 

فقّدر ”الرئيس“ وفّكر ثم قّرر منذ منتصف 
املوسم املاضي التعاقد مع املدرب اإليطالي 

كي يكون الربان اجلديد بعد أن ”غرقت 
سفينة البلوز مبكرا“ في موسم للنسيان، 

عصفت خالله رياح التغيير باملدرب خوزيه 
مورينهو وألقته بعيدا عن النادي الذي 

عرف معه في السابق املجد والتتويجات.
بعد االتفاق والتعاقد الرسمي لم ينتظر 
كونتي كثيرا، فبرغم توليه تدريب منتخب 

إيطاليا في املوسم املاضي، إّال أنه كان 
يتابع كل صغيرة وكبيرة في محيط فريقه 

اجلديد، ليأتي خالل الصائفة املنقضية 
ويبدأ العمل الفعلي، فاملهمة األساسية 

هي إعادة بناء الفريق وجعله قادرا على 
العودة إلى الواجهة من الباب الكبير، 
والسبيل في ذلك هو اعتماد األسلوب 
التدريبي ذاته الذي ساعد كونتي على 

النجاح مع اليوفي.
بدأت املنافسات بدا وكأن تشيلسي 
تخّلص من أعباء املوسم املاضي املثقل 
باخليبات واألوجاع واملشاكل، وبدأت 

مالمح التفوق والتألق تظهر شيئا فشيئا، 
رغم أن كونتي عّول على ”احلرس القدمي“ 

مبا أن االنتدابات لم تكن عديدة.
تتالت املباريات والتحديات، لكن كونتي 

جنح إلى حد اللحظة في مساعيه، بل 
واألهم من ذلك أن الفريق الذي عاش فترة 
فراغ قصيرة متكن من العودة بسرعة إلى 

أجواء االنتصارات، فحقق ”البلوز“ إلى 
غاية األسبوع الرابع عشر ثمانية انتصارات 

متتالية، أبرزها ضد مانشستر يونايتد 
برباعية كاملة ومانشستر سيتي بثالثية.

كونتي التلميذ الذكي في مدرسة 
أريغو ساكي عّراب الكرة اإليطالية في 

تسعينات القرن العشرين، تشّبع بأصول 
الفكر التدريبي القائم على الدفاع بأكبر 
عدد ممكن من الالعبني بوضع جدارين 
أو ثالثة جدران للصد، ومن ثمة التقدم 

للهجوم بأكبر عدد ممكن من الالعبني أيضا، 
واألهم من ذلك إيجاد حالة من االنسجام 

واالنصهار املطلق من الالعبني صلب 
املنظومة اجلماعية للفريق، وهذا الفكر 
اخلططي للمدرب كونتي أوجد حالة من 

التوازن املنشود قاد سفينة تشيلسي إلى بّر 
األمان، بل وجعله الفريق األكثر قوة حاليا 

واألقدر على الذهاب بعيدا في منافسات 
املوسم احلالي في الدوري املمتاز.

وما مييز كونتي فضال عن سعيه 
الدؤوب لتطوير أفكاره التدريبية هو طريقة 

تعامله مع الالعبني، فاملدرب اإليطالي ال 
يهوى النجومية وال يعترف بفكرة وجود 
النجم األوحد واألول والذي ال ميكن لومه 
أو عتابه، فالكل سواسية أمامه وال يتورع 

باملرة في توبيخ العب أو الصياح في 
وجهه إذا أخطأ أو لم يقّدر ضرورة التقيد 

باالنضباط اخلططي الصارم.
خالل جتربته السابقة مع اليوفي لم 

يتورع هذا املدرب ذاته عن توبيخ احلارس 
العمالق جيجي بوفون، لقد استشاط غضبا 

عليه ووجه له كيال من الكالم اجلارح، 
والسبب في ذلك أن بوفون أراد معرفة حجم 

املكافآت التي سيحصل عليها الالعبون 
بعد التتويج بلقب الدوري، حصل ذلك قبيل 
مباراة حتصيل حاصل في األسبوع األخير، 

بيد أن كونتي كان يريد إنهاء املوسم 
بأفضل طريقة ممكنة بعيدا عن احلسابات 

اجلانبية التي تؤثر في تركيز الالعبني.
كونتي املهووس بعمله، كان مقابل 

صرامته الكبيرة جتاه الالعبني قريبا جدا 
منهم، إذ ال يتردد في أن يتعامل معهم خالل 
التدريبات وكأنه واحد منهم، بل األكثر من 
ذلك أنه يسعى لتشكيل عالقة صداقة خارج 
امللعب مع هؤالء الالعبني، كان يدافع عنهم 
أمام اجلميع ويجلس معهم لفترات طويلة، 
ويعمل على حّل مشاكلهم، األمر الذي جعله 

محبوبا من اجلميع رغم شدته وصرامته 
القاسية في العديد من األحيان.

هذا احلل أوجده مع تشيلسي، فكونتي 
يعلم جيدا أن سياسة العصا واجلزرة 

هي األفضل، وهي الوصفة السحرية كي 
يعيد احلياة في قلب تشيلسي املتوقف عن 
النبض في املوسم املاضي، أعاد الروح لكل 
الالعبني وجعل بينهم محبة ومودة وكأنهم 
عائلة واحدة وموحدة، ابتعد عن ”غطرسة“ 
مورينهو، لكنه لم يتخل عن سياسة فرض 
النظام واالنضباط، فبقدر احلب والعطف 

والثواب عند النجاح، حتضر الرقابة 
ويحضر العقاب عند اإلخفاق والتسّيب.

برشلونة يستعيد طريق االنتصارات في الليغاالعصا والجزرة في يد كونتي

انتظر برشلونة حوالي ساعة  } برشــلونة – 
من اللعب قبل أن يكســـر صمود أوساســـونا 
صاحـــب األرض ويفـــوز -3صفـــر، ليحقـــق 
انتصـــاره األول فـــي أربع مباريـــات بدوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم، السبت.

وأهدر برشـــلونة عددا كبيـــرا من الفرص 
الســـهلة قبل أن يتقدم لويس سواريز بهدف 
فـــي الدقيقـــة 59 بعـــد تمريـــرة عرضيـــة من 

جوردي ألبا.
وصنـــع ألبا الهدف الثانـــي أيضا لزميله 
ليونيل ميســـي بطريقة مشـــابهة في الدقيقة 
72، قبل أن يتالعب الالعب األرجنتيني بدفاع 
أوساســـونا ويختتـــم الثالثيـــة فـــي الدقيقة 

الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وانفـــرد ميســـي بذلـــك بصـــدارة هدافي 
الدوري برصيـــد 11 هدفا وبفارق هدف واحد 
عن زميلـــه ســـواريز وكريســـتيانو رونالدو 

مهاجم ريال مدريد.
وقال ســـواريز للصحافييـــن ”أتيحت لنا 
العديـــد من الفرص، وكنا نعلم أننا لو تقدمنا 
ســـتصبح األمور أسهل، لحسن الحظ نجحنا 

في حسم المباراة“.
وأضـــاف ”ال يمكننـــا االستســـالم، نحن 
برشـــلونة وأحد المنافســـين على اللقب، لن 

نستســـلم حتى وإن ابتعدنا بخمس أو ســـت 
أو سبع نقاط“.

ودخل أوساسونا المباراة وهو في المركز 
األخير في المســـابقة وصاحب أســـوأ نتائج 
على ملعبه في الدوري، وسيطر برشلونة على 

الفريق الضيف في أول نصف ساعة.
فـــي المقابل، خـــاض برشـــلونة المباراة 
منتشيا من فوزه الكبير على ضيفه بوروسيا 
مونشـــنغالدباخ األلمانـــي برباعيـــة نظيفـــة 
الثالثاء في دوري أبطال أوروبا، فعّمق جراح 
أوساسونا ملحقا به الخسارة الخامسة على 
التوالي والعاشـــرة في 15 مباراة، علما بأنه 

حقق فوزا واحدا فقط هذا الموسم.
وفضـــل مدرب برشـــلونة لويـــس أنريكي 
العب الوســـط البرتغالي أندريه غوميش على 
الكرواتـــي إيفان راكيتيتش، فلعب إلى جانب 
أندرييـــس إينيســـتيا والتركـــي أردا توران 
صاحب الثالثية في مباراة مونشـــنغالدباخ، 
والـــذي حل بدال من المهاجم البرازيلي نيمار 

الموقوف.
ولعـــب قلب الدفـــاع الفرنســـي صامويل 
أومتيتي أساســـيا إلى جانـــب جيرار بيكيه، 
فجلس األرجنتيني خافيير ماســـكيرانو على 

مقاعد البدالء.

انتصار املالحقة

 ثنائية مليسي

على إستاد ”اإلمارات“ واصل أرسنال انطالقته الرائعة في املوسم احلالي، وعزز الفريق 
فرصه في املنافســــــة على لقب املســــــابقة الغائب عنه منذ ســــــنوات طويلة، إثر تفوقه على 

ستوك سيتي ١/٣.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

أرسنال يحافظ على سجله خاليا 

من الهزائم في الدوري اإلنكليزي 

للمباراة الرابعة عشرة على 

التوالي، حيث كان فوزه على 

ستوك سيتي هو العاشر له 

مقابل أربعة تعادالت
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صباح العرب املخاطر رافقت رواد الفضاء األوائل

} ميامــي (الواليــات املتحــدة) - أصبـــح جون 
غلني الذي توفي اخلميس، عن سن ناهز الـ95 
عامـــا، بطال قوميـــا بعدما بـــات أول أميركي 
يســـافر إلى مدار األرض، إّال أن اخلوف ساور 
وكالـــة الفضـــاء األميركية (ناســـا) على مدى 
ســـاعة من أنه سيقضي مشـــتعال لدى دخول 

مركبته الغالف اجلوي في طريق العودة.
والـــرواد األميركيـــون الســـبعة األوائـــل 
الذين شاركوا في برنامج ”مركوري“، جازفوا 
بحياتهم الستكشـــاف حدود الفضاء في مطلع 
ستينات القرن العشـــرين، وقد قضى بعضهم 

في إطار هذا السعي.
ويقـــول جـــون لوغدســـون اخلبيـــر فـــي 
السياســـات الفضائية ”قبل إرســـال أشخاص 
إلـــى الفضاء فعليا لم يكن األطباء على ثقة من 
أن بإمكانهـــم الصمود هنـــاك، كان مجاال غير 

مستكشف بالكامل“.
وكان الكائن األول الذي عاد إلى األرض في 
إطار برنامج فضائي أميركي، شمبانزي يدعى 
هام أرسل في صاروخ ”مركوري 7“ اجلديد في 
العام 1961، إّال أن الرواد األميركيني املرّشحني 
للســـفر إلى الفضـــاء اطمأنوا أيضـــا لنجاح 
الروس بإرســـال يوري غاغاريـــن إلى الفضاء 
وعودته إلى األرض ســـاملا، فالصواريخ التي 
صممتهـــا الناســـا، كانت تنفجـــر الواحد تلو 
اآلخـــر أو تنهـــار في كتلـــة من النيـــران بعد 

إقالعها.
والتـــر  الســـابق  الصحافـــي  ويـــروي 
كرونكايت فـــي كتابه ”ايـــه ريبورتيرز اليف“ 
الـــذي صـــدر العـــام 1997 ”الكثير منـــا كانوا 
يشككون ويســـاورهم قلق كبير من أن الناسا 
سترســـل طيار التجارب آلن شـــيبارد في أول 

رحلة فضائية“.

وقـــد عاد آلن شـــيبارد ســـاملا مـــن رحلته 
األولـــى إلى الفضاء، إّال أن كل زمالئه لم يكتب 

لهم املصير نفسه.
ففـــي العام 1967 أشـــعلت شـــرارة املركبة 
”أبولـــو 1“ خالل جتربة علـــى األرض، وقد قتل 
أفـــراد طاقمها الثالثـــة احتراقا فـــي داخلها، 
ومـــن بني الضحايا غاس غريســـوم أحد رواد 
الفضاء الســـبعة األوائل الذي كان أول إنسان 
يسافر مرتني إلى الفضاء. وكان الرواد األوائل 
جميعهـــم من طيـــاري التجارب العســـكريني، 

(ســـنة  وولـــف  لتـــوم  كتـــاب  تنـــاول  وقـــد 
وفيلـــم  1970) بعنـــوان ”ذي رايـــت ســـتاف“ 
يحمل العنوان نفســـه (ســـنة 1983) صالبتهم 

النفسية.
ويؤكـــد لوغســـدون أن ”طيـــاري التجارب 
يدفعون مركباتهم إلـــى أقصى حدود قدرتها، 
وكانـــوا معتاديـــن علـــى املجازفـــة حتى قبل 

مشاركتهم في البرنامج الفضائي“.
ومع ذلك كان هناك معيار آخر أساسي في 
اختيارهـــم، إذ كان ينبغي أن يكونوا قصيري 

القامة، فمن املســـتحيل إدخال أشخاص يزيد 
طولهـــم عـــن 1.80 متر فـــي مركبـــات الفضاء 
الصغيرة فـــي تلك الفتـــرة، وكان طول مركبة 
”مركوري“ التي نقلت جـــون غلني إلى الفضاء 

مترين فقط وكذلك عرضها.
ويؤكـــد لوغســـدون ”عندمـــا نـــرى مركبة 
مركوري اليوم يصعب التصديق أن أحدا قبل 
الدخـــول إليها، واجللـــوس على محرك يصدر 
طاقـــة موازية لطاقة قنبلة نووية ليرســـل إلى 

بيئة غريبة“.

يوميات مريرة

ــــــت وفاة رائد الفضاء األميركي جون غلني  مثل
التي  آخر أفراد مجموعــــــة برنامج ”مركوري“ 
شــــــكلت العام 1959، مناسبة للتذكير باملسار 
ــــــة في العقود  الذي ســــــلكته البرامج الفضائي

األخيرة والتي اتسمت بالعديد من املخاطر. 

} كابــول  – كانت معصومـــة تتعرض بانتظام 
لرشـــق باحلجارة عندما كانت متارس رياضة 
التزلـــج التي تعتبر غير مناســـبة للفتيات في 
أفغانســـتان، إّال أن النظرة بدأت تتغير بفضل 
داعمـــني غير متوقعني، هـــم رجال دين ينادون 

بحقوق املرأة.
ولطاملا أثارت معصومة حسني البالغة 18 
عاما املواقـــف الغاضبة من املارة عند تزجلها 
على منحدرات باميان في وســـط أفغانستان، 
ألنهـــم غير معتادين على رؤية شـــابة من دون 

حجاب ترتدي بزة تزّلج ضّيقة.
وتروي الشابة أمام احلضور املبهور خالل 
عرض قدمته في جامعة كابول خالل األسبوع 
العاملـــي حلقوق  اليـــوم  احلالـــي، مبناســـبة 
اإلنسان ”ال يسمح للفتيات مبمارسة الرياضة، 
الفتيات خلقـــن للقيام باألعمـــال املنزلية مثل 

الطبخ والتنظيف، هذا ما كان يقوله الناس“.
وتضيف ”كان بعض األشخاص يضربون 
أشقائي ويشتمون والدتي معتبرين أن عليها 
أن تشـــعر بالعار ألنها تسمح لفتيات بالتزلج، 

كنت أبكي من جراء ذلك“.
ففي إطـــار مشـــروع يهدف إلـــى الترويج 
للمساواة بني الرجل واملرأة، دّرب برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي 400 رجل دين في أفغانستان 

على تأييد حقوق املرأة في خطبهم.

وترفـــع اخلطـــب الوعـــي بحقـــوق املرأة 
االقتصادية منها واالجتماعية ما يؤدي أحيانا 
إلى نقاشات مفيدة، مثل ”كيفية تشجيع الدين 

اإلسالمي على الرياضة“.
ويقـــول دوغالس كيه مديـــر برنامج األمم 
املتحـــدة اإلمنائـــي في أفغانســـتان إن ”رجال 
الديـــن لهم تأثير كبير فـــي املجتمع األفغاني، 
وال ســـيما في املناطق النائية، حيث تتعرض 

النساء ألكبر االنتهاكات“.
ويؤكـــد ”من خالل العمل مـــع رجال الدين 
الذيـــن يعـــدون مـــن العناصر األساســـية في 
املجتمع األفغاني، متكنا من الترويج لفكرة أن 

للرجال والنساء احلقوق نفسها“.
وقـــال املـــال عبدالرحمـــن رضوانـــي مدير 
الشؤون الدينية في باميان في خطبة صورها 
برنامـــج األمم املتحـــدة اإلمنائـــي ألقاها في 
مســـجد يكتـــظ بالرجـــال ”ميكـــن ألّي فرد في 
املجتمـــع أن يحوز شـــهادة، أن يصبح معلما 
ومهندسا أو طبيبا، على اجلميع أن يحصلوا 
علـــى الفرص نفســـها داخل املنـــزل وخارجه 

سواء أكانوا فتيات أم صبيانا“.
وتؤكـــد معصومة أن هـــذه اخلطبة غيرت 
موقف الســـكان منها، وتوضـــح ”قبل ذلك كان 
النـــاس يهزأون بي، أمـــا اآلن يقول لي الكثير 

من الناس إنهم فخورون بي“.

رجال دين يدعمون أفغانية تمارس التزلج

اإلنسان حيوان مسافر

حكيم مرزوقي

فف
} أزعم أّني أتقـــن اإلنصات إلى وقع األختام 
-بـــل وأشـــتّمهاـ عنـــد احلواجز فـــي املوانئ 
واملطارات، وأمّيز جّيـــدا هوّية اجلوازات من 
طرقات شـــرطة احلدود فوقهـــا، طرقات تبدو 
في ظاهرهـــا آلّية وعشـــوائية، لكـــّن وراءها 
”مايســـترو“، شـــديد اإلتقـــان ماهـــر البراعة 

وعبقرّي التوزيع.
احلقيقـــة أن ال شـــيء يجمـــع بـــني أرتال 
هـــذه الطوابيـــر غير اّدعـــاء أناقـــة االنتظار 
ومتثل غريزتي القدوم واملغادرة، ال رابط بني 
املســـافرين جميعهم، وبني املدن التي تســـكن 

جوازاتهم غير حبر األختام.
ال حقيبـــة تشـــبه مثيلتها فوق الشـــريط 
األفعوانـــي املعدنـــي املتحّرك، وإن تشـــابهت 
الهدايا في عيون املستقبلني ورجال اجلمارك 
وفوق عربـــات نقـــل األمتعة.. فهل اإلنســـان 

حيوان مسافر؟
يعـــود موظفـــو النقـــاط احلدوديـــة إلى 
بيوتهم كل مســـاء بأصابـــع معّضلة وأكتاف 
متشـــّنجة، وال يعلمون أنهم قد رسموا خلفهم 

مصائر اآلالف من املسافرين.
يأوي الســـائقون واملضيفـــون إلى فراش 
نومهم بشيء من الصداع واألحالم الصغيرة 
وقـــد محـــوا رّكاب رحلة اليوم مـــن دفاترهم، 
ومعهـــم لطفهـــم االحترافـــي وابتســـاماتهم 

املهنية.
ثّمة ضربة ختم موصوفة للفرج واخلالص 
مثـــل حكم براءة تعلنه مطرقـــة العدالة، وثّمة 
أخرى تشـــبه املؤّبد أو اإلعدام، وثالثة حتسم 
أمرا كان مقضّيا، ورابعـــة تفتح أبوابا كانت 
مغلقة نحـــو النعيم أو اجلحيـــم.. وإلى ما ال 
نهايـــة من الدراما اإلنســـانية املرســـومة في 
كتّيب شـــخصي اســـمه جواز الســـفر، فكيف 

ينسى الطبل نقرات صاحبه؟
ثّمـــة مـــدن تطبعهـــا أختام بحبر ســـريع 
الزوال، شاحب املالمح، هالمي الشكل واللون.
ثّمة مدن عّمدها حبر يشـــبه الوشم، وثّمة 
مدن يقّررها حبر سرّي ال يفّك لغزه إّال العارف 
بتركيبته، وثّمة مدن ختمت على القلب وبحبر 

يسري في العروق ويفوح منه عطر أبدي.
لم أعد أذكر عـــدد اجلوازات التي حملتها 
-أو حملتني- وحملت أختام مطارات كثيرة، 
لكّني أســـتحضر -كما احلب األّول- أّول دّقة 
ختم على جوازي في دمشق منذ ثالثني عاما، 

وفي مثل هذا اليوم.
قلت لســـائق التاكســـي وبلكنة تونســـية 
”إلى نص الشـــام“، ثّم وفي منتصف الطريق، 
انتبهت إلى أني ال أعرف أّي شخص وال أملك 

أّي عنوان في الشام.
اسمحوا لي اآلن أن أستخدم عبارة ”قطع“ 
املعروفة في تقنية كتابة الســـيناريو لالنتقال 
إلى زمن آخر ومكان آخر: قطع.. (ليلي داخلي) 

املكان: مطار قرطاج.
تونـــس، بعد ثالثـــني عاما، وبعـــد نقاش 
طويل، ختم موظف اجلوازات التونسية على 

”كتّيبي الصغير“ بطرقة ارتعش لها قلبي.
وفـــي منتصـــف الطريـــق قلـــت لســـائق 
التاكسي -وبلكنة شامية- ”إلى نص تونس“، 
ثـــم انتبهـــت إلـــى أّني فقـــدت غالبيـــة األهل 
واألصدقـــاء، ولم أعد أملـــك أّي عنوان واضح 
في تونس التي غادرتها وحيدا بشـــعر كثيف 
واندفاع أكثر كثافة، ثم عدت إليها ”منشطرا“ 
في ذاكرتـــني وعائلة، وبقلب ذي حلية بيضاء 

وأختام كثيرة.

تايلور سويفت 

تصدر {دويتو} 

مع زين مالك

2422442016/12/11 األحد

و ي ر يب رب ج ر ي ر
رحلة فضائية“.

و رو و ى إ ني ر ر ي
جميعهـــم من طيـــاري التجارب العســـكريني

242244

ي رر رب ج ري ي ن م ه ي ج

} نيويورك – فاجأت النجمة األميركية 
تايلور ســـويفت جمهورها اجلمعة، 
بإصدارهـــا أول أغنيـــة لهـــا منـــذ 
ســـنتني، وهـــي ثنائية مـــع املغني 
البريطانـــي زيـــن مالـــك العضـــو 
الســـابق في فرقة ”وان دايركشن“ 

الشبابية.
وهي  األغنيـــة  هذه  وســـتكون 
بعنـــوان ”آي دونـــت وانـــا ليـــف 
فوريفيـــر“ (ال أريـــد أن أعيش إلى 
األبـــد) مرافقـــة لفيلـــم ”خمســـون 
ظـــال للعتمـــة“ اجلـــزء الثاني من 
”خمسون ظال للرمادي“، املقتبس 
عـــن كتـــب البريطانيـــة إي. إل. 
جيمـــس، ويبدأ عرض الفيلم في 

فبراير املقبل.
وقـــد احتلت األغنيـــة فورا 
متجر  في  التحميـــالت  صدارة 
وهذه  اإللكتروني،  تيونز“  ”آي 
أول أغنية لتايلور سويفت منذ 
ألبومهـــا الناجح ”1989“ الذي 
صدر العـــام 2014، ونالت عنه 
جائزة غرامي ألفضل ألبوم في 

فبراير املاضي.
الفرحـــة  لألجـــواء  وخالفـــا 
التـــي طغت على ألبومهـــا القدمي، 
أتت األغنيـــة الثنائيـــة هادئة من نوع 
”آر أنـــد بـــي“، وهـــي تنـــدرج أكثر في 
األســـلوب اجلديد الذي اعتمده املغني 
البريطاني أخيرا مع صورة أكثر إثارة 
وموســـيقى تنحو أكثر نحـــو ”آر أند 
بي“، بعدما ترك فرقة ”وان دايركشن“ 
العام املاضي لينطلق في مسيرة فنية 

منفردة.
األميركيـــة  النجمـــة  واشـــتهرت 
تايلور سويفت بأدائها وكتابة أغاني 
بـــوب الريف، حيث أصبحت في العام 
2009 أول مغنيـــة ريف تتخطى حاجز 
2 مليـــون حتميل مـــن اإلنترنت لثالث 
أغان فقط، كما ربحـــت في ذات العام 
خمس جوائز ضمن جوائز املوسيقى 
األميركيـــة، وحصلـــت على 8 

جوائز غرامي.
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